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

हर्कयुुल पायरोच्या साहसकथा २ 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ख्रवनामलू्् घऊे 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 ज््ाने 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 पत्ते 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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➢ आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता . 
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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 े ख्रनघाले, अशी प्रख्रसद्ध इांख्रललश लेख्रखका होती. सयमारे शांभर 

भाषाांमध््े ख्रतच््ा पयस्तकाांचे अनयवाद झाल.े  

पख्रहल््ा महा्यद्धात ती पररचाररका म्हणनू काम करत होती. 

ख्रतची पख्रहली कादांबरी ‘The Mysterious Affair of Styles’ 

ही १९२० मध्् े प्रकाख्रशत झाली. त््ात ख्रतने हर्क्युल पा्रो ्ा 

गयप्तहरेाची ख्रनख्रमुती केली. पयढे २५ कादांबऱ््ाांमध््े तेच पात् रहस््े 
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सोिवत राख्रहले. ‘The Murder of Roger Ackroyd’ ्ा 

१९२६ मध्् ेप्रकाख्रशत झालेल््ा कादांबऱीपासनू ख्रमस जेन मापुल 

ही स्त्री गयप्तहरे पयढे आली व त््ापयढील ७५ कादांबऱ््ाांमध््े तीच 

रहस्् े सोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२] ह े ख्रतच े नाटक 

पख्रहल््ाांदा एका ख्रथएटरमध््े रांगमांचावर सतत २१ वषे चालले व 

त््ाचे ८८६२ प्र्ोग झाले. तर दयसऱ््ा ख्रथएटरमध्् ेरांगमांचावर सतत 

२०२० सालाप्ंत चाल ू होते व त््ाचे २८००० प्र्ोग झाले. 

‘And then There Were None’ ्ावर आधाररत ख्रहांदी ख्रसनेमा 

‘गयमनाम’ तयम्हाला नर्ककीच माख्रहती असेल.  

१९२० मध््े आख्रचुबाल्ि ख्रिस्ती ्ा ख्रतच््ा नवऱ््ाने 

घटस्फोट माख्रगतला. तेव्हा ती नाहीशी झाली. ्थावकाश ती 

सापिली व ख्रतने १९३० मध््े पयरातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी 

ललन केले. ख्रतन े अद्भयतरम्् कादांबऱ््ाही ख्रलख्रहल््ा. उदाहरणाथु, 

Absent in the Spring ही १९४४ मध््े ख्रलख्रहलेली कादांबरी. 

ख्रतच््ा सहा गोष्टींचा अनयवाद प्रस्तयत पयस्तकात केला आह.े  
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THE ADVENTURE OF “THE WESTERN STAR” 

पाख्रिमात्य ताऱ्याचे साहस 

 

एक 

पा्रोच््ा ख्रखिकीत उभा राहून, मी खालील सयनसान 

रस्त््ाकिे बघत होतो. मी दम टाकत अचानक म्हटले, “ह ेख्रवख्रचत् 

आह.े” 
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पा्रोन े त््ाच््ा आरामदा्ी खयचीतनू शाांतपणे ख्रवचारले, 

“का् रे ख्रमत्ा, का् झाले?” 

“पा्रो, मी तयला काही गोष्टी साांगतो. त््ावरून त ूअांदाज कर. 

फॅशनेबल टोपी, भले मोठे फर घातलेली व उत्तम कपिे केलेली 

एक श्रीमांत बाई इथे आह.े ती घराांकिे बघत सावकाश ्ेते आह.े 

ख्रतच््ा नकळत ख्रतच््ामागनू तीन माणसे व एक मध््मव्ीन बाई 

अशी मांिळी चालली आहते. मी आताच एका मयलाला नाटकी 

हावभाव करून, ख्रतला सावध करा्ला पाठवल े आह.े ह े का् 

नाटक चालले आह?े ती मयलगी मखू ु आह े का, आख्रण ते लोक 

गयप्तहरे असनू ख्रतला अटक करणार आहते का? की ते फसवे, चोर 

लोक आहते आख्रण ख्रतच््ासारख््ा ख्रनरागस मयलीवर हल्ला 

करण््ाचा ख्रवचार करत आहते? आमचा थोर गयप्तहरे का् म्हणतो 

आह?े” 

माझा ख्रमत् व थोर गयप्तहरेाने, नेहमीप्रमाणे साधा मागु 

अवलांबला. तो बघण््ासाठी ख्रखिकीत चढला.” आता आम्ही 

दोघे ख्रखिकीतनू बघ ूलागलो.  

एका ख्रमख्रनटात तो मनोरांजन झाल््ासारखा जोरात हस ू

लागला.  
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“नेहमीप्रमाणे तयझ ेम्हणण,े सयधारता न ्ेणाऱ््ा अद्भयतरम््तेत 

ख्रशरू बघते आह.े ही ख्रमस मेरी माव्हले, ख्रचत्पट तारका आह.े 

ख्रतच््ामागे ख्रतला ओळखणाऱ््ा ख्रतच््ा चाहत््ाांचा घोळका आह.े 

आख्रण नाहक काहीही तकु करणाऱ््ा माझ््ा ख्रप्र् हसे्टीलज, ती ह े

जाणनू आह.े” 

मी हसलो. 

“तर असे स्पष्टीकरण आह!े पण पा्रो, ्ाबद्दल तयला गयण 

ख्रमळणार नाहीत कारण ह े फक्त त ू ख्रतला ओळखत असल््ाने 

झाले.” 

“ह ेनैसख्रगुक आह.े आख्रण माझ््ा ख्रमत्ा, त ू ख्रकती वेळा मेरी 

माव्हलेला पिद्यावर पाख्रहल ेआहसे?” 

मी ख्रवचार केला, ‘कदाख्रचत बारा वेळा.’ 

“आख्रण मी --- फक्त एकदा! तरीही मी ख्रतला ओळखले आख्रण 

त ूओळखले नाहीस.” 

मी क्षीणपणे बोललो, “ती वेगळी ख्रदसत ेआह.े” 

पा्रो ख्रकां चाळला, “आहा! छान! ख्रतने लांिनच््ा रस्त््ाांवर 

गयराखी मयलाांसारखी टोपी घालनू, अनवाणी व बटा पयढे आलेल््ा 

आ्ररश मयलीसारखे ियलत ियलत चालत जाण््ाची अपेक्षा त ूकरत 

होतास का? 
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तयझे नेहमी असेच काहीतरी असते! तयला नतुकी व्हलॅेरी 

सेंटर्कलेअरची केस आठवते का?” 

मी थोिे रागावनू, खाांद ेशहारवले. 

पा्रो शाांत होत म्हणाला, “पण ख्रमत्ा, तयझा राग आवर. मला 

चाांगले माख्रहती आह,े सगळे काही हर्क्युल पा्रो असत नाहीत.” 

राग आख्रण मनोरांजन ्ामध्् ेगोंधळून जाऊन, मी ओरिलो, 

“मला माख्रहती असलेल््ा कय णाचेही तयझ््ाबद्दलचे मत खरेच ्ाहून 

चाांगले नसेल.” 

“त ूका् करणार? जेव्हा कय णी एकमेव असते, आख्रण ते त््ाला 

माख्रहती असते! आख्रण इतर लोक ते मत मानतात --- तरीही जर मी 

चयकत नसेन, तर ती मेरी माव्हलेच आह.े” 

का्?” 

“सांश्ातीतपणे, ती इकिे ्ेते आह.े” 

“ह ेतयला कसे कळले?”  

 “अगदी साधे आह.ेमाझ््ा ख्रमत्ा, हा रस्ता काही मोठा प्रख्रसद्ध 

रस्ता नाही. इथे कय णी फॅशनेबल िॉर्कटर, फॅशनेबल दांतवैद्य व 

त््ाहून कमी म्हणज े फॅशनेबल लखपती रहात नाही. पण इथ े

आधयख्रनक फॅशनेबल गयप्तहरे रहातो. हो. माझ््ा ख्रमत्ा, ह ेखरे आह े-

-- ह ेमाझे साांगणे आह ेकी मी इथे प्रस्थ बननू राख्रहलो आह.े एकजण 
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दयसऱ््ाला कय जबयजत म्हणतो, ‘त ूतयझी सोन््ाच््ा पेख्रन्सलची केस 

हरला होतास, नाही का? त ू त््ा छोट््ा बेख्रल्ज्नकिे जा्ला 

पाख्रहजेस. तो फार छान गयप्तहरे आह.े’ प्रत््ेकजण ह ेम्हणतो. आख्रण 

दयसऱ््ाला साांगतो, ‘जा त््ाच््ाकिे पळत सटू.’ ख्रमत्ा, सवाुत मखूु 

समस््ा घेऊन, ते गटाने पोचतात. पण ते जाऊ द.े खालील घांटी 

वाजते आह.े ती ख्रमस माव्हले आह.े”  

नेहमीप्रमाण,े पा्रोचे बरोबर होत.े काही वेळानांतर ती 

अमेररकन ख्रसनेमानटी आत आली. आम्ही उभ े राख्रहलो. ती 

नर्ककीच ख्रसनेसषृ्टीतील कीख्रतुवान नट््ाांपैकी होती. ती नयकतीच 

ख्रतच््ा नवऱ््ाबरोबर, ख्रसनेमानट असलेल््ा ग्रेगरी बी रोल्फ 

बरोबर, इांललांिमध््े आली होती. सयमारे वषाुपवूी त््ाांचे ललन 

अमेररकेत झाले होत.े आख्रण ते पख्रहल््ाांदाच इांललांिला भटे दते होत.े 

त््ाांचे जोरदार स्वागत करण््ात आले होत.े प्रत््ेकजण ख्रतच््ावरुन 

जीव ओवाळून टाकत होता. ख्रतच े नवलपणू ु कपिे, फर, दाख्रगने 

आख्रण सवाुत आकषुण म्हणज े ख्रतच े सयांदर रत्न! ख्रतच््ा नावाला 

साजेच््ा नावाचे, ‘पाख्रिमात्् तारा’! खरे खोटे का् माख्रहत, पण 

त््ाचा म्हण ेपन्नास हजार पौंिाांचा ख्रवमा उतरवलेला होता.  

मी पा्रोबरोबर आमच््ा सयांदर अशीलाचे स्वागत केले, तेव्हा 

ह ेसवु माझ््ा मनात क्षणभरात झळकून गेले. 
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ख्रमस माव्हले छोटीशी व नाजकू होती, खपू गोरी, मयलीसारखी 

ख्रदसणारी आख्रण ख्रनरागस, मोठ््ा िोळ्ाांची होती.  

पा्रोन े ख्रतला बसण््ासाठी खयची पयढे केली. ख्रतन े लगेच 

बोला्ला सयरवात केली.  

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही कदाख्रचत मला मखूु समजाल, पण 

उमराव क्रोनशा मला काल रात्ी साांगत होते, की तयम्ही ख्रकती 

नवलपणूु रीतीने त््ाांच््ा पयतण््ाच््ा मतृ््चूी केस, ख्रकती झटपट 

ख्रनकालात काढलीत. त््ामयळे मी ठरवले, की तयमचा सल्ला 

घ््ा्चा. मी असे म्हणण््ाचे धािस करते, की ही फक्त फसवेख्रगरी 

आह े--- ग्रेगरी असे म्हणतो --- पण मला मरणाांख्रतक दयुःख होत.े” 

ती क्षणभर श्वास घेण््ासाठी थाांबली. पा्रोने ख्रतला उत्तेजन 

ख्रदले. “बाईसाहबे, चाल ू ठेवा. तयम्हाला समजेल, की मी अजनू 

अांधारात आह.े” 

ख्रतच््ा बॅगेतनू काही पत्े काढत व पा्रोला दते, ख्रमस माव्हले 

बोलली, “ही पत्े बघा.” 

पा्रोन े ती काळजीपवूुक चालली. “ही स्वस्त कागदावर 

ख्रलख्रहली आहते --- नाव व पत्ता काळजीपवूुक छापला आह.े 

आतमध््े बघ ू्ा. त््ान ेकागद बाहरे काढला.  
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मी त््ाच््ा खाांद्यावरुन वाकून बघत होतो. त््ात 

काळजीपवूुक छापलेले एकच वार्क् होते. ते असे होतेुः दवेाचा 

िावा िोळा असलेला मोठा ख्रहरा ख्रजथनू आला, ख्रतथे तो परत 

करा्लाच हवा.” 

दयसरे पत् साधारण असेच होते. पण ख्रतसरे जास्त स्पष्ट होतेुः  

तयम्हाला असे बजावण््ात ्ेते, की तयम्ही साांख्रगतलेले ऐकले 

नाहीत. आता पौख्रणुमेच््ा रात्ी, तयमच््ाकिून ख्रहरा घेण््ात ्ेईल. 

ते दवेाचे िोळे आहते --- उजवा आख्रण िावा. ह ेलक्षात घ््ा.”  

ख्रमस माव्हलेने स्पष्टीकरण दते म्हटले, “पख्रहले पत् ख्रवनोद 

म्हणनू सोिून ख्रदले गेले. जेव्हा दयसरे पत् ख्रमळाले, तेव्हा मला आि्ु 

वाटले. ख्रतसरे काल आले. आता मला असे वाटते आह,े की शेवटी 

मला वाटले, त््ापेक्षा ह ेगांभीर प्रकरण ख्रदसते आह.े” 

“अस्स! ही पत् पोस्टाने आली नाहीत का?” 

“नाही. ती एका ख्रचनी माणसान ेआणनू ख्रदली. त््ामयळे मला 

भीती वाटते आह.े”  

“का?”  

“कारण सॅनफँ्रख्रसस्को ्ेथील ख्रचनी माणसाकिून ग्रेगरीन ेतो 

ख्रहरा तीन वषांपवूी ख्रवकत घेतला होता.” 
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“अस्स! बाईसाहबे पण तयमचा ख्रवश्वास आह े का, की ्ा 

ख्रहऱ््ाचे नाव –-- “  

 ख्रमस माव्हले म्हणाली, “‘पाख्रिमात्् तारा’. त््ावेळेस 

ग्रेगरीला आठवते, की त््ा ख्रहऱ््ाशी सांबांख्रधत काही गोष्ट होती. पण 

त््ा ख्रचन््ाने काही साांख्रगतले नाही. ग्रेगरी म्हणतो, तो ख्रचनी 

मरणाांख्रतक घाबरलेला होता. मरणाच््ा भीतीन े तो ख्रहरा ख्रवकून 

टाका्ला उतावीळ झाला होता. त््ाने फक्त खऱ््ा ख्रकमतीच््ा एक 

दशाांश ख्रकमतीला तो ख्रवकला. गेगरीन ेमला तो ललनाची भेट म्हणनू 

ख्रदला.”  

पा्रोन ेख्रवचारपवूुक मान हलवली.  

“ही गोष्ट फार अख्रवश्वसनी् वाटते. अद्भयतरम्् वाटत.े आख्रण 

तरीही --- कोणाला माख्रहती? हसे्टीलज, मी तयला ख्रवनांती करतो, माझे 

छोटे कॅलेंिर मला द.े” 

मी ख्रदले. 

पा्रो पान ेउलटत म्हणाला, “बघ ू्ा! पौख्रणुमा कधी आह?े 

आहा, पयढच््ा शयक्रवारी. म्हणज ेअजनू तीन ख्रदवस आहते, ख्रमत्ा. 

बाईसाहबे, तयम्ही माझे म्हणणे ऐका --- मी तयम्हाला ते साांगतो. ही 

आकषुक गोष्ट म्हणज े ख्रवनोदी फसवणकू आह े --- पण कदाख्रचत 

नसेलही. त््ामयळे मी तयम्हाला असा सल्ला दतेो, की तयम्ही तो ख्रहरा 
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पयढच््ा शयक्रवारप्ंत माझ््ाकिे द्या. मग पयढे का् करा्च,े ते 

ठरव.ू” 

त््ा अख्रभनेत्ीच््ा चेहऱ््ावर सावट दाटून आले. ती ख्रवरोध 

दशुवत बोलली, “मला वाटते, ते शर्क् नाही.” 

“तयमच््ाकिे आता तो आह े का?” पा्रो ख्रतचे सकू्ष्मपणे 

ख्रनरीक्षण करत होता. 

त््ा मयलीने थोिा वेळ हो नाही केले. आख्रण मग ख्रतचा हात 

गाउनच््ा छातीत घालनू एक बारीक साखळी बाहरे काढली. ती 

ख्रतचा हात उघित, पयढे वाकली. ख्रतच््ा तळव््ात प्लॅटीनममध््े 

बसवलेला, पाांढरा चमकदार ख्रहरा होता. 

पा्रो मोठ््ाने श्वास सोित व धर्कका बसत पयटपयटला, 

“बाईसाहबे, तयम्ही मला तो हातात घ््ा्ची परवानगी दतेा का?” 

त््ान ेतो हातात घेतला व त््ाची नीट परीक्षा केली. 

नांतर थोिे वाकून ख्रतला तो परत केला. “सयांदर, मोठा ख्रहरा आह े

--- त््ात काही खोट नाही. आहा, शांभर टर्कके बॉम्ब आह.े आख्रण 

तो तयम्ही असा स्वतुःजवळ बाळगता!” 

“नाही. नाही, ख्रमस्टर पा्रो, खरे तर मी खपू काळजी घेते. 

ख्रन्माप्रमाण े मी तो माझ््ा ख्रहऱ््ाच््ा पेटीत ठेऊन, हॉटेलच््ा 

सयरख्रक्षत लॉकरमध््े ठेवते. तयम्हाला माख्रहती असेल, आम्ही 
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मॅख्रलनफीशांटमध््े रहात आहोत. तयम्हाला बघण््ासाठी म्हणनू मी 

आता तो बरोबर आणला आह.े” 

“आख्रण तो तयम्ही माझ््ाजवळ ठेवणार आहात, नाही का? पपा 

पा्रोचा तयम्हाला तसा सल्ला आह,े बरोबर?” 

“असे बघा, त््ाचे खरे तर असे आह,े आम्ही शयक्रवारी उमराव 

व बाईसाहबे ्ािुले ्ाांच््ाबरोबर काही ख्रदवस घालवण््ासाठी 

्ािुले चेसला चाललो आहोत.”  

ख्रतच््ा आवाजाच््ा प्रख्रतध्वनीने माझ््ा मनात एक धसूर 

आठवण जागी केली. ती का् होती बरां? काही वषांपवूी उमराव व 

बाईसाहबे ्ािुले परदशेी गेले होत.े अशी अफवा उठली, की 

उमराव काही मैख्रत्णींच््ा मदतीन ेसावकाश चालत बाहरे गेले --- 

पण नर्ककीच त््ापेक्षा जास्त काहीतरी होते. ्ािुले बाईसाहबेाांचे 

नाव कॅलीफोख्रनु्ाच््ा ख्रसनेमानटाबरोबर जोिले गेले होत े का? 

माझ््ा िोळ्ासमोर ते क्षणाधाुत तरळून गेले --- तो ग्रेगरी बी रोल्फ 

सोिून, दयसरा कय णी नव्हता. 

ख्रमस माव्हले पयढे म्हणाली, “ख्रमस्टर पा्रो, मी तयम्हाला एक 

गयख्रपत साांगते. आमचे ् ािुले उमरावाांबरोबर ठरले होते, की त््ाांच््ा 

पवूाुपार असलेल््ा मोठ््ा इमारतीत एक ख्रसनेमाचा खेळ 

दाखवा्चा.” 
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मी रस घेत ओरिलो, “्ािुले चेसमध्् ेका? ती इांललांिमधील 

ख्रसनेमाांचे खेळ दाखवा्ची जागा आह.े” 

ख्रमस माव्हलेने मान हलवली. 

“मला वाटते, तो ्ािुलेकिील जयना पण खरा ख्रहरा आह.े पण 

त््ाला खपूच जास्त ख्रकां मतीला तो ख्रवका्चा आह.े आख्रण अथाुत 

मला अजनू माख्रहती नाही, की हा सौदा होईल, की नाही. पण 

ग्रेगरीला आख्रण मला नेहमी व््वहार आख्रण आनांद एकत् करा्ला 

आवितो.” 

“पण --- बाईसाहबे, मला समजले नाही. पयन्हा साांगा. 

नर्ककीच, ख्रहरा बरोबर न घेता ्ािुले प्लेसला भेटा्ला जाण ेशर्क् 

आह,े नाही का?” 

ख्रमस माव्हलेच््ा मयलासारख््ा न ख्रदसणाऱ््ा िोळ्ातनू एक 

किक गख्रवुष्ठ कटाक्ष आला. ती एकदम बरीच म्हातारी ख्रदस ू

लागली.  

“मला तो ख्रतथे गळ्ात घाला्चा आह.े” 

मी अचानक म्हणालो, “नर्ककीच, ्ािुले ्ाांच््ाकिील 

सांग्रहात, काही खपू प्रख्रसद्ध ख्रहरे आहते आख्रण त््ात एक खपू मोठा 

ख्रहरादखेील आह,े नाही का?” 

ख्रमस माव्हले थोिर्क्ात म्हणाली, “हो, खरे आह.े” 
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मी पा्रोला तोंिातल््ा तोंिात पयटपयटताांना ऐकले, “आहा, ह े

चाांगले नाही आख्रण वाईटही नाही.” मग तो मोठ््ाने त््ाच््ा 

नेहमीच््ा बरोबर नेम साधणाऱ््ा ख्रवख्रचत् नशीबान े [तो त््ाला 

मानसशास्त्राचे नाव दतेो.] बोलला, “मग सांश्ातीतपणे तयमची 

ख्रकां वा तयमच््ा नवऱ््ाची ्ािुले बाईसाहबेाांशी आधीच ओळख 

झाली असली पाख्रहज,े नाही का?” 

ख्रमस माव्हले म्हणाली, “तीन वषांपवूी ग्रेगरी अमेररकेला गेला 

होता, तेव्हापासनू त््ाला ते माख्रहती आहते.” आख्रण अचानक पयढे 

बोलली, “तयमच््ापैकी कोणी कधी ‘गावगप्पा’ वाचता का?” 

आमची तोंिे लख्रज्जत होऊन, आम्हाला अपराधी वाटू 

लागले.  

ती उद्गारली, “मी ख्रवचारते, कारण ्ा आठवि््ात प्रख्रसद्ध 

ख्रहऱ््ाांवर एक लेख छापनू आला आह.े आख्रण तो खरेच 

उत्कां ठावधुक आह.े” 

मी उठून खोलीच््ा दयसऱ््ा बाजलूा असलेल््ा टेबलाशी 

गेलो आख्रण ते वतुमानपत् हातात घेऊन आलो. ख्रतन ेते माझ््ाकिून 

घेतले. तो लेख शोधला व ती तो मोठ््ाने वाच ूलागली.  

“--- इतर प्रख्रसद्ध ख्रहऱ््ाांमध््े, ्ािुले कय टय ांबाकिील, 

‘पवूेकिचा तारा’दखेील ख्रमळवा्ला हरकत नाही. आताच््ा चाल ू
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उमरावाच््ा पवूुजाने तो चीनहून आणला आख्रण अद्भयतरम्् गोष्ट 

अशी आह,े की हा ख्रहरा प्रथम दवेळातील दवेाचा उजवा िोळा 

होता. असाच त््ाच आकाराचा व मापाचा दयसरा ख्रहरा हा त््ा 

दवेाचा िावा िोळा होता. काही ख्रदवसात हा दखेील दवेाच््ा 

मतूीवरून चोरला गेला. एक िोळा पख्रिमेकिे गेला व एक पवूेकिे 

गेला. दोन्ही एकत् आले नाहीत. मग ख्रवज् ख्रमळाल््ावर ते परत ते 

दवेाच््ा चरणी रुज ूहोतील.”  

आता ्ा वणुनाशी ख्रमळताजयळता ख्रहरा इथे ‘पख्रिमेचा तारा’ 

म्हणनू ओळखला जातो आह.े तो चमचमती ख्रसनेअख्रभनेत्ी ख्रमस 

माव्हलेच््ा ताब््ात आह.े ्ा दोन ख्रहऱ््ाांची तयलना करणे रुचीपणू ु

असेल.” 

ती थाांबली.  

पा्रो पयटपयटला, “ह ेधर्ककादा्क आह.े ख्रनुःसांश् ह ेफारच 

अद्भयतरम्् आह.े” मेरी माव्हलेकिे वळून, तो म्हणाला, “आख्रण 

बाईसाहबे, तयम्ही घाबरत नाही का? तयम्हाला अांधश्रद्धा्यक्त भीती 

वाटत नाही का? तयम्हाला ्ा स्ामी जयळ्ाांची गाठ घालनू 

द्यावीशी वाटत नाही का? नाहीतर घाईघाईन ेएखादा ख्रचनी माणसू 

्ेईल आख्रण ते दोन्ही ख्रहसकावनू घेऊन चीनला परत जाईल, असे 

वाटत नाही का?” 
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त््ाचा आवाजाचा सरू फसवा होता. पण मला वाटले त््ामागे 

गांभीरपणा होता. 

ख्रमस माव्हले म्हणाली, “माझा ख्रवश्वास नाही, की ्ािुले 

बाईसाहबेाांचा ख्रहरा माझ््ा ख्रहऱ््ाइतका चाांगला असेल. पण तसेही 

मी तो बघणार आहचे.”  

पा्रो अजनू का् बोलला, मला माख्रहती नाही. कारण त््ा 

क्षणी दार सताि उघिले जाऊन, एक छाप पिेल असा मनयष्् 

खोलीत अवतीणु झाला. त््ाच््ा कय रळ्ा, काळ्ा केसाांपासनू ते 

चामि््ाच््ा बयटाांप्ंत, तो दखेणा ना्क वाटत होता.  

ग्रेगरी रोल्फ म्हणाला, “मेरी, मी तयला मी ्ेईन असे म्हणालो 

होतो, त््ाप्रमाणे मी आलो आह.े तर मग ख्रमस्टर पा्रो आपल््ा 

लहानशा समस््ेबद्दल का् म्हणत आहते? माझ््ासारखेच फक्त 

‘एक हसरी फसवणकू’ असे म्हणत आहते का?”  

पा्रो त््ा मोठ््ा अख्रभनेत््ाकिे बघनू हसला. त््ाांच््ात 

फारच फरक होता. तो कोरिेपणे बोलला, “ख्रमस्टर रोल्फ, 

फसवणकू ख्रकां वा फसवणकू नाही. मी बाईसाहबेाांना असा सल्ला 

ख्रदला आह,े की त््ाांनी ख्रहरा शयक्रवारी त््ाांच््ाबरोबर ्ािुले चेसला 

नेऊ न्.े” 
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“सर, मी ख्रतथ ेतयमच््ाबरोबर आह.े मी मेरीला आधीच म्हटले 

आह.े पण का् साांग,ू ती पर्ककी बाई आह े आख्रण मला वाटते, 

ख्रहऱ््ाच््ा बाबतीत ख्रतच््ापेक्षा जास्त कय णी चमकावे, ह े ख्रतला 

सहन होणारे नाही.” 

मेरी किकपणे म्हणाली, “ग्रेगरी का् बोलतो आहसे?” पण 

ती रागान ेलाजली. 

पा्रोन ेत््ाचे खाांद ेशहारवले. 

“बाईसाहबे, मी सल्ला द्या्चे काम केले. मी अजनू काही 

करू शकत नाही. आता बास झाले.” 

त््ान ेदोघाांना दाराकिे जाताना, वाकून अख्रभवादन केले.  

त््ान ेपरतताना ख्रनरीक्षण केले, “आहा! ला ला, ख्रस्त्र्ाांमधील 

अहमहख्रमका! चाांगला नवरा! त््ान ेपररख्रस्थती बरोबर साांख्रगतली 

तथाख्रप सवु आह ेतसेच! तो ्यक्तीबाजपणे, बा्कोला ख्रहऱ््ापासनू 

परावतृ्त करू शकला नाही.” 

“मी त््ाला उगीच आठवण करून ख्रदली आख्रण त््ाने 

जोरजोरान ेमान हलवली.” 

“मी असा ख्रवचार केला. ्ा सगळ्ामाग ेकाही वेगळे आह.े 

माझ््ा ख्रमत्ा, तयझ््ा परवानगीने, मी थोिा मोकळ्ा हवेवर ख्रफरतो. 
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मी तयला ख्रवनांती करतो, माझी वाट बघ. मी फार वेळ लावणार 

नाही.” 

मी माझ््ा खयचीत अधुवट झोपेत होतो. तेव्हा घरमालख्रकणीने 

दारावर टकटक करुन ख्रतचे िोके आत घातले.  

“सर, ख्रमस्टर पा्रोना भेटा्ला एक दयसरी बाई आली आह.े 

मी ख्रतला साांख्रगतले, ते बाहरे गेले आहते, पण ती म्हणाली, मी 

थाांबते. असे ख्रदसत ेआह,े की ती गावाकिून आली आह.े” 

“ओहो, ख्रमसेस मयख्रचुनसन, ख्रतला पाठवा. कदाख्रचत मी 

ख्रतच््ासाठी काही करू शकेन.” 

दयसऱ््ाच क्षणी ती बाई आत आली. ख्रतला ओळखनू माझे 

हृद् उसळी घेऊ लागले. ्ािुले बाईसाहबेाांचे ख्रचत् खपू वेळा 

वतुमानपत्ात छापनू आलेले होत.े पण ख्रतला आपण ओळखले 

नाही, असेच भासवावे. 

मी खयची पयढे करत म्हणालो, “माझा ख्रमत् पा्रो बाहरे गेला 

आह.े पण मला माख्रहती आह,े तो लवकरच परत ्ेईल.” 

ख्रतने माझे आभार मानल े व बसली. ती ख्रमस माव्हलेपेक्षा 

वेगळ्ा प्रकारची होती. उांच, काळी, चमकते िोळे असलेली 

आख्रण ख्रफकट अख्रभमानी चेहरा --- तरीही तोंिाच््ा वक्राकार 

रेषाांमधनू ती बयख्रद्धमान असल््ाचे प्रतीत होणारी! 
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आल््ा प्रसांगाला तोंि द्या्ची माझी इच्छा उफाळून आली. 

का नाही? पा्रोसमोर मला नेहमी अिचण जाणवते --- मी तेव्हा 

माझ््ातला उत्तम नसतो. आख्रण तरीही, ्ात काही सांश् नव्हता, 

की माझ््ातही काही अांशी उद्गामी तकुपद्धतीची जाण ती. मी 

काही सहजप्रवतृ्तीने, अचानक पयढे झालो. 

मी म्हणालो, “्ािुले बाईसाहबे, तयम्ही इथे का आलात ते 

मला माख्रहती आह.े तयम्हाला ख्रहऱ््ाबद्दल ब्लॅकमेल करणारी पत्े 

आली आहते.” 

माझा टोला बरोबर बसला, ्ात काही सांश् नव्हता. ती 

माझ््ाकिे अवाक् होऊन पाहू लागली. ख्रतच््ा गालाांवर सवु रांग 

झळकून गेले. 

ती धापा टाकत बोलली, “तयम्हाला माख्रहती आह?े कसे 

का्?” 

मी हसलो. 

“अगदी तकुशयद्ध पद्धतीने. जर ख्रमस माव्हले ्ाांना धमकीची 

पत्े आली आहते. तर --- “ 

“ख्रमस माव्हले इथे आह ेका?” 

“त््ा आताच गेल््ा. मी असे म्हणत होतो, जर दोन स्ामी 

जयळ्ाांपैकी एक ख्रहरा त््ाांच््ाकिे असल््ामयळे जर त््ाांना 
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धमर्क्ाांची पत्े ्ेत असतील, आख्रण तयमच््ाकिे त््ा जोिीतील 

दयसरा ख्रहरा असेल, तर तयम्हालाही तशी पत्े आली असणार. ह े

ख्रकती साधे आह,े बघा. माझे बरोबर आह.े तयम्हालाही अशी ख्रवख्रचत् 

पत्े आली असणार.” 

क्षणभर ती काही बोलली नाही. जण ू ख्रतला वाटत होत,े 

माझ््ावर ख्रवश्वास ठेवावा की नाही. नांतर ख्रतन ेथोिे वाकून, हसनू 

होकाराथी मान हलवली. 

“ख्रतन ेदयजोरा ख्रदला, “ते तसे आह.े” 

“तयम्हालाही ख्रचनी माणसाकिून पत्े आली होती का?” 

“नाही. ती पोस्टान ेआली. पण मला साांगा, ख्रमस माव्हलेला 

दखेील माझ््ासारखाच अनयभव आला का?” 

“मी त््ाांना सकाळी ऐकलेल््ा घटना साांख्रगतल््ा. ख्रतन े त््ा 

लक्षपवूुक ऐकल््ा. 

“ह े बरोबर जमते आह.े मला ख्रमळालेली पत्े अगदी 

ख्रतच््ासारखीच आहते. ती पोस्टान ेआली, ही गोष्ट खरी आह,े पण 

त््ाच््ात एक अांतगुत सयगांध आह े--- उदबत्त्ाांसारखा ---त््ामयळे 

मला लगेच पवूेकिील आठवण आली. ्ा सगळ्ाचा का् अथु 

आह?े” 

मी िोके हलवले. 
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“तेच मला शोधनू काढा्चे आह.े तयम्ही तयमची पत्े आणली 

आहते का? आम्हाला पोस्टाच््ा ख्रशर्कर्क्ावरून काही पत्ता 

लागेल.” 

“दयदवैाने मी ती नष्ट केली. तयम्हाला समजेल, त््ावेळेस मला 

तो काही मखूु ख्रवनोद वाटला होता. काही ख्रचनी टोळ्ा ते ख्रहरे 

ख्रमळवा्चा प्र्त्न करत असतील का? पण ते अख्रवश्वसनी् 

वाटते.” 

आम्ही परत परत सगळ्ा बाबी तपासनू बख्रघतल््ा. पण गढू 

उकला्ला त््ाची काही मदत झाली नाही. शेवटी ्ािुले 

बाईसाहबे उठल््ा.  

“मला वाटते, ख्रमस्टर पा्रोंसाठी थाांबा्ची काही गरज नाही. 

तयम्ही त््ाांना ह े सवु साांग ू शकता, नाही का? मी तयमची आभारी 

आह,े ख्रमस्टर --- “ 

अिखळत, ख्रतन ेहात पयढे केला.  

“कॅप्टन हसे्टीलज.” 

“अथाुत! मी ख्रकती मखू ुआह ेतयम्ही कॅव्हेंख्रिश मांिळींच ेख्रमत् 

आहात. मला मेरी कॅव्हेंख्रिशने पा्रोकिे पाठवले आह.े” 

जेव्हा माझा ख्रमत् परतला, मी त््ाला तो नसताांना का् झाले, 

ह े साांगण््ात आनांद घेतला. त््ान े आमच््ा सांभाषणाची किक 
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उलटतपासणी घेतली. आख्रण माझ््ा लक्षात आले, तो इथे 

नसल््ामयळे जरासा खटू्ट झाला होता. मला असे वाटले की त््ा 

माझ््ा आविता म्हाताऱ््ाला थोिा हवेाही वाटला. मला कमी 

क्षमतेचा समजा्चे त््ाचे जे सततच ेधोरण होत,े त््ाला अनयसरून 

्ात काहीच टीका करा्ला न सापिल््ाने, तो ख्रचिला. मी खरे 

तर माझ््ावर खषू झालो पण तो अजनू रागावेल, म्हणनू मी ते ख्रदस ू

ख्रदले नाही. त््ाची वागण््ाची पद्धत मला न आविणारी असली, 

तरी मी माझ््ा छोट््ाशा, आकषुकपणे वेगळ्ा असलेल््ा 

ख्रमत्ाच््ा खपू जवळचा होतो. शेवटी चेहऱ््ावर चौकस भाव घेऊन 

तो बोलला, “छान! आपला बेत आकार घेतो आह.े मी तयला 

ख्रवनांती करतो, त््ा माांिणीच््ा सवाुत वरच््ा कप्प््ात असलेली 

माझ््ा वगुख्रमत्ाांची माख्रहतीपयख्रस्तका द.े तो पान ेउलटताांना थबकून 

म्हणाला, “ह े बघ, ्ािुले --- १० वा उमराव --- दख्रक्षण 

आख्रफकेतील लढाई लढलेला --- महत्वाचा दलाल --- माचु 

१९०७ --- मॉि स्टॉपरटॉन, ख्रतसरा बॅरॉन कॉटेरील ्ाची चौथी 

मयलगी, ख्रतच््ाशी ललन --- ओहो, हो, हो --- दोन मयली, जन्म 

१९०८, १९१० असे आह.े उद्या आपण ्ा उमरावाला भेटू.” 

“का्?” 

“हो. मी त््ाला फोन केला आह.े” 
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“मला वाटले, त ूही केस सोिून ख्रदलीस?” 

“मी ख्रमस माव्हलेसाठी काम करत नाही, कारण ख्रतने माझे 

साांगणे धयिकावनू लावले. आता मी जे काही करेन, ते माझ््ा, 

हर्क्युल पा्रोच््ा समाधानासाठी असेल. नर्ककीच मला ही केस 

सोिवली पाख्रहजे.” 

“आख्रण त ू सरळ उमराव ्ािुलेला तयझ््ा सो्ीसाठी इथे 

बोलावनू घेतलेस? त््ाला ते आविणार नाही.” 

“मी त््ाचा कौटयांख्रबक ख्रहरा राख ूशकलो, तर तो नेहमीच माझा 

ॠणी राहील.” 

मी उत्सयकतेने ख्रवचारले, “म्हणजे तयला खरेच असे वाटते आह े

का, की ख्रहरा चोरीला जाण््ाची शर्क्ता आह?े”  

पा्रो थांिपणे म्हणाला, “शांभर टर्कके! सगळे ख्रनदशे तसेच 

आहते.” 

“पण कसे का्?” 

पा्रोन े माझे उत्सयक प्रश्न थाांबवल.े आपण आपली मने 

गोंधळवनू टाका्ला नको. आख्रण ती माख्रहतीपयख्रस्तका बघ --- त ू

त््ाची जागा कशी का् बदललीस? हसे्टीलज, मी तयला नेहमी 

साांगतो, एकदम वरच््ा कप्प््ातील उांच पयस्तक तयला ख्रदसते आह े
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का --- त््ापयढील उांच पयस्तक आख्रण --- असेच. तर असा क्रम 

आह े--- “ 

“मी घाईन ेबोललो, “तेच तर” आख्रण परत ते पयस्तक जागेवर 

ठेऊन ख्रदले. 

 

दोन 

उमराव ्ािुले मोठ््ा आवाजाचा, आनांदी व खेळािू 

स्वभावाचा होता. तो लाल चेहऱ््ाचा असनू, मैत्ीपणूु होता. ह ेफार 

आकषुक असल््ामयळे त््ाचे चांचल मन लपल ेजात होत.े “ख्रमस्टर 

पा्रो, हा अव््ापारेषय व््ापार आह.े त््ाचा काहीच आगाख्रपछा 

समजत नाही आह.े माझ््ा बा्कोला ख्रवख्रचत् पत्े ्ेत आहते. 

आख्रण ख्रमस माव्हलेला दखेील तशीच पत् े्ेत आहते. ्ा सवाुचा 

का् अथु आह?े” 

‘गावगप्पा’ मधील लेखाचा कागद पा्रोन ेत््ाला ख्रदला. 

“प्रथम मी तयम्हाला असे ख्रवचारतो, की ह ेसवु खरे आह ेका?”  

“लोक असे बोलतात.”  

तो वाचल््ावर त््ाचा चेहरा रागान ेलाल झाला.  
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तो ओरिला, “हा का् मखूुपणा आह!े त््ा ख्रहऱ््ाशी सांबांख्रधत 

अशी काही अद्भयतरम्् गोष्ट नव्हती. माझा ख्रवश्वास आह,े तो मयळात 

भारतातनू आला. ह ेख्रचनी दवेाचे का् नाटक आह,े मला माख्रहती 

नाही.” 

तरीही तो ख्रहरा ‘पवूेचा तारा’ म्हणनू ओळखला जातो.” 

तो म्हणाला, “ठीक आह.े जात असेल, पण त््ाचे का्?”  

पा्रो थोिा हसला. पण सरळ उत्तर ख्रदले नाही. “मी अस े

ख्रवचारतो, की तयम्ही तयम्हाला माझ््ा हातात सोपवाल का? जर 

तयम्ही असे मान्् केले, तर मला सांकटम् पररख्रस्थती हाताळता 

्ेईल.” 

“म्हणज े तयम्हाला असे म्हणा्च े आह े का, की ्ा राक्षसी 

गोष्टीत तथ्् आह?े” 

“मी तयम्हाला साांगेन, तसे तयम्ही कराल का?” 

“अथाुत, मी करेन. पण --- “ 

“मग मला तयम्हाला काही प्रश्न ख्रवचारा्ची परवानगी द्या. ह े

्ािुले चेसचे प्रकरण, तयम्ही म्हणता तसे, तयमच््ात आख्रण ख्रमस्टर 

रोल्फमधील आह?े” 

“ओहो, त््ाने तयम्हाला तसे साांख्रगतले नाही का? नाही. तसे 

काही नाही.” तो काां कू करू लागला. त््ाचा चेहरा अजनूच लाल 
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होत गेला. “ख्रमस्टर पा्रो, मी ह ेसगळे सरळ करून साांगतो. मी 

पयष्कळ बाबतीत मखूुपणा केलेला आह.े मला पयष्कळ कजु आह े-

-- पण मला ् ातनू बाहरे पिा्चे आह.े मला मयले आवितात. मला 

सगळे सयरळीत करा्च े आह े व मला ्ािुले प्लेसमध््े रहा्चे 

आह.े ग्रेगरी रोल्फ मला खपू पैसे दतेो आह े--- मला परत माझ््ा 

पा्ावर उभ ेरहाता ्ेईल. मला ह ेख्रसनेमाचे खेळ करा्चे नाहीत -

-- मला ्ािुले प्लेसमध््े नटनट््ाांची गदी नको आह.े पण मला 

ती हवी अस ूशकेल, जर --- “ तो बोला्चा थाांबला.  

पा्रोन ेत््ाच््ाकिे नीट बख्रघतले. “मग तयम्हाला अजनू काही 

करा्ची सांधी आह.े का् ते मला साांगा्ची सांधी द्याल का? ते 

म्हणज े‘पवूेकिील तारा’ ख्रवकणे आह?े 

उमराव ्ािुलेने मान िोलावली. “बरोबर असेच. ह ेआमच््ा 

घराण््ात काही ख्रपढ््ा आह.े पण ते महत्वाचे नाही. कारण जगात 

वस्त ूख्रवकत घेणारे शोधणे सोपे नाही. होफबगु, हटॅॉनचा माळी हा 

सांभाव्् ख्रगऱ्हाईकाच््ा शोधात आह.े पण त््ाला तो लवकर 

शोधावा लागेल. नाहीतर त््ाचे प्र्त्न वा्ा जातील.” 

“माफ करा, पण अजनू एक प्रश्न --- ्ािुले बाईसाहबेाांनी 

कय ठला बेत मांजरू केला?” 
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“ओहो, ख्रतने किवटपण े माझ््ा ख्रहरा ख्रवका्च््ा बेताला 

ख्रवरोध केला. तयम्हाला माख्रहती असेल, बा्का कशा असतात. ती 

्ा ख्रफल्मबाजीला बळी पिलेली आह.े” 

पा्रो बोलला, “मी समज ू शकतो.” त््ान े एकदोन ख्रमख्रनटे 

ख्रवचार केला. मग पटकन उठून उभा राख्रहला. “तयम्ही ्ािुले चेसला 

लगेच जाणार आहात का? ठीक आह,े कय णाला काही बोल ूनका -

-- कय णालाही नाही. लक्षात ठेवा. आज सांध््ाकाळी पाचनांतर 

आम्ही ख्रतथ े्ेऊ.” 

“ठीक आह.े पण मला नाही वाटत --- “ 

पा्रो द्ाळूपणे बोलला, “त््ाचे एवढे काही नाही. तयम्ही ह े

धरून चाला, की मी तयमच््ा ख्रहरा साांभाळेन, तयम्ही नाही.” 

“हो, पण --- “ 

“मग मी साांगतो, तसे करा.” 

उदास होऊन घाबरलेला उमराव खोलीतनू ख्रनघनू गेला. 

 

तीन 

आम्ही ्ािुले चेसला पोचलो, तेव्हा सािेपाच झाले होत.े 

स्व ा्ंपार्क्ाने आम्हाला काचेची तावदान े असलेल््ा व 
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शेकोटीतील लाकिे धगधगत असणाऱ््ा जयन््ा हॉलमध््े नेले. 

आम्हाला एक छान ख्रचत् ख्रदसले. ्ािुले बाईसाहबे आख्रण दोन 

मयले. आईचे अख्रभमानी गिद काळे िोके दोन गोऱ््ा मयलाांवर 

वाकलेले होते. उमराव ्ािुले त््ाांच््ाकिे हसत बघत जवळ उभा 

होता. 

स्व ा्ंपार्क्ाने जाहीर केले, “ख्रमस्टर पा्रो आख्रण कॅप्टन 

हसे्टीलज.” 

्ािुले बाईसाहबेाांनी चमकून त््ाांच््ाकिे पाख्रहल.े त््ाांचा 

नवरा आख्रनख्रितपणे पयढे आला. त््ाचे िोळे पा्रोच््ा सचूनेची 

वाट बघत होत.े छोटा माणसू ्ा प्रसांगासाठी त्ार होता. 

“मला माफ करा. मी अजनू ख्रमस माव्हलेच््ा प्रकरणात शोध 

घेतो आह.े त््ा इथे शयक्रवारी ्ेणार होत््ा, बरोबर? मी पख्रहल््ाांदा 

थोिे ख्रफरून खात्ी करतो, की सवु काही सयरख्रक्षत आह.े ख्रशवा् 

मला ्ािुले बाईसाहबेाांना ख्रवचारा्च ेआह,े की त््ाना आलेल््ा 

पत्ाांवरील ख्रशर्कर्क्ाांच््ा खयणा त््ाना आठवल््ा का?” 

्ािुले बाईसाहबेाांनी पिात्तापान ेमान हलवली. “नाही मला 

आठवत नाही. हा माझा मखूुपणा आह.े पण ते गांभीरपणे घ््ावे, 

असे मला कधी वाटलेच नाही.”  

उमराव ्ािुलेने ख्रवचारले, “तयम्ही रात्ी इथे रहाणार का?” 
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“ओहो, तयमची अिचण होणार असेल, तर आम्ही आमच््ा 

बॅगा खानावळीत ठेवल््ा आहते.” 

उमराव ्ािुलेने त््ाचे मत ख्रदले, “ते ठीक आह.े मी कोणाला 

तरी सामान आणा्ला पाठवतो. नाही. नाही. काही त्ास नाही. 

अगदी नर्ककी.” 

पा्रो त््ासाठी त्ार झाला व ्ािुले बाईसाहबेाांजवळ बसनू 

मयलाांशी गप्पा मारू लागला. थोि््ाच वेळात ते छानपैकी मस्ती 

करू लागले आख्रण त््ाांनी मलाही खेळात ओढल.े  

पा्रो अदबशीरपणे थोिा वाकून बोलला, “तयम्ही दखेणे 

आहात.” तेवढ््ात एका किक दाईन ेमयलाांना ओढून नेल.े 

्ािुले बाईसाहबेाांनी त््ाांच ेख्रवस्कटलेले केस सारख ेकेले.  

थोिा दम घेत त््ा म्हणाल््ा, “मयल ेमाझी आविती आहते.” 

“आख्रण त््ाच कारणाने --- तयम्ही त््ाांच््ा!” पा्रो पयन्हा 

वाकला. 

घांटी वाजली. आम्ही आमच््ा खोलीत जाण््ासाठी उठलो. 

त््ाच वेळी एका टे्रमध्् ेतार घेऊन स्व ा्ंपाकी अवतरला. त््ान ेती 

तार उमराव ्ािुलेंच््ा पयढे केली. त््ान ेती माफी मागत, उघिून 

वाचली. वाचल््ावर तो एकदम आखिल््ासारखा किक झाला. 
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त््ान ेताठरल््ासारखे होऊन, त््ाच््ा बा्कोच््ा हातात तार 

ख्रदली. मग त््ाने माझ््ा ख्रमत्ाकिे पाख्रहल.े 

“ख्रमस्टर पा्रो, एक ख्रमख्रनट, मला वाटते, ्ाबद्दल तयम्हाला 

माख्रहती असा्ला हव.े ती हॉफबगुहून आली आह.े आमच््ा 

ख्रहऱ््ाला ख्रगऱ्हाईक ख्रमळाले, असे त््ाला वाटते आह े --- एक 

अमेररकन, तो उद्या बोटीने ख्रनघतो आह.े ते आज एका माणसाला 

ख्रहऱ््ाच््ा परीक्षेसाठी पाठवत आहते. दवेाच््ा कृपेने हा व््वहार 

पर्कका झाला तर --- “ त््ाचे शब्द भारावल.े 

्ािुले बाईसाहबे ख्रनघनू गेल््ा. अजनू त््ाांच््ा हातात तार 

धरलेली होती. 

त््ा खालच््ा आवाजात म्हणाल््ा, ‘जॉज,ु माझी इच्छा आह े

की त ूतो ख्रवकू न्ेस. आपल््ा कय टय ांबात तो एवढी वष ेआह.े” ती 

जण ूउत्तराची वाट बघत थाांबली. पण जेव्हा काही उत्तर ख्रमळाले 

नाही, तेव्हा ख्रतच््ा चेहरा उतरला. ख्रतन े खाांद े घयसळवत म्हटले, 

“मला जाऊन कपिे केले पाख्रहजेत. मला वाटते, मी तयम्हाला तो 

‘ऐवज’ दाखवलेला बरा.” ती पा्रोकिे थोि््ा वाकि््ा 

चेहऱ््ान ेवळली व गळ्ातले नेकलेस दाखवत म्हणाली, “ह ेएक 

सवाुत कय रूप नेकलेस आह.े जॉजुन ेमला वचन ख्रदले होत,े त््ात 
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आपण ख्रहरे बसवनू घेऊ. पण ते कधी झाले नाही.” त््ा खोलीतनू 

ख्रनघनू गेल््ा. 

अध््ा ु तासान,े आम्ही ख्रतघ े मोठ््ा हॉलमध््े जमनू 

बाईसाहबेाांची वाट बघत होतो. जेवणाची वेळ होऊन काही ख्रमख्रनटे 

झाली होती.  

अचानक वस्त्राांची सळसळ आली व बाईसाहबे चमचमत््ा 

लाांब पाांढऱ््ा डे्रसमध््े दारात ्ेऊन उभ््ा राख्रहल््ा. त््ाांच््ा 

गळ्ात आगीसारख ेनेकलेस होत.े एक हात त््ावर ठेऊन, त््ा 

उभ््ा होत््ा. 

त््ा आनांदाने बोलल््ा, “बळीला बघा.” त््ाांचा वाईट ख्रवनोद 

सांपलेला वाटला. “मी मोठा उजेि पािेप्ंत थाांबा. मग तयमच््ा 

िोळ्ाांना इांललांिमधील सवाुत कय रूप नकेलेसची मेजवानी द्या.” 

ख्रदव््ाांची बटणे दारामाग ेहोती. जसा ख्रतन ेती लावण््ासाठी हात 

ताणला, तेव्हा अख्रवश्वसनी् अशी एक अशर्क् गोष्ट घिली. 

अचानक, काही सचूना न दतेा, प्रत््ेक ख्रदवा मालवला गेला, दार 

वाजले आख्रण दयसऱ््ा बाजनेू, एका बाईची लाांबलचक, भेदक 

ख्रकां काळी ऐकू आली.  

उमराव ्ािुले ओरिले, “अरे दवेा! हा माउिेचा आवाज 

आह.े का् झाले?” 
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आम्ही झटपट दाराकिे धावलो. आम्हाला ख्रदव््ाची बटणे 

सापिण््ापवूी, अांधारात एकमेकाांच््ा अांगावर आम्ही आपटत 

होतो. आमच््ा िोळ्ाांना का् ख्रदसले? सांगमरवरी फरशीवर 

्ािुले बाईसाहबे ख्रनपख्रचत पिल््ा होत््ा. त््ाांच््ा गोऱ््ा 

गळ्ावर ख्रजथे नेकलेस होते, ख्रतथ ेजाांभळट खयणा होत््ा. 

आम्ही ख्रतच््ावर वाकलो, क्षणभर ती ख्रजवांत आह,े की मेली 

आह ेते आम्हाला समजत नव्हत,े पण ख्रतच््ा पापण््ा उघिल््ा.  

ती मोठ््ा मयख्रककलीने बोलली, “ख्रचनी माणसू --- बाजचूे 

दार.” 

उमराव ्ािुले शपथ घेत धावला. मी त््ाच््ाबरोबर गेलो. 

माझे हृद् धिधित होते .पयन्हा ख्रचनी माणसू! ते बाजचू््ा ख्रभांतीतले 

दार लहान होते. ख्रजथे ही शोकाांख्रतका घिली, ख्रतथपासनू, फार तर 

बारा ्ािाुवर असेल. आम्ही दाराशी पोचलो, तेव्हा मी जोरात 

ओरिलो. आमच््ापासनू उांबरठ््ाच््ा अलीकिे, ते चमचमत े

नेकलेस पिले होत.े चोराने पळताांना घाबरून, ते टाकलेले ख्रदसत 

होत.े मी आनांदाने त््ावर पकि घेतली. मग मी दयसरी ख्रकां काळी 

मारली. त््ाचा जण ू प्रख्रतध्वनी असल््ासारखा, उमराव 

्ािुलेदखेील ख्रकां चाळला. नेकलेसच््ामध्् े मोठी फट होती. 

‘पवूेचा तारा’ गा्ब होता! 
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मी ख्रनुःश्वास टाकत बोललो, “ह ेसांपले तर! ह ेकाही सामान्् 

चोर नव्हत.े त््ाना फक्त हा ख्रहरा हवा होता.” 

“पण तो चोर आत कसा आला?” 

“्ा दारातनू.” 

“पण ते तर नेहमी कय लयपबांद असते.” 

मी िोके हलवले. आता ते कय लयपबांद नाही. बघा.” असे 

बोलताांना मी ते उघिले. 

मी असे करताच जख्रमनीवर काहीतरी फिफिले. मी ते 

उचलले. तो एक रेशमी तयकिा होता. आख्रण त््ावरील भरतकाम 

ठळक ख्रदसत होत.े तो ख्रचनी माणसाच््ा अांगरख््ातनू फािला गेला 

होता. “घाईघाईत तो दारात अिकून फाटला असावा.” मी स्पष्ट 

केले. “घाई करा. तो अजनू फार लाांब गेला नसेल.” 

पण आमचा शोध फय कट गेला. रात्ीच््ा गिद अांधारात, 

चोराला पळून जा्ला सोपे गेले असणार. नाईलाजाने आम्ही घरात 

परतलो. उमराव ्ािुलेने एका माणसाला पोख्रलसाांना आणण््ास 

पाठवले.  

्ािुले बाईसाहबेाांकिे पा्रोने जातीने लक्ष ख्रदले. अशा 

बाबतीत तो बा्काांइतका चाांगला होता. ती पयरेशी बरी होऊन का् 

घिले, ते साांग ूशकली. 



40 
 

ती म्हणाली, “मी दयसरा ख्रदवा लावणार, तोच एका माणसाने 

माझ््ा अांगावर मागनू झिप घातली. त््ान ेगळ्ातनू माझे नेकलेस 

इतर्क्ा जोराने खेचले, की मी जख्रमनीवर आिवी पिले. पिल््ा 

पिल््ा मी त््ाला किेच््ा दारातनू ख्रनसटताना पाख्रहले. त््ाचा 

भरतकाम केलेला अांगरखा व ियकराच््ा शेपटीसारखी शेंिी बघनू, 

मी तो ख्रचनी असल््ाच ेओळखले.” ती शहारा दते थाांबली.  

स्व ा्ंपाकी परत आला. तो हळू आवाजात उमराव ्ािुलेना 

म्हणाला, “सर, हॉफबगुहून एक माणसू आला आह.े तो म्हणतो 

आह,े तयम्ही त््ाची वाट बघत असणार.”  

ती हादरलेला उमराव बोलला, “अरे बापरे, मला वाटत,े मी 

त््ाला भेटले पाख्रहज.े नाही. इथे नाही. म््यख्रलांग, वाचनाल्ात.” 

मी पा्रोला बाजलूा घेतले. :ह े बघ, माझ््ा आवित््ा 

माणसा, आपण इथनू ख्रनघनू लांिनला गेलेले बरे नाही का?” 

“हसे्टीलज, तयला असे का वाटते?”  

मी थोिा खोकत म्हणालो, “कारण फार चाांगल््ा तऱ्हनेे गोष्टी 

चाललेल््ा नाहीत, नाही का? म्हणजे मला असे म्हणा्चे आह,े 

त ूउमरावाला स्वतुःला तयझ््ा हवाली करा्ला साांगतोस आख्रण मग 

सवु काही ठीक होईल असे वाटत असताांना --- ख्रहरा तयझ््ा 

िोळ्ादखेत पळवला जातो!” 
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पा्रो म्हणाला, “खरे आह.े हा माझा एक धर्ककादा्क 

ख्रवज् नव्हता.” 

अशा तऱ्हनेे घटनाांचे वणुन ऐकून मला हस ूआले. पण मी ते 

दाबले.  

तर असे --- माझे म्हणण ेमाांिून --- त््ापेक्षा घोटाळा करून 

ठेऊन --- ्ेथनू ताबितोब ख्रनघनू जाण,े जास्त चाांगले राहील, असे 

तयला वाटत नाही का?” 

“आख्रण उमराव ्ािुलेच््ा स्व ा्ंपार्क्ाने उत्तम बनवलेल््ा 

जेवणाचे का्?”  

मी अधीरपणे बोललो, “ओहो, कसले जेवण?”  

पा्रोन ेत््ाचे हात भ्ानकपणे हवेत उिवले. “अरे दवेा! ्ा 

दशेात गयन्हगेाराकिे दयलुक्ष करून, छानछोकीचे जेवण बनवले 

जात!े”  

मी चाल ूठेवले, “आपण लांिनला लवकरात लवकर जाण््ाचे 

अजनू एक कारण आह.े” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, ते का् आह?े” 

मी खालच््ा आवाजात म्हणालो, “दयसरा ख्रहरा. ख्रमस 

माव्हलेचा.” 
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‘अरे ख्रमत्ा, त््ाचे का्?” 

“तयला कळत नाही का? त््ाचा नेहमीची चीि आणणारी 

सावकाशी मला राग आणत होती. त््ाच््ा नेहमीच््ा धारदार 

शहाणपणाला का् झाले? “त््ाना एक ख्रहरा ख्रमळाला. आत ते 

दयसऱ््ाच््ा मागे असणार.”  

मला माग े खेचत व माझी स्तयती करत, पा्रो ख्रकां चाळला, 

“धीर धर. पण माझ््ा ख्रमत्ा, तयझ ेिोके पयढे धावत ेआह.े क्षणभर 

असा ख्रवचार कर, की मी तसा ख्रवचार केला नाही. पण अजनू भरपरू 

वेळ आह.े शयक्रवारप्ंत पौख्रणुमा काही ्ेणार नाही.” 

मी माझे िोके सांश्ाने हलवले. ्ा पौख्रणुमेच््ा कल्पनेन ेमला 

पणूुपणे थांि पािले. शेवटी पा्रोला पटले व आम्ही तेथनू ख्रनघालो. 

उमराव ्ािुलेला स्पष्टीकरणाची व ख्रदलख्रगरीची एक ख्रचठ्ठी मागे 

ठेवली. 

मला असे वाटत होत,े की ताबितोब मॅलनीख्रफशन्टला जाऊन, 

ख्रमस माव्हलेला का् घिले, ते साांगावे. पण पा्रोन ेबेत बदलला, 

आख्रण असा आग्रह धरला, की सकाळी ख्रनघावे. 

पयरे झाले. मी नाईलाजाने त्ार झालो. 

सकाळी पा्रो ख्रवख्रचत्पणे ख्रनघा्च ेनाव घेत नव्हता. मला 

सांश् ्ेऊ लागला, की ख्रनघा्ला उशीर केल््ास, तो वाईट रीत््ा 
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्ा केसमध््े पयढे न जाता अिकून बसेल. माझ््ा ख्रवनवणीला त््ाने 

स्तयतीपर साधारण मताने साांख्रगतल,े की काल ्ािुले स्पेस इथे 

घिलेल््ा घटनेचा वतृ्ताांत आज सकाळच््ा वतुमानपत्ात आला 

आह.े त््ामयळे आपण जेवढे साांग ूते सगळे रोल्फला कळेलच. मी 

कसाबसा होकार भरला.  

अशा घटना घिल््ा, की मी साांगत असलेलेच ्ोल् ठरले. 

साधारण दोन वाजता, फोन वाजला. पा्रोने तो घेतला. थोिा वेळ 

ऐकला. मग तो थोिर्क्ात बोलला, “मी ख्रतकिे ्ेतो.” आख्रण 

माझ््ाकिे वळला. 

“माझ््ा ख्रमत्ा, तयला का् वाटते?” तो अधाु लख्रज्जत व अधाु 

उद्दीख्रपत झालेला वाटत होता. “ख्रमस माव्हलेचा ख्रहरादखेील 

चोरीला गेला.” 

मी उिी मारत ओरिलो, “का्? आख्रण आता पौख्रणुमेचे 

का्? पा्रोचा चेहरा पिला. “ह ेकधी घिले?” 

“मला वाटते, आज सकाळी.”  

 मी दयुःखाने मान हलवली. “जर त ूमाझे ऐकले असतेस, तर -

-- तयला समजले असेल, माझे बरोबर होते.” 

पा्रो काळजीपवूुक म्हणाला, “माझ््ा ख्रमत्ा, अस े ख्रदसते 

आह.े” 
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“असे म्हणतात, ख्रदसत ेतसे नसत.े पण खरे तर तसेच ख्रदसते 

आह.े” 

आम्ही घाईन ेमॅलनीख्रफशन्टसाठी टॅर्कसी केली. मला ्ा बेताची 

अांदरकी बात गोंधळात टाकत होती.  

“ती ‘पौख्रणुमेची’ कल्पना चाांगली होती. सगळ्ाचा मख्रतताथु 

एवढाच होता, की आपल््ाला शयक्रवार साांगनू बेख्रफकीर ठेवा्चे. 

आख्रण त््ाच््ा आधीच माल लांपास करा्चा. तयला ह े समजले 

नाही, ह ेद्नी् आह.े”  

त््ाचा शाांतपणा छोट््ा ग्रहणानांतर पयन्हा जागा होऊन, पा्रो 

मोठ््ा िौलात बोलला, “खरे तर प्रत््ेकाला सगळे समजतेच असे 

नाही!” 

मला त््ाची द्ा आली. त््ान े असे केल््ाने माझा 

त््ाच््ाबद्दलचा द्वषे ख्रनघनू गेला. मी त््ाची समजतू काढत 

म्हणालो, “जाऊ द,े का् मोठेसे? पयढच््ा वेळेसाठी शयभेच्छा.” 

मॅलनीख्रफशन्टला आम्हाला लगेच व््वस्थापकाच््ा खोलीत 

नेण््ात आले. 

ग्रेगरी रोल्फ स्कॉटलांि ्ािुच््ा दोन माणसाांसकट ख्रतथे होता. 

उदास चेहऱ््ाचा कारकून त््ाांच््ासमोर बसला होता. 
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आम्ही आत ख्रशरल््ावर रोल्फन े आमच््ाकिे बघनू, मान 

हलवली. तो म्हणाला, “आम्ही ्ाच््ा मयळाशी जात आहोत. पण 

्ावर ख्रवश्वास ठेवणे अशर्क् आह.े त््ा माणसाची एवढी शामत 

कशी का् झाली, ते मला कळत नाही.” 

ख्रमस्टर रोल्फ हॉटेलमधनू ११:१५ ला बाहरे पिले. त््ामयळे 

ख्रतथ े का् का् घिले, ह े समजावनू घ््ा्ला आम्हाला वेळ 

ख्रमळाला. ११:३० ला एक अगदी त््ाच््ासारखा ख्रदसणारा गहृस्थ 

आला. त््ान ेसयरख्रक्षत लॉकरमधनू ख्रहरा माख्रगतला. तो ख्रमस्टर रोल्फ 

आह े असे वाटल््ाने हॉटेलच््ा लोकाांनी तो ख्रदला. त््ान े तो 

ख्रमळाल््ाची सही केली. त््ावर त््ाने शेरा मारला, “ती सही 

नेहमीपेक्षा थोिी वेगळी ख्रदसते आह,े कारण मी टॅर्कसीतनू उतरताांना 

माझा हात थोिा दयखावला गेला.” 

्ावर हॉटेलच््ा कारकय नाने ख्रस्मतहास्् केले. तो म्हणाला, की 

अगदी थोिासा फरक आह.े रोल्फ हसनू बोलला, “काही झाले तरी 

्ावेळेस मला मखू ु समज ू नका. मला एका ख्रचनी माणसाकिून 

धमकीची पत्े ्ेत आहते. आख्रण सवाुत वाईट म्हणज,े मी सयद्धा 

ख्रचनी ख्रदसा्ला लागलो आह े--- ह ेिोळ्ाांसांबांधी काही आह.े” 

कारकून म्हणाला, “मी त््ाच््ाकिे बख्रघतले. आख्रण मला 

लगेच कळल,े की त््ाला का् म्हणा्चे आह.े त््ाचे िोळे 
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पवूेकिील, आख्रश्ामधील लोकाांसारखे कोपऱ््ात उतरत े होते. 

आधी ते माझ््ा लक्षात आले नाही.” 

पयढे झयकत, ग्रगेरी रोल्फ गरजला, “अरे, तयझी बिबि बांद कर. 

तयला आता ह ेसमजले का?” 

त््ा माणसाने त््ाच््ाकिे बघनू सयरु केले, “नाही, सर. मला 

समजले, असे मी म्हण ूशकत नाही.” आख्रण खरोखर ख्रतथे काहीच 

आख्रश्ातील माणसासारखे नव्हत.े आमच््ाकिे बघणारे मोकळे, 

तपख्रकरी िोळे.” 

स्कॉटलांि ्ािुचा माणसू गरजला, “धीट ख्रगऱ्हाईक. त््ाला 

वाटले असेल, की िोळे लक्षात ्ेतील आख्रण सांश् 

घालवण््ासाठी त््ान ेकठीण पररख्रस्थती लबािीन ेहाताळली. सर, 

त््ान ेतयम्हाला हॉटेलबाहरे पिताांना पाख्रहले असणार. आख्रण तयम्ही 

चाांगले लाांब गेल््ावर तो आत घयसला.” 

मी ख्रवचारले, “ख्रहऱ््ाच््ा िबीचे का्?” 

“ती हॉटेलच््ा पॅसेजमध्् ेसापिली. एकच गोष्ट घेतली गेली, 

तो ख्रहरा, ‘पख्रिमेचा तारा.’  

आम्ही एकमेकाांकिे रोखनू पाख्रहल े--- सवु गोष्ट इतकी ख्रवख्रचत् 

होती. 
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पा्रो उभा राख्रहला. तो खेदपवूुक बोलला, “मला भीती 

वाटते, माझा फारसा उप्ोग झाला नाही. मी बाईसाहबेाांना भेटू 

शकतो का?” 

रोल्फ म्हणाला, “मला वाटते ख्रतला मोठा धर्कका बसला 

आह.े” 

“मग ख्रमस्टर रोल्फ, मला तयमच््ा एकट््ाशी थोिे बोला्चे 

आह.े” 

“नर्ककी.” 

बोलनू पाच ख्रमख्रनटात पा्रो बाहरे आला. 

तो आनांदाने म्हणाला, “माझ््ा ख्रमत्ा, आता आपण पोस्ट 

का्ाुल्ात जाऊ. मला एक तार पाठवा्ची आह.े” 

“कोणाला?” 

“उमराव ्ािुले ्ाांना.” त््ान े त््ाचा हात माझ््ा हातात 

गयांफून, पयढील चौकशा सयरु केल््ा. “्े, ्े, माझ््ा ख्रमत्ा. ्ा भ ा्ंकर 

प्रकरणाख्रवष्ी तयला का् वाटते, ते सवु मला माख्रहती आह.े मी 

मला ओळखले नाही. माझ््ाऐवजी त,ू ह े प्रकरण हाताळा्ला 

पाख्रहजे होतेस. छान! मी ह ेकबलू केले आह.े तर आता सवु काही 

ख्रवसरून जेवण करू ्ा.” 

“कय ठे?” 
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आम्ही पा्रोच््ा खोलीत ख्रशरलो, तेव्हा चार वाजले होत.े 

ख्रखिकीजवळील खयचीतनू एक आकृती उठली. तो उमराव ्ािुले 

होता. तो आजारी, दयुःखी आख्रण उदास ख्रदसत होता.  

“मला तयमची तार ख्रमळाली आख्रण मी लगेच आलो. इकिे 

बघा. मी हॉफबगुला गेलो होतो. त््ाना कालच््ा त््ा माणसाबद्दल 

ख्रकां वा तारेबद्दल काही माख्रहती नाही. तयम्हाला असे वाटते का --“  

पा्रोन े त््ाचा हात धरला. “मला माफ करा. मी त््ा 

माणसाला तार पाठवली व ताब््ात घेतले आह”े 

“पण का? का्?” हताश होऊन, उमरावान ेनाकातनू ख्रवख्रचत् 

आवाज काढले. 

पा्रोन ेशाांतपणे स्पष्ट केले, “माझी लहानशी कल्पना अशी 

होती, ्ा प्रकरणाला एक वळण द्या्चे.” 

उमराव ्ािुले ख्रकां चाळला, “वळण द्या्चे? अरे दवेा!” 

पा्रो आनांदाने बोलला, “आख्रण तो बेत ्शस्वी ठरला. 

त््ामयळे मला ह ेतयम्हाला परत करताना फार आनांद होतो आह.े” 

नाटकी हावभाव करून, त््ाने एक चमचमती वस्त ूत््ाांच््ा हातात 

ख्रदली. तो मोठा ख्रहरा होता. उमराव ्ािुले दम टाकत बोलला, 

“’पवूेकिचा तारा’, पण मला समजत नाही --- ” 
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पा्रो बोलला, “नाही? ्ात फारसे काही नाही. माझ््ावर 

ख्रवश्वास ठेवा. ख्रहरा चोरला जाण ेमहत्वाचे होत.े मी तयम्हाला शब्द 

ख्रदला होता, आख्रण मी तो पाळला आह.े तयम्ही माझे लहानसे गयख्रपत 

माझ््ाकिे राखनू ठेवा्ची परवानगी ख्रदली पाख्रहजे. मी तयम्हाला 

ख्रवनांती करतो, की माझ््ातफे ्ािुले बाईसाहबेाांना मनापासनू 

नमस्कार साांगा आख्रण त््ाना मी ख्रहरा परत करू शकलो म्हणनू 

ख्रकती आनांदी आह,े ते दखेील साांगा. का् मस्त हवा पिली आह,े 

नाही का? मी तयम्हाला शयभ ख्रदवस म्हणतो.” 

आि्ुचख्रकत झालेल््ा उमरावाला त््ा नवलपणूु लहानशा 

माणसान े बोलत व हसत दाराप्ंत सोिले व हात चोळत, परत 

आला. 

मी म्हणालो, “पा्रो, मला ख्रवसरण््ाचा रोग झाला आह े

का?” 

“नाही, ख्रमत्ा. त ूनेहमीप्रमाणे मानख्रसक धयर्क्ात आहसे.” 

“तयला ख्रहरा कसा ख्रमळाला?” 

“ख्रमस्टर रोल्फकिून.” 

“रोल्फ?” 

“त््ाचे असे आह.े धमकीची पत्े, ख्रचनी माणसू, ‘गावगप्पा’ 

मधील लेख, ह ेसगळे ख्रमस्टर रोल्फच््ा सयपीक िोर्क्ातनू ख्रनघाल े
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होत!े नवलपणूु रीत््ा अगदी सारख ेअसणारे ख्रहरे --- वा! ते खरे 

अख्रस्तत्वात नव्हतेच. खरा एकच ख्रहरा होता. मयळात ्ािुले ्ाांच््ा 

सांग्रहातील --- तीन वषे तो ख्रमस्टर रोल्फ ्ाांच््ा ताब््ात होता. 

त््ान ेआज सकाळी तो प्रत््ेक िोळ्ाच््ा किेला ख्रचकट पदाथ ु

लावनू, ख्रचनी बननू चोरला. आहा, मला त््ाचा ख्रसनेमा बघा्ला 

पाख्रहज.े खरे तर तो उत्तम अख्रभनेता आह.े”  

मी गोंधळून ख्रवचारले, “पण त््ान े स्वतुःचाच ख्रहरा का 

चोरावा? 

‘अनेक कारणासाठी. सयरवातीला, ्ािुले बाईसाहबे फार 

अख्रस्थर वतृ्तीच््ा होत््ा.  

“्ािुले बाईसाहबे?” 

“त ू समज ू शकशील, की ती कॅख्रलफोख्रनु्ाला फार एकटी 

पिली होती. ख्रतचा नवरा इकिे ख्रतकिे ख्रफरून स्वतुःचे मनोरांजन 

करून घेत असे. ख्रमस्टर रोल्फ दखेणा व अद्भयततेची हवा असलेला 

होता. पण महत्वाचे म्हणज ेतो पर्कका व््ापारी वतृ्तीचा होता. तो 

अनेक सभ्् माणस े कोळून प््ा्ला होता. त््ान े ्ािुले 

बाईसाहबेाांवर प्रेम केले. आख्रण नांतर ख्रतला ब्लॅकमेल केले. त््ा 

दयसऱ््ा रात्ी मी त््ा बाईला छेिले आख्रण ख्रतच््ा किून खरे वदवनू 

घेतले. ख्रतने ते कबलू केले. ख्रतने शपथ घेतली, की ती फक्त लख्रज्जत 
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होण््ाचे टाळत होती. पण शेवटी ती गयप्त गोष्टी साांगा्ला त्ार 

झाली. मी ख्रतच््ावर ख्रवश्वास ठेवला. पण सांश्ातीतपणे, रोल्फकिे 

ख्रतची पत्े होती. त््ातनू वेगळा अथु ख्रनघ ूशकत होता. रोल्फन ेख्रतला 

धमकी ख्रदली की ‘ख्रतच््ा नवऱ््ाला ती पत् े दाखवेन व त््ाला 

घटस्फोट घ््ा्ला लावेन आख्रण ख्रतला मयलाांपासनू वेगळे करेन’ 

अशा तऱ्हनेे रोल्फन ेख्रतला स्वतुःच््ा सगळ्ा अटी मान्् करा्ला 

लावल््ा. ख्रतच््ाकिे स्वतुःचा असा पैसा नव्हता. ब्लॅकमेल 

करणाऱ््ा रोल्फला द्या्ला पैसे न उरल््ान ेख्रतने खरा ख्रहरा, त््ाला 

ख्रदला व त््ाऐवजी रोल्फने, ख्रतच््ा नवऱ््ाच््ा िोळ्ात धळूफेक 

करा्ला, त््ासारखा ख्रदसणारा खोटा ख्रहरा ख्रदला.  

रोल्फने ‘पाख्रशमात्् तारा’ ख्रवकत आणल््ाची तारीख वरील 

घटनेशी बरोबर जमल््ाचे बघनू, मला सांश् आला. आख्रण माझा 

सवु अांदाज खरा ठरला. उमराव ् ािुलेने माझ््ासमोर त््ाची ख्रबकट 

साांपख्रत्तक ख्रस्थती उघिी केली. त््ाच््ाकिे असलेला ख्रहरा, ‘पवूेचा 

तारा’ खोटा असल््ाचे त््ाला माख्रहतीच नव्हत.े आख्रण मग 

ख्रहऱ््ासाठी धमकीची पत्े ्ेऊ लागली. आता खऱ््ा खोट््ा 

ख्रहऱ््ाची अदलाबदली लक्षात ्ेणार, ह े कळल््ावर ख्रमसेस 

्ािुलेने बेताल होऊन नर्ककीच ख्रतने नयकत््ाच इांललांिमध््े 

आलेल््ा ग्रेगरी रोल्फला ख्रलख्रहल.े त््ाने सवु काही नीट मागी 

लावतो, असे साांगत ख्रतला शाांत केले. आख्रण दयहरेी चोरीचा बेत 
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केला. अशा रीतीन े त््ाने त््ा बाईला शाांत केले, ख्रजन ेकदाख्रचत 

मानख्रसक रीत््ा भारून जाऊन, सवु काही ख्रतच््ा नवऱ््ाला 

साांख्रगतले असते. असे होण ेब्लॅकमेल करणाऱ््ाला महागात पिले 

असते. त््ाच््ाकिे ५०,००० िॉलरचा ख्रवमा असेल [आहा, तयम्ही 

ते ख्रवसरला होतात.] आख्रण ख्रशवा् त््ाच््ाकिे ख्रहराही असणार! 

अशा वेळेस मी त््ात नाक खयपसले. ख्रहरापारखी ्ेणार असल््ाचे 

साांख्रगतले गेले. ्ािुले बाईसाहबेाांनी लगेच ख्रहरा चोरला जाण््ाची 

व््वस्था केली, जे ती करणार असे मला वाटलेच होत.े आख्रण ते 

ख्रतने ख्रबनबोभाट घिवनू दखेील आणले. पण हर्क्युल पा्रो इतर 

काही नाही, तर घिलेल््ा गोष्टी फारच नीट बघतो. खरे का् 

घिले? ्ािुले बाईसाहबेाांनी ख्रदवे मालवले. दार वाजले. नेकलेस 

काढून पॅसेजमध्् े फेकले आख्रण ख्रकां चाळली. वरच््ा मजल््ावर 

ख्रतने आधीच ख्रचमट््ाने ख्रहरा कोंदणातनू खेचनू काढला होता ---“  

मी ख्रवरोध करत बोललो, “पण आम्ही तर ख्रतच््ा 

गळ्ाभोवती नेकलेस पाख्रहले.” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, नीट ऐक, जी जागा ख्रहरा उचकटल््ाने ररकामी 

होती, ती ख्रतने हात ठेऊन लपवली होती. दारामध्् े रेशमी तयकिा 

आधीच लावनू ठेवणे, हा मयलाांचा खेळ होता. अथाुत चोरीची 



53 
 

बातमी ऐकल््ाबरोबर रोल्फने त््ाचे हास््नाट्् घिवा्चे ठरवले. 

आख्रण ते व््वख्रस्थत पारही पािले.” 

मी उत्सयकतेने ख्रवचारले, “त ूरोल्फला का् म्हणालास?”  

मी त््ाला म्हणालो, की ्ािुले बाईसाहबेाांनी त््ाांच््ा 

नवऱ््ाला सवु साांख्रगतले आह ेआख्रण मी माझ््ा शक्तीने ख्रहरा परत 

ख्रमळव ू शकतो. जर मला तो लगेच ख्रमळाला नाही, तर त््ावर 

का्दशेीर कारवाई केली जाईल. अजनूही मला सयचले, ते थोिेफार 

खोटे बोललो. तो माझ््ा हातात मऊ मेणासारखा होता.” 

मी ्ावर काळजीपवूुक ख्रवचार केला.  

्ात मेरी माव्हलेवर थोिा अन््ा् होत होता. ख्रतची चकू 

नसताांना ख्रतचा ख्रहरा हरवला होता. 

पा्रो दयष्टपणे बोलला, “अरेरे! ख्रतची मोठी जाख्रहरात होईल, 

एवढीच ख्रतला काळजी होती. आता दयसरे म्हणजे, ती वेगळी होती. 

जास्त सावधान होती.” 

मी सांश् घेत, पा्रोच््ा बा्काांबद्दलच््ा दृष्टीकोनावर 

जवळजवळ ख्रवश्वास न ठेवता बोललो, “मला वाटते, ख्रमसेस 

्ािुलेला नकली पत्े ख्रलख्रहणारा तोच होता.” 

पा्रो थोिर्क्ात म्हणाला, “मयळीच नाही. ती मेरी 

कॅव्हने्िीशच््ा साांगण््ावरून ख्रतच््ा कठीण प्रसांगी, माझी मदत 
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मागा्ला आली. मग ख्रतला समजले, की मेरी माव्हले, जी ख्रतची 

शत् ूहोती, ती इथे आह ेआख्रण मग ख्रतन ेख्रवचार बदलला.” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, चयकीच््ा घिलेल््ा गोष्टीवर उिी मारत, त ू

ख्रतला परवानगी मागत, काही थोिे प्रश्न ख्रवचारलेस. माझ््ा लक्षात 

आले, की त ूख्रतला पत्ाांबद्दल साांख्रगतलेस. ख्रतने तयला नाही. ख्रतला 

जे साांख्रगतले गेले ते ऐकून, ख्रतला आनांद झाला.”  

मी अवाक होऊन ओरिलो, “्ावर माझा ख्रवश्वास नाही.” 

“हो. म्हणनूच ह ेद्नी् आह,े की तयला मानसशास्त्राचे ज्ञान 

नाही. ख्रतन ेतयला पत्े नाहीशी केल््ाचे साांख्रगतले का? ओहो, एखादी 

बाई जर पत्े नष्ट करणे टाळू शकत असेल, जरी असे करणे 

भख्रवष््ाचा ख्रवचार करता श्रे्स्कर ठरले असते, तरीही ती ती पत्े 

नष्ट करणार नाही.”  

माझा राग वाढत होता. मी बोललो, “ह ेसवु ठीक आह.े पण 

त ूमला पणूुपणे मखू ुबनवलेस. सयरवातीपासनू शेवटप्ंत! ह ेफार 

चाांगले आह,े की आधी करा्चे आख्रण मग कसे का् केले, ह ेस्पष्ट 

करा्च.े तयझे ह ेनेहमीच नांतर असते. ्ाला काही सीमाच नाही!” 

“पण माझ््ा ख्रमत्ा, त ू्ा सगळ्ाची मजा घेत होतास. तयझा 

भ्रम दरू करावासा मला वाटला नाही.” 

“ह ेबरे नाही. ्ावेळेस त ूह ेफारच ताणलेस.” 
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“अरे ख्रमत्ा, पण कशाचे काही नसताांना, त ूएवढा कसा का् 

रागावतोस?” 

“छे! मी अगदी कां टाळलो. मी जोरात दार आपटून बाहरे गेलो. 

पा्रोन े माझे पार हस े केले. मी ठरवल,े ्ाला चाांगला धिा 

ख्रशकवण््ाची गरज आह.े काही काळ जाऊ द.े मगच मी त््ाला 

क्षमा करेन. त््ान ेमला स्वतुःला मखू ुबनवण््ास उत्तेजन ख्रदले..  
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HOW DOES YOUR GARDEN GROW? 

तुमची बाग कशी फुलते? 

 

हर्क्युल पा्रोने त््ाच््ासमोरील पत्ाांचा गठ्ठा नीट केला. त््ाने 

सवाुत वरचे पत् उचलले, क्षणभर त््ावरील पत्त्ाचा अभ््ास 

केला. मग न््ाहारीच््ा टेबलावरील छोट््ाशा कागद कापा्च््ा 

सयरीने पत्ाच््ा मागील फटीतनू ते नीट कापले व त््ातनू एक कागद 

काढला. त््ात जाांभळ्ा लाखेने बांद केलेले अजनू एक पाकीट 

होत.े त््ावर ‘खासगी व गयप्त’ असे ख्रलख्रहलेले होत.े  
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पा्रोच््ा अांिाकृती िोर्क्ावरील भयव्ा वरती गेल््ा. तो 

पयटपयटला, “धीर धर. आम्ही परत ्ेऊ!” एकदा छोट््ा सयरीने काम 

केले. ्ावेळेस पाख्रकटातनू पत् आले --- ते थोि््ा थरथरत््ा व 

टोकेरी अक्षरात ख्रलख्रहले होते. अनेक शब्द ठळकपणे अधोरेख्रखत 

केलेले होत.े 

पा्रोन ेते उघिून वाचले. त््ावरदखेील ‘खासगी व गयप्त’ असे 

ख्रलख्रहलेले होते. उजव््ा बाजसू पत्ता होता. रोझबँक, चारमन्स ग्रीन, 

बर्कस --- आख्रण तारीख --- माचु एकवीस.  

 ख्रप्र् ख्रमस्टर पा्रो,  

अलीकिे मझे दयुःख आख्रण काळजी माख्रहती असणाऱ््ा 

माझ््ा एका जयन््ा, मलू््वान ख्रमत्ान ेमला तयमची ख्रशफारस केली 

आह.े हा ख्रमत् खरोखरीच माझी पररख्रस्थती जाणतो, असे नाही --- 

ही गोष्ट खपू खासगी असल््ाने, ती सवु मी माझ््ाजवळच ठेवली 

आह े--- तयम्ही त््ात पोख्रलसाांना आणणार नाही व सवु काही गयप्त 

ठेवाल, अशी लवाही माझ््ा ख्रमत्ाने मला ख्रदली आह.े पण जर ह े

खोटे ठरले, तर मला ते जराही आविणार नाही. पण माझा कदाख्रचत 

गैरसमजदखेील होऊ शकतो. अलीकिे मला माझे िोके पयरेसे शाांत 

ठेवता ्ेत नाही --- गेल््ा ख्रहवाळ्ातील आजारपणाने मला 

ख्रनद्रानाश जिला आह.े त््ामयळे मी स्वतुः ते शोधनू काढू शकत 
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नाही. माझ््ाकिे साधने नाहीत व क्षमता पण नाही. मला परत ह े

साांख्रगतले पाख्रहजे की ह ेफार नाजकू कौटयांख्रबक प्रकरण आह.े काही 

कारणान ेमला ते घाईन ेसांपवा्चे आह.े जर तयम्ही ही लवाही दते 

असाल, तर मी स्वतुः ह ेतयम्हाला साांगेन. मला अशी आशा आह,े 

की मी ह ेसवु तयम्हाला स्पष्टपणे साांख्रगतले आह.े जर तयम्ही ही केस 

घेणार असाल, तर मला वरील पत्त्ावर कळवाल का? 

तयमची, 

अॅमेख्रल्ा बॅरोबा्  

पा्रोन े दोनदा पत् वाचल.े परत त््ाच््ा भयव्ा थोि््ा 

उांचावल््ा. मग त््ान ेते बाजलूा ठेऊन ख्रढगातील दयसरे पत् घेतले. 

बरोबर दहा वाजता तो ख्रदवसाभराची कामे का् आहते, ह े

दयसऱ््ा खोलीत बसलेल््ा त््ाची खासगी सख्रचव, ख्रमस लेमनला 

साांगण््ासाठी ख्रतच््ाकिे गेला. ती अठे्ठचाळीस वषांची असनू 

ख्रदसा्ला काही खास नव्हती. अनेक हािाांची कशीही मोळी 

बाांधल््ासारखी, ती ख्रदसे. ख्रतला पा्रोकिून आज्ञा झेला्ची सव् 

होती. आख्रण ती ख्रवचार करू शकत असली, तरी ती ख्रतला 

साांख्रगतल््ाख्रशवा् काही करत नस.े 

पा्रोन े ख्रतच््ाकिे सकाळचा पत्व््वहार सयपदू ु केला. 

“मॅिम, ्ा सवु पत्ाांना चाांगल््ा भाषेत नकार कळवनू टाका.”  
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ख्रमस लेमनन ेसवु पत्ाांवरून नजर ख्रफरवली. जयन््ा इख्रजख्रप्श्न 

ख्रचत्ख्रलपीप्रमाणे ओळीन ेख्रतन ेप्रत््ेक पत्ाला उत्तर ख्रलख्रहले.  

ही ख्रलपी फक्त ख्रतलाच कळत होती. ‘मऊ साबण’, ‘गालावर 

चापट’, ‘हां हां’, ‘कापा’ आख्रण असेच. ह े केल््ावर ख्रतन े मान 

हलवली आख्रण पयढील सचूनाांसाठी वर पाख्रहल.े 

पा्रोन े ख्रतला अॅमेख्रल्ा बॅरोबा्चे पत् ख्रदले. ख्रतने ते दयहरेी 

पाख्रकटातनू काढले. पणूुपणे वाचले आख्रण प्रश्नाथुक नजरेन े वर 

पाख्रहल.े  

“ख्रमस्टर पा्रो, ्ाचे का् करू? ख्रतची पेन्सील उचलनू 

ख्रलख्रहण््ासाठी त्ार होती.  

“ख्रमस लेमन, ्ा पत्ाबद्दल तयमच ेका् मत आह?े” 

थोिे हसनू, ख्रमस लेमनन ेपेख्रन्सल खाली ठेवली व परत एकदा 

पत् वाचले.  

फक्त ्ोल् अशा उत्तराचा ख्रवचार सोिून, पत्ातील मजकूर 

ख्रतला काही समजला नाही. ख्रतच््ा का्ाुल्ीन क्षमता सोिून 

पा्रो ख्रतला एक माणसू म्हणनू कधीच काही ख्रवचारत नस.े त््ामयळे 

त््ान ेअसे केल््ान ेख्रमस लेमन जरा ख्रचिली --- ती जवळ जवळ 

एखाद े मशीनच होती. कय ठल््ाही प्रकारच््ा मानवी बाबींमध््े 

ख्रतला काही स्वारस्् नव्हते. ख्रतची जीवनातील खरीखयरी इच्छा 



60 
 

एकच होती. ती म्हणजे, इतर सवु पद्धती ख्रफर्क्ा पितील अशा 

तऱ्हनेे सगळ्ात उत्कृष्ट  प्रकारे फाईली लावणे. ख्रतला रात्ी पण 

त््ासांबांधीच स्वप्न े पित. तथाख्रप ख्रमस लेमन मानवाशी सांबांख्रधत 

गोष्टीत चाांगली बयख्रद्धमत्ता असलेल््ा क्षमतेची होती, आख्रण ते 

पा्रोला चाांगल ेमाख्रहती होते.  

त््ान ेख्रवचारले, “का्?” 

ख्रमस लेमन म्हणाली, “म्हातारीला फारच घाई ख्रदसत ेआह.े” 

“आां, तयम्हाला असे वाटते, की मी ह ेकाम घ््ावे?” 

ख्रमस लेमनन े काही उत्तर ख्रदले नाही. ख्रतन े दयहरेी पाकीटात 

असलेल््ा कागदाकिे परत नजर टाकली. 

ती म्हणाली, “काहीतरी फारच गयप्त ख्रदसत ेआह.े आख्रण ती ते 

तयम्हाला काहीच साांगत नाही आह.े” 

पा्रो म्हणाला, “हो, ते माझ््ा लक्षात आले.” 

पा्रोच््ा तोंिचे शब्द भरभर ख्रलहून घेण््ासाठी, ख्रमस 

लेमनचा हात परत आशापणूुतेने, वर उचलला गेला. ्ावेळेस 

पा्रोन ेप्रख्रतसाद ख्रदला. 

“ख्रतला कळव की, जर ती इथे प्रत््क्ष ्ेणार नसेल तर, ख्रतने 

सयचवलेल््ा वेळी ख्रतला फोन करा्च ेकष्ट मी घेईन. ह ेटांकख्रलख्रखत 

न करता हातान ेख्रलही.” 
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“हो, ख्रमस्टर पा्रो.” 

पा्रोन ेअजनू पत्े ख्रदली. “ही ख्रबले आहते.” 

ख्रमस लेमनच््ा कामासाठी तत्पर हाताांनी त््ाचे झटपट 

ख्रवभाजन केले.  

“मी ही दोन सोिून सगळी भरत.े”  

“ती दोन का नाही? त््ात काही चकू नाही.” 

“तयम्ही नयकतीच सयरु केलेल््ा का्ाुल्ाची आहते. तयम्ही 

आताच ते खात ेचाल ूकेले आह.े इतर्क्ा लवकर ती भरणे बरोबर 

ख्रदसणार नाही. त््ाांना असे वाटेल की नांतर काही पैसे जमा व्हावेत, 

म्हणनू तयम्ही काम करत आहात.” 

पा्रो पयटपयटला, “तयझ््ा ख्रिटीश व््वहाराच््ा अगाध 

ज्ञानापयढे मी नतमस्तक आह.े” 

ख्रमस लेमन गालातल््ा गालात हसत बोलली, “त््ातल ेमला 

माख्रहती नाही, असे फार थोिे असेल.” 

 

दोन 

ख्रमस अॅमेख्रल्ा बॅरोबा्साठीचे पत् ख्रलहून पणू ु झाले व 

पाठवले. पण उत्तर आले नाही. पा्रोन ेख्रवचार केला, ‘कदाख्रचत 
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म्हातारीन ेस्वतुःच स्वतुःची समस््ा सोिवली असेल. तरी त््ाला 

थोिे आि्ु वाटत होत,े की मग ख्रतन ेनम्र भाषेत ख्रलख्रहले नसत ेका, 

की तयमची सेवा आता मला नको आह.े  

पाच ख्रदवसाांनी ख्रमस लेमन ख्रतला सकाळच््ा सचूना 

ख्रदल््ाांनतर म्हणाली, “आपण पत् ख्रलख्रहलेली ती ख्रमसेस बॅरोबा् 

वारली. त््ामयळे ख्रतच ेउत्तर आले नाही, ्ात काही नवल नाही.” 

पा्रो मदृयपणे बोलला, “ओहो, वारली?” तो प्रश्न होता की 

उत्तर कय णास ठाऊक! 

ख्रतची पसु उघिून, त््ातनू वतुमानपत्ाचे एक कात्ण बाहरे 

काढत, पा्रोच््ा हातात ख्रदले व बोलली, “मला गािीने ्ेताना ते 

ख्रदसले. म्हणनू मी ते फािून आणले.”  

जरी ती म्हणाली फािून आणले, तरी ते व््वख्रस्थत कापलेले 

ख्रदसत असल््ाने पा्रो गोंधळला. जन्म, मतृ््यच््ा रकान््ात ती 

बातमी आली होती. ‘२६ माचुला अचानक रोझबँक, चारमन्स ग्रीन 

्ेथील अॅमेख्रल्ा जान बॅरोबा् ख्रहचा त्र््ाह्त्त्तराव््ा वषी मतृ्् ू

झाला. कृप्ा फय ले पाठव ून्ेत.’  

पा्रोन ेते वाचले. तो स्वतुःशीच पयटपयटला, “अचानक!” 

मग तो म्हणाला, “ख्रमस लेमन, तयम्ही कृप्ा पत् ख्रलहाल का?” 

पेख्रन्सल ख्रनघाली. ख्रमस लेमन भरभर ख्रलहून घेऊ लागली. 
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ख्रप्र् ख्रमस बॅरोबा्, 

मला तयमच््ाकिून उत्तर आले नाही. पण मी इथे चारमन्स 

ग्रीनच््ा जवळ ्ेणार आह.े मी त््ाख्रदवशी तयम्हाला फोन करेन. 

तेव्हा आपण तयम्ही पत्ात ख्रलख्रहलेल््ा गोष्टींख्रवष्ी सख्रवस्तर चचाु 

करू. 

तयमचा वगैरे. 

कृप्ा ह े पत् टांकख्रलखीत करा आख्रण ताबितोब पोस्टात 

टाकलेत, तर चारमन्स ग्रीनला रात्ीप्ंत पोचेल.” 

दयसऱ््ा ख्रदवशी सकाळी काळी चौकट असलेल््ा 

पाख्रकटातील एक पत् आल.े  

ख्रप्र् सर, 

तयमच््ा पत्ाला उत्तर म्हण ूमाझी आत््ा ख्रमस बॅरोबा्, २६ 

तारखेला वारली. त््ामयळे तयम्ही ज ेम्हणत आहात, त््ाला काही 

अथु उरला नाही.  

तयमची, 

मेरी िेलाफॉन्टेन  

पा्रो स्वतुःशीच हसला. ‘त््ाला काही अथु उरला नाही --- 

ओहो --- ते आपण आता बघ.ू चारमन्स ग्रीनच््ा समोर.” 
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रोझबँक ् ेथील घर तशा प्रकारच््ा घराांसारखे नावालाच उरले 

होत.े 

त््ाच््ा पयढील दाराशी जाऊन पा्रो थाांबला. त््ान ेत््ाच््ा 

दोन्ही बाजूांना असणाऱ््ा आखीव रेखीव फय लाांच््ा वाफ््ाकिे 

नजर टाकली. आता ख्रतथे िॅफोिील्स फय लली होती. ट््यख्रलपला व 

ख्रनळ्ा हा्ख्रसन्थला कळ्ा आल््ा होत््ा. गयलाबाांसाठी मशागत 

करून ठेवली होती. शेवटच््ा वाफ््ात किेनी शांखख्रशांपले लावले 

होत.े  

पा्रो स्वतुःशीच पयटपयटला, “छोट््ा मयलाांचे गाण ेइथे कसे 

का् वाटेल? 

अग अग ख्रमस मेरी तयझी बाग फय लते भारी  

कालव ख्रशांपल ेचाांदीच््ा घांटा सयांदर पऱ््ाांनी सजल््ा वाटा 

“वाटा नसतील कदाख्रचत पण वरील गाण ेखरे ठरण््ासाठी इथे 

एक तरी सयांदर परी आह.े  

पयढचे दार उघिून, स्वतुःशीच बोलणाऱ््ा ख्रमशावाल््ा परदशेी 

माणसाकिे घाबरून बघत, टोपी व अॅप्रन घातलेली एक छोटीशी 

सयांदर परी बाहरे बागेत आली. पा्रोन े म्हटल््ाप्रमाणे ती गोल 

ख्रनळ्ा िोळ्ाांची व गयलाबी गालाांची छोटीशी छान परी होती. 
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पा्रोन ेररवाजानयसार त््ाची टोपी काढली व ख्रतला म्हणाला, 

“माफ करा. पण ख्रमस अॅमेख्रल्ा बॅरोबा् इथे रहातात का?” 

छोटी परी धापा टाकत व िोळे मोठे करत बोलली, “ओहो, 

तयम्हाला माख्रहती नाही का? ती वारली. ह ेइतके अचानक झाले. 

मांगळवारी रात्ी.” 

ती आढेवेढ े घेत, दोन बळकट सहजप्रवतृ्तींमध््े अिकली. 

एक होती, परदशेी माणसाबद्दलचा अख्रवश्वास आख्रण दयसरी होती 

आजारपण व मतृ््खू्रवष्ी बोलत राहून आनांद ख्रमळवणे. 

पा्रो थोिेसे खोटे खोटे म्हणाला, “त ू मला आि्ुचख्रकत 

केलेस. माझे आज बाईसाहबेाांबरोबर भेटा्चे ठरल ेहोते. पण इथ े

रहाणाऱ््ा दयसऱ््ा कय णाला मी भेटू शकतो.” 

छोट््ा परीला जरासा सांश् आला. “बाईसाहबेाांबरोबर? 

ठीक आह.े तयम्ही कदाख्रचत ख्रतला भेटू शकता.पण ती कय णाला भेटेल 

की नाही, ते मला माख्रहती नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “ती मला भेटेल.” त््ान ेस्वतुःचे कािु ख्रदले.  

त््ाच््ा वजनदार आवाजाचा उप्ोग झाला. गयलाबी 

गालाांच््ा परीन े पयढे जाऊन पा्रोला हॉलच््ा उजव््ा बाजसू 

असलेल््ा खोलीत बसा्ला साांख्रगतले. मग कािु हातात घेऊन, 

ख्रतच््ा मालकीणबाई ांना बोलवा्ला गेली.  
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पा्रोन े आजबूाजलूा पाख्रहले. ती अगदी जयन््ा वळणाची 

चाांगली खोली होती. ओटमीलच््ा रांगाचे कागद छताच््ा 

जवळील भागाला लावलेल ेहोत.े मधल््ा भागाला गयलाबी रांगाचे 

पिद े आख्रण उशा होत््ा. शोभेच््ा खपूशा फय टकळ ख्रचनी वस्त ू

ख्रजकिे ख्रतकिे पसरलेल््ा ख्रदसत होत््ा. त््ा खोलीत 

व््क्तीमत्वाचा ठसा उमटेल, असे काहीच नव्हत.े 

खपू भावनाशील व चाणाक्ष पा्रोला कय णीतरी त््ाच््ावर 

नजर ठेवत असल््ाचे जाणवले. तो गोल ख्रफरला. मोठ््ा 

ख्रखिकीपाशी लहानशी, ख्रफकट ख्रपवळ्ा त्वचेची, काळ्ा 

केसाांची व सांश्ी िोळ्ाांची एक मयलगी उभी होती.  

ती आत आली. पा्रो थोिासा वाकला, तेव्हा ती 

वेिीवाकिी गरजली, “तयम्ही का आला आहात?” 

पा्रोन ेकाही उत्तर ख्रदले नाही. त््ान ेफक्त भयव्ा उांचावल््ा. 

“तयम्ही वकील नाही आहात --- नाही ना?” ख्रतच े इांख्रललश 

चाांगले होत.े पण ख्रतला ख्रमख्रनटभरसयद्धा कोणी इांख्रललश समजले 

नसत.े 

“बाईसाहबे, मी वकील का असा्ला हवे आह?े” 

मयलगी त््ाच््ाकिे वाईट मनख्रस्थतीत असल््ासारखी बघ ू

लागली. “मला वाटले तयम्ही वकील असाल. ती का् करत आह,े 
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ह े ख्रतला कळत नसल््ाचे साांगा्ला तयम्ही आला आहात, असे 

मला वाटले. मी अशा गोष्टी ऐकल््ा आहते --- त््ाचा काही 

पररणाम होणार नाही, असे ते म्हणतात, नाही का? पण ते बरोबर 

नाही. ख्रतला मला पैसे द्या्चे होत.े आख्रण मी ते घेईन. जर गरज 

असेल, तर मी माझा स्वतुःचा वकील आणेन. पैसा माझा आह.े 

ख्रतने तसे ख्रलख्रहले आह ेआख्रण तसेच होणार.” ती कय रूप ख्रदसत होती. 

ख्रतची हनयवटी बाहरे आली होती. िोळे चमकत होते. दार उघिून 

एक उांच बाई आत आली व म्हणाली, “कतररना.”  

मयलगी लाजली, थोिी आखिली आख्रण काही पयटपयटून 

मोठ््ा ख्रखिकीतनू बाहरे गेली. 

एका शब्दाच््ा उच्चारान ेपररख्रस्थतीवर पररणाम घिवणाऱ््ा 

नवीन आलेल््ा व््क्तीकिे पा्रोन े चेहरा वळवला. ख्रतच््ा 

आवाजात जरब/ अख्रधकार होता. तयच्छतादशुक भाव होता. आख्रण 

चाांगल््ा तऱ्हचेा ख्रवरोधाभासही होता. त््च््ा लगेच लक्षात आले, 

की ही घराची मालक आह,े मेरी िेलाफॉन्टेन.  

“ख्रमस्टर पा्रो? मी तयम्हाला ख्रलख्रहले होते. ते तयम्हाला ख्रमळू 

शकले नसेल.” 

“अरेरे, मी लांिनमध््े नव्हतो.” 
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“ओहो, अस्स, मग सगळे स्पष्ट झाले. मी माझी ओळख करून 

दते.े माझे नाव िेलाफॉन्टेन. हा माझा नवरा आख्रण ख्रमस बॅरोबा् 

म्हणज ेमाझी आत््ा.” 

ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन इतर्क्ा झटपट आत ख्रशरले, की ते कधी 

ख्रशरले ते कळलेच नाही. तो ख्रवरळ केसाांचा, उांच व न कळणाऱ््ा 

पद्धतींचा मनयष्् होता. त््ाला त््ाच््ा हनयवटीवर बोटे ख्रफरवा्ची, 

उदास भासणारी सव् होती. तो नेहमी त््ाच््ा बा्कोकिे बघ.े ह े

स्पष्टपणे ख्रदसत होते, की ख्रतन ेसांभाषणात मयख्् भाग घ््ावा अशी 

त््ाची अपेक्षा होती.  

पा्रो बोलला, “तयम्हाला मतृ््मूयळे झालेल््ा दयुःखात मी 

मध््ेच आल््ान ेमला माफ करा.” 

ख्रमसेस िेलाफॉन्टेन म्हणाली, “तो काही तयमचा दोष नाही. 

माझी आत््ा मांगळवारी सांध््ाकाळी वारली. ह ेअगदी अचानक 

झाले.” 

ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन म्हणाले, “फारच अचानक, आम्हाला हा 

मोठा धर्कका होता. ख्रजथनू ती परदशेी मयलगी गेली, ख्रतथे त््ाचे िोळे 

लागले होत.े  

पा्रो म्हणाला, “मी ख्रदलगीर आह.े मी जातो.” एवढे बोलनू 

तो दाराकिे जाऊ लागला. 
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ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन म्हणाले, “एक ख्रमख्रनट. अॅमे --- अॅमेख्रल्ा 

--- आत््ा बरोबर भेटा्चे तयमचे ठ --- रल ेहोत,े असे तयम्ही म्हणता 

आहात का?” 

“हो. नर्ककीच.” 

ख्रमसेस िेलाफॉन्टेन म्हणाली, “तयम्ही कदाख्रचत आम्हाला 

त््ाबद्दल साांग ूशकाल. आम्हाला करता ्ेण््ासारखे काही असेल 

तर --- “ 

पा्रो बोलला, “ते खासगी स्वरूपाचे होत.े मी गयप्तहरे आह.े” 

ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन ते हाताळत असलेल््ा छोट््ा ख्रचनी 

वस्तवूर ख्रटचर्क्ा मारत होत.े त््ाांची बा्को कोि््ात 

पिल््ासारखी ख्रदसत होती. 

“गयप्तहरे? आख्रण तयमचे आत््ाबरोबर भेटा्चे ठरले होत?े ह े

ख्रकती ख्रवख्रचत् आह!े” ख्रतने त््ाच््ाकिे रोखनू बख्रघतले. “ख्रमस्टर 

पा्रो, तयम्ही अजनू काही साांग ूशकत नाही का? ह ेकाही ख्रवलक्षण 

ख्रदसत ेआह.े” 

पा्रो क्षणभर गप्प राख्रहला. त््ान े काळजीपवूुक शब्द 

ख्रनविल.े  

“बाईसाहबे, ह े माझ््ासाठी अवघि आह.े का् करावे, ते 

मला समजत नाही.” 
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ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन म्हणाले, “असे बघा. ती रख्रश्न्सबद्दल 

काही बोलली का?” 

“रख्रश्न्स?” 

“हो. बोल्शीज, रेि्स, आख्रण त््ाप्रकारच ेकाही.” 

त््ाची बा्को म्हणाली, “हने्री, काहीतरीच बोल ूनकोस.”  

“ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन गिबिले. “माफ करा. मला जरा नवल 

वाटले.” 

मेरी िेलाफॉन्टेनन ेमोकळेपणे पा्रोकिे बख्रघतले. ख्रतच ेिोळे 

ख्रनळे होते. ते कधी ख्रवसरा्ला होणार नाहीत, असा रांग. “ख्रमस्टर 

पा्रो, तयम्ही जर आम्हाला काही साांग ू शकलात, तर मला बरे 

वाटेल. मला असे ख्रवचारा्चे कारण आह े--- मी अशी खात्ी दते.े” 

ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन सावध झाले. “अग बाई, काळजी घे --- 

तयला माख्रहती आह े--- त््ात काही तथ्् नाही.”  

परत त््ाच््ा बा्कोन ेत््ाला नजरेन ेदटावले. “ठीक आह,े 

ख्रमस्टर पा्रो?” 

पा्रोन ेहळू, थांिपणे िोके हलवले. त््ात मोठी खांत ख्रदसत 

होती. “सध््ातरी मला वाटते, मी काही न बोललेले बरे.” 



71 
 

तो वाकला. त््ाची टोपी घेतली व दाराकिे गेला. मेरी 

त््ाच््ाबरोबर हॉलप्ंत आली. पा्ऱ््ाांवर थाांबनू त््ाने 

ख्रतच््ाकिे पाख्रहले. 

“बाईसाहबे, मला वाटते, तयम्हाला बागेची आवि ख्रदसत.े” 

“हो, मी माझा बराचसा वेळ इथे घालवते.” 

“मी तयमचा आभारी आह.े” 

तो अजनू एकदा वाकला व गेटकिे चाल ू लागला. तो 

त््ाच््ाबाहरे पिला, उजवीकिे वळला व मागे वळून पाख्रहल.े 

त््ाची दोन मत ेत्ार झाली. 

रोगट ख्रपवळा चेहरा ख्रखिकीतनू त््ाच््ाकिे बघत होता आख्रण 

एक सैख्रनकासारखा ख्रदसणारा ताठ माणसू रस्त््ाच््ा दयसऱ््ा 

बाजलूा वरखाली भरभर चालत होता.  

पा्रोन ेस्वतुःशीच मान हलवली. तो म्हणाला, “िेलाफॉन्टेन. 

्ेथे काही पाणी मयरते आह.े आता का् कराव ेबरे?” 

त््ाच््ा ख्रनणु्ान े त््ाला जवळच््ा पोस्ट का्ाुल्ात नेल.े 

इथे त््ान ेबरेच फोन केले. ्ाचा पररणाम समाधानकारक झालेला 

वाटला. त््ाने चारमन्स ग्रीन पोलीस स्टेशनकिे त््ाचा मोचाु 

वळवला. ख्रतथे त््ान ेइन्स्पेर्कटर ख्रसम्सची चौकशी केली. 
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इन्स्पेर्कटर ख्रसम्स एक मोठा, दणकट व आनांदी सव्ी 

असलेला मनयष्् होता. त््ाने ख्रवचारले, “ख्रमस्टर पा्रो? मला 

वाटलेच, मला मयख्् कॉन्स्टेबलकिून आताच तयमच््ाबद्दल फोन 

आला होता. तो तयम्ही इथे ्ेत असल््ाबद्दलचाच होता. चला 

माझ््ा का्ाुल्ात जाऊ.” 

दार बांद झाल््ावर इन्स्पेर्कटरने पा्रोला एका खयचीकिे ख्रनदशे 

करून बसा्ला साांख्रगतले व स्वतुःही बसला. त््ान ेपाहुण््ाकिे 

एक चौकस नजर टाकली. 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही वेळेच््ा बाबतीत अगदी काटेकोर 

आहात. ही रोझबँक केस आम्हाला माख्रहती होण््ापवूीच तयम्ही 

आम्हाला भेटा्ला आला आहात. असे कसे झाले?” 

पा्रोन े त््ाला ख्रमळालेले पत् दाखवले. इन्स्पेर्कटरने ते रस 

घेऊन वाचले.  

तो म्हणाला, “ह ेरुचीपणूु ख्रदसते. पण त्ास असा आह,े की 

्ाचा अथु अनेक गोष्टी ्ात अस ूशकतील. ती ्ावर काही प्रकाश 

टाकू शकली नाही, ह े द्नी् आह.े त््ामयळे आपल््ाला मदत 

झाली असती.”  

“ख्रकां वा कदाख्रचत मदतीची काही गरज नसावी.” 

“म्हणजे?” 
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“ती ख्रजवांत असेल.” 

“तयम्ही ह े फार ताणत आहात, नाही का? हां --- पण माझी 

खात्ी नाही, की तयम्ही चयकत आहात.” 

“इन्स्पेर्कटर, मी तयम्हाला ख्रवनांती करतो, की ्ा केसचे सवु मयद्द े

मला स्पष्ट करा. मला काहीच माख्रहती नाही आह.े”  

“ते मी सहज करतो. मांगळवारी जेवणानांतर ख्रमस बॅरोबा्ला 

बरे नाहीसे झाले. ते फार जास्त स्वरूपाचे होत.े अचानक जोरात 

कळा ् ेऊन का् का् होऊ लागले. िॉर्कटराांना बोलावले गेले. पण 

ते ्ेईप्ंत म्हातारी मरण पावलेली होती. प्रथम असे वाटले, की 

ती चर्ककर आल््ाने मरण पावली. पण त््ाला तेथील दृष्् फारसे 

आविले नाही. घरच््ा लोकाांनी वरवर काहीतरी गयिीगयिी बोलनू 

खरी पररख्रस्थती साांगा्चे टाळले. पण िॉर्कटरन ेह ेस्पष्ट केले की 

त््ाला मरण आल््ाचे पत् दतेा ्ेणार नाही. आख्रण कय टय ांबाचे 

म्हणाल, तर तेथनूच गोष्ट सयरु झाली. ते मतृ््यनांतरच््ा 

शवख्रवच्छेदनाच््ा अहवालाची वाट बघत आहते. आम्ही ्ात 

अजनू पयढे गेलो. िॉर्कटराांनी आम्हाला ख्रतथल््ा ख्रतथे सचूना ख्रदली 

--- त््ान ेव पोलीस सजुनने कारवाई केली --- आख्रण ख्रनणु् काही 

सांश्ास्पद नाही, की म्हातारी जास्त प्रमाणात स्ट्रा्ख्रचनाईन ख्रदले 

गेल््ामयळे दगावली.” 
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“आहा!” 

“ह ेबरोबर आह.े फार वाईट कृत्् आह.े तर प्रश्न असा आह े

की ते ख्रतला कय णी ख्रदले? ते मतृ््पूवूी थोिाच काळ ख्रदले गेले 

असणार. पख्रहल््ाांदा असे वाटत होत,े की ते जेवणातनू ख्रदले गेले -

-- पण मोकळेपणे बोला्चे तर ते तसे नव्हत.े त््ाांच््ाकिे तेव्हा 

खोलगट बशीतनू आटीचोक सपू ख्रदले गेले. त््ाबरोबर ख्रफश पा् 

आख्रण सफरचांदाचा केक होता.  

ख्रमस बॅरोबा्, ख्रमस्टर िेलाफॉन्टेन व ख्रमसेस िेलाफॉन्टेन. ख्रमस 

बॅरोबा्साठी एक अधी रख्रश्न दाई होती. पण ती कय टय ांबाबरोबर 

खात नस.े पण त््ा ख्रदवशी ते ख्रतघ ेजेऊन बाहरे आल््ावर उरलेले 

दाईन ेखाल्ल.े ख्रतथ ेनोकराणी होती पण ख्रतची रात्ीची रजा होती.  

ख्रतने सपू स्टोव्हवर ठेवले व ख्रफश पा् ओव्हनमध््े ठेवले 

आख्रण सफरचांदाचा केक गार होता. त््ा ख्रतघाांनी तेच अन्न खाल्ल े

--- आख्रण त््ाख्रशवा् आख्रण मला नाही वाटत, की स्ट्रा्ख्रचनाईन 

असे सहज दतेा ्ेते. ते अती किू असते. िॉर्कटर म्हणाले, हजारात 

एक भाग ते घालनू त््ाची चव बघता ्ेते.” 

“कॉफी?” 

“कॉफी बरीचशी त््ासारखी असते पण ती म्हातारी कधी 

कॉफी घेत नसे.”  
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“मला तयमच ेम्हणण ेसमजत ेआह.े हो. असे वाटते आह,े की 

हा सोिवण््ास कठीण प्रश्न आह.े ख्रतन ेजेवताांना का् पे् घेतले?” 

“पाणी.” 

“वाईट. फारच वाईट.” 

“थोिेसे ख्रचिवल््ासारखे, नाही का?” 

“म्हातारीकिे पैसे होत ेका?” 

“माझ््ा मत,े अगदी भरपरू होत.े पण आम्हाला अजनू पणूु 

माख्रहती ख्रमळालेली नाही. पण माझ््ा अांदाजाप्रमाणे, िेलाफॉन्टेन 

लोकाांची पररख्रस्थती फारशी चाांगली नव्हती. म्हातारी घरखचाुसाठी 

मदत करत असे.”  

पा्रो थोिा हसला. तो बोलला, “म्हणजे तयम्ही िेलाफॉन्टेन 

लोकाांवर सांश् घेत आहात. त््ाांच््ापैकी कोण?” 

“मी नर्ककी साांग ूशकत नाही. दोघाांपैकी कय णीही असेल. पण 

एक आह.े ते ख्रतच ेएकय लते एक जवळचे नातेवाईक आहते आख्रण 

ख्रतच््ा मतृ््नेू त््ाना बरीच रर्ककम ख्रमळणार आह,े ्ाबद्दल मला 

काही सांश् नाही. मनयष््स्वभाव का् असतो, आपल््ाला 

सगळ्ाांना माख्रहती आह.े” 
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“कधी कधी तो माणयसकीला सोिून असतो ---हो, ह े खरे 

आह.े आख्रण म्हातारीने तसे सांश्ास्पद काही खाल्ले प््ा्ले 

नव्हत,े नाही का?” 

“पण खरे तर --- “ 

“ओहो, पण तयमच््ा मत े--- मला वाटते, तयमच््ा मत,े सपू, 

ख्रफश पा् ख्रकां वा सफरचांदाचा केक --- एक मखूुपणा! आता आपण 

्ा केसच््ा गाभ््ाकिे ्ेत आहोत.” 

“ते काही मला माख्रहती नाही पण खरे तर ख्रतने जेवणापवूी एक 

पयिी घेतली होती. तयम्हाला माख्रहती आह े का, गोळी नव्ह.े 

ताांदयळाच््ा पातळसर लहानशा आवरणातील पाविर. पचनासाठी 

घेतलेले हाख्रनकारक नसलेले औषध.” 

“वा! त््ात स्ट्रा्ख्रचनाईन भरुन ती बदलनू ठेवणे काहीच 

कठीण नाही. एकदा ती पाण््ाबरोबर घशातनू खाली गेली, की 

त््ाची काही चव लागत नाही.” 

“ते बरोबर आह.े पण त््ातली गोम अशी आह े की ते 

म्हातारीला त््ा मयलीने ख्रदले.” 

“ती रख्रश्न मयलगी?” 

“हो, कतररना रीगर. ती म्हातारीची पररचाररका व मदतनीस 

होती. मला वाटते, ती सतत ख्रतच््ाजवळ असा्ची व ख्रमस 
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बॅरोबा्च््ा आज्ञा झेलत असा्ची. ह ेआण. ते आण. ह ेदयसरे 

आण. माझी पाठ खाजव. माझे औषध ओत. औषधाच््ा दयकानात 

पळ. असे नहेमी चाल ू असा्चे. तयम्हाला माख्रहती असेल, ्ा 

म्हाताऱ््ाांचे कसे चालते --- त््ा द्ाळू असा्चा प्र्त्न करतात 

पण खरे तर त््ाांना काळ्ा गयलामाची गरज असते!” 

पा्रो हसला. 

इन्स्पेर्कटर ख्रसम्स पयढे म्हणाला, “आख्रण ह ेफारसे चाांगले लाग ू

पित नाही, असेच तयम्ही म्हणणार. ती मयलगी म्हातारीला ख्रवष का 

दईेल? आता म्हातारी मेली आख्रण ख्रतच ेकाम सांपले. आख्रण काम 

ख्रमळवणे इतके सोप े नाही --- ख्रतने काही प्रख्रशक्षणही घेतलेले 

नाही.” 

पा्रोन े सयचवल,े “तरीही जर पयिी आसपास कय ठे ठेवली 

असेल, तर घरातील कोणालाही सांधी ख्रमळू शकत होती.” 

“आपण चौकशी करतोच आहोत --- पण तयम्ही माझे म्हणणे 

समजनू घेतले तर ह ेशर्क् आह.े शेवटी जेव्हा िॉर्कटरने सयचवलेली 

औषधाांची ् ादी बनवनू नेहमीच््ा ख्रठकाणी ठेवली गेली, तेव्हा खपू 

धीर धरला गेला व खपू काही खणले गेले --- त््ा्ोगे नांतर शेवटी 

्यक्ती केली गेली. मग ख्रमस बॅरोबा्चा वकील आला. माझी 
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त््ाच््ाबरोबर आख्रण बँक व््व्स्थापकाबरोबर उद्या मयलाखत आह.े 

अजनू बरीच कामे करा्ची आहते.” 

पा्रो उठला. “इन्स्पेर्कटर, एक काम कराल का? केस कशी 

का् पयढे चालली आह े् ाबद्दल मला थोिर्क्ात कळवा. मला खपू 

बरे वाटेल. हा माझा फोन नांबर आह.े” 

“हो, नर्ककी, ख्रमस्टर पा्रो. एका िोर्क्ापेक्षा दोन िोकी बरी. 

ख्रशवा् तयम्ही तयम्हाला आलेल््ा पत्ामयळे, तयम्ही ्ात असा्लाच 

पाख्रहज.े” 

“इन्स्पेर्कटर, तयम्ही फार सहका्ु करणारे आहात. नम्रपणे 

पा्रोन ेत््ाच््ाशी हातख्रमळवणी केली व ख्रनघाला. 

 

तीन 

दयसऱ््ा ख्रदवशी दयपारी त््ाला फोन करून बोलावण््ात आले. 

“मी ख्रसम्स बोलतो आह.े ख्रमस्टर पा्रो का? खरे तर आपल््ाला 

माख्रहती असलेल््ा ्ा केसमधील गोष्टींनांतर आता अजनू काही 

लहानसहान गोष्टी उलगिू लागल््ा आहते.” 

“खरे की का्? मला त््ा साांग. मी तयला ख्रवनांती करतो.” 

“ठीक आह े पख्रहला मयद्दाुः खपू मोठा असलेला. ख्रमस ब ने 

ख्रतच््ा भाचीसाठी थोिीशी सांपत्ती ठेवली होती आख्रण बाकी सगळे 
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क च््ा नाव ेकेले होत.े ख्रतच््ा सावधपणामयळे व द्ाळयपणामयळे --

- असे ते साांख्रगतले गेले. त््ामयळे गोष्टी बदलल््ा. 

पा्रोच््ा मनात हळूच ख्रचत् उमटले. उदास चेहरा आख्रण 

भावनाम् आवाज साांगत होता, “पैसा माझा आह.े ख्रतने ते ख्रलख्रहले 

आह ेआख्रण ते तसेच होवो. कतररनाला आि्ु वाटेल, अशा तऱ्हनेे 

सांपत्ती ख्रतला ख्रमळा्ला नको --- ख्रतला ते आधी माख्रहती पाख्रहज.े 

दयसरा मयद्दाुः इन्स्पेर्कटरचा आवाज चाल ूराख्रहला, “त््ा पयिीला 

क सोिून कोणी हात लावला नाही.” 

“तयमची ्ाबद्दल खात्ी आह?े” 

ती मयलगी स्वतुः ह े नाकारत नाही. त््ाचे तयम्हाला का् 

वाटते?” 

“फारच रुचीपणू.ु”  

“आपल््ाला अजनू एकच गोष्ट हवी आह े --- की 

स्ट्रा्ख्रचनाईन ख्रतच््ा ताब््ात कसे आले. ते फार अवघि नसाव.े” 

“पण अजनूप्ंत तयम्ही ते शोधण््ात ्शस्वी झालेला नाहीत, 

नाही का?” 

“मी आताच तर सयरवात केली आह.े आज सकाळी का्दशेीर 

चौकशी सयरु झाली.” 
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“त््ात का् झाले?” 

“एक आठवि््ाकरता स्थख्रगती दणे््ात आली.” 

“आख्रण तरूण स्त्री --- क ?” 

“मी ख्रतला सांश्ावरुन अटक केली आह.े मला ती पळून 

जाण््ाचा धोका घ््ा्चा नाही. ख्रतला दशेाबाहरे पळून जा्ला 

मदत करणारे ख्रतचे कोणी ख्रवनोदी ख्रमत् असतील.” 

“पा्रो म्हणाला, “नाही. मला वाटत नाही की ख्रतला कय णी 

ख्रमत् आहते.” 

“खरे की का्? ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही असे कशावरून 

म्हणता?” 

“ही आपली माझी कल्पना आह.े अजनू काही?” 

अजनू ख्रवशेष काही नाही. ख्रमस ब अलीकिे ख्रतच््ा 

शेअसुसांबांधी काही माकिचाळे करत होती. ख्रतला त््ातनू बरीच 

मोठी रर्ककम ख्रमळाली असावी. तसेही, हा एक ख्रवनोदी व््वहार 

होता. पण त््ामयळे मयख्् गोष्टीत कसा का् फरक पिू शकतो, ते 

मला समजत नाही. सध््ा तरी एवढेच.” 

“नाही. कदाख्रचत तयमचे बरोबर असेल. ठीक आह.े मला फोन 

करून ह ेसवु साांख्रगतल््ाबद्दल, मी तयमच ेआभार मानतो.  
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“त््ाचे एवढे का्! मी ख्रदलेला शब्द पाळणारा माणसू आह.े 

तयम्हाला ्ात स्वारस्् असल््ाचे मला ख्रदसत होत.े कोणाला 

माख्रहत, कदाख्रचत तयम्ही मला काही मदत करू शकाल.” 

“तसे झाल््ास, मला आनांद होईल. उदाहरणाथु, जर मी त््ा 

कतररनाच््ा मैख्रत्णीकिून काही माख्रहती काढू शकलो तर, त््ाची 

तयम्हाला मदत होऊ शकेल.” 

इन्स्पेर्कटर ख्रसम्स आि्ाुने म्हणाला, “मला वाटते तयम्ही 

मगाशी म्हणालात, की ख्रतला कोणी मैख्रत्णी नाहीत.” 

पा्रो बोलला, “मी चयकत होतो. ख्रतला एक मैत्ीण आह.े” 

इन्स्पेर्कटरने अजनू काही प्रश्न ख्रवचारा्च््ा आत, पा्रो ख्रतथनू 

ख्रनघाला. 

ख्रमस लेमन ख्रजथे टांकलेखन करत बसते, ख्रतथे गांभीर चेहरा 

करून तो गेला. ख्रतने त््ाच््ाकिे चौकस दृष्टीन ेपाख्रहल.े  

पा्रो बोलला, “मला तयम्ही थोिे भतूकाळात जाऊन 

आकिेमोि करा्ला हवी आह.े काहीतरी नको ते घिणार 

असल््ाच््ा थाटात ख्रतने टांकलेखन थाांबवनू, दोन्ही हात बाजलूा 

टाकले. ख्रतला ख्रबले भरा्ला, टांकलेखन करा्ला, कागद 

फाईलला लावा्ला आख्रण भेटीगाठी ठरवा्ला, फार आविा्चे. 

ते ख्रतच ेकाम असल््ाच ेख्रतन ेमान्् करून टाकले होत.े 
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पा्रो बोलला, “त ूएक रख्रश्न मयलगी आहसे.” 

“ख्रमस लेमन पणूुपणे ख्रिटीश ख्रदसत बोलली, ‘हो.” 

“तयला ्ा दशेात कय णी मैख्रत्णी नाहीत व त ू अगदी एकटी 

आहसे. रख्रश्ाला परत न जाण््ासाठी तयझ््ाकिे काही कारणे 

आहते. एका म्हातारीची मदतनीस व दाईचे कां टाळवाणे काम 

करण््ाची नोकरी तयला ख्रमळाली आह.े त ूशाांत व काही तक्रार न 

करणारी आहसे.” 

ख्रमस लेमन आज्ञाधारकपणे म्हणाली, “हो.” पण जगातील 

कय ठल््ाही म्हाताऱ््ा बाईबरोबर शाांतपणे काम करत असल््ाचे 

बघणे, ख्रतच््ासाठी शर्क् नव्हत.े  

“म्हातारी तयला काही कल्पना साांगते. ती ख्रतचा पैसा तयला 

दणेार असल््ाचे साांगते. ती असे तयला साांगते.” पा्रो थाांबला. 

ख्रमस लेमन परत “हो” म्हणाली.  

आख्रण मग म्हातारीला काहीतरी सापिते. ते कदाख्रचत काही 

पैशाांसांबांधी असते --- ख्रतच््ा असे लक्षात ्ेते की त ू ख्रतच््ाशी 

प्रामाख्रणक नाहीस. ख्रकां वा त््ाहूनही वेगळे काही असेल --- वेगळ्ा 

चवीचे काही औषध ख्रकां वा वेगळे अन्न. ती तयझ््ाबद्दल सांश् 

घ््ा्ला लागते. ती एका प्रख्रसद्ध गयप्तहरेाला ख्रलख्रहत े--- थोिर्क्ात 

मला ख्रलख्रहत.े मी ख्रतला थोि््ाच ख्रदवसात भेटणार असतो. आख्रण 



83 
 

मग, तयम्ही म्ह्त्टल््ाप्रमाणे, सांश्ाची आग वाढत जात.े त््ावर 

लगेच कारवाई करा्ला हवी, म्हणनू --- मोठा गयप्तहरे ्ेण््ापवूी -

-- म्हातारी मरते. आख्रण पैसा तयला ख्रमळतो --- मला साांग, ह ेतयला 

्ोल् वाटते का?” 

ख्रमस लेमन म्हणाली, “एका रख्रश्नसाठी अगदी ्ोल् वाटते. 

म्हणज ेव््ख्रक्तशुः मी कोणाची खासगी काळजीवाहू दाई होणारच 

नाही. मला माझी कतुव््े स्पष्टपणे साांख्रगतली गेली पाख्रहजेत. आख्रण 

मी अथाुत कय णाचा खनू करा्ची स्वप्न ेपहाता कामा न्ेत.” 

पा्रोन े सयस्कारा टाकला. “मी माझा ख्रमत् हसे्टींलज इथे 

नसल््ान,े बेचैन झालो आह.े त््ाची कल्पनाशक्ती खपू चाांगली 

आह.े त््ाचे मन अद्भयतरम्् आह.े आता तो नेहमी चयकीच््ा 

कल्पना करतो, ते सोिा --- पण त््ामयळे मला ख्रवचाराांची ख्रदशा 

ख्रमळत.े” 

ख्रमस लेमन शाांत होती. ती खपू वेळ ख्रतच््ासमोरील 

टांकख्रलख्रखत कागदाकिे नजर लाऊन बसली होती. 

पा्रो बोलला, “तर मग तयला ह े्ोल् वाटत ेतर!” 

“तयम्हाला वाटत नाही का?” 

“मला भीती आह,े की मलाही ते बरोबर वाटते.  
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फोन वाजला आख्रण तो घ््ा्ला ख्रमस लेमन खोलीबाहरे गेली. 

ती परत साांगत आली की “परत इन्स्पेर्कटर ख्रसम्सचा फोन आह.े 

पा्रोन ेतो घाईन ेघेतला. “हलॅो, का् म्हणतो आहसे?” 

ख्रसम्सन ेपरत साांख्रगतले, “आम्ही मयलीच््ा झोपा्च््ा खोलीत 

गालीच््ाखाली लपवलेली स्ट्रा्ख्रचनाईनची पयिी शोधनू काढली 

आह.े साजंटने आताच ही बातमी आणली. मला वाटते, ्ामयळे ्ा 

प्रकरणावर ख्रशर्ककामोतुब होईल. ” 

पा्रो बोलला, “हो. ते नर्ककी होईल.” त््ाचा आवाज 

बदलला. त््ात आत्मख्रवश्वास आला.  

जेव्हा तो फोन घेऊन ख्रनघाला, तेव्हा तो त््ाच््ा ख्रलख्रहण््ाच््ा 

टेबलाशी बसला आख्रण त््ावरील वस्त ूसव्ीन ेनीटनेटर्क्ा केल््ा. 

तो स्वतुःशी पयटपयटला, “काहीतरी ख्रबघिले आह.े मला ते जाणवत े

आह े --- नाही, तसे वाटत नाही. करि््ा पेशींनी पयढे पाऊल 

टाकले. ख्रवचार --- िोके खाजवणे. सवु काही ताख्रकुक दृष््ट्ा 

सयसांगत होते का? मयलगी --- ख्रतची पैशाांबद्दलची काळजी. ख्रमसेस 

िेलाफॉन्टेन, ख्रतचा नवरा --- त््ाची रख्रश्न्सबद्दलची सचूना --- 

मखूु माणसू, तो मखू ुआहचे. खोली, बाग --- आहा! हो, बाग.”  

तो किकपणे ताठ बसला. त््ाच््ा िोळ्ात ख्रहरवा प्रकाश 

ख्रदस ूलागला. तो उिी मारून जवळील खोलीत गेला.  
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“ख्रमस लेमन, तयम्ही का् करत आहात ते सोिून माझ््ासाठी 

एक शोध लावा्चे काम कराल का?” 

“शोध लावा्चे काम? मला वाटते , ते मला जमेल का --- “ 

पा्रो ख्रतचे बोलणे तोित बोलला, “तयम्ही एक ख्रदवस 

म्हणाला होतात, की तयम्हाला व््ापारी लोकाांबद्दल चाांगले 

समजत.े” 

ख्रमस लेमन आत्मख्रवश्वासाने म्हणाली, “हो, अगदी 

खात्ीपवूुक.” 

“मग गोष्ट अगदी साधी आह.े तयम्हाला चारमन्स ग्रीनला जावे 

लागेल. आख्रण तयम्हाला मास ेख्रवकणाऱ््ा माणसाचा शोध घ््ावा 

लागेल.” 

“मास े ख्रवकणाऱ््ा माणसाचा शोध?” ख्रमस लेमनन े चमकून 

ख्रवचारले. 

“अथाुत. रोझबँक ्ेथे मास े पयरवणारा माणसू! तयम्हाला तो 

सापिला की तयम्ही त््ाला काही प्रश्न ख्रवचारा्चे आहते.” 

त््ान ेख्रतला एक कागद ख्रदला. ख्रमस लेमनन ेतो घेतला. काही 

रुची न घेता तो वाचला. मग मान हलवनू टांकलेखन मशीनवर 

आवरण घातले. 
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पा्रो म्हणाला. “आपण चारमन्स ग्रीनला बरोबर जाऊ. त ू

मास े ख्रवकणाऱ््ाकिे जा आख्रण मी पोलीस स्टेशनला जातो. 

आपल््ाला बेकर रस्त््ापासनू अधा ुतास लागेल.” 

त््ा जागी आल््ावर, इन्स्पेर्कटर ख्रसम्सन े त््ाला अख्रभवादन 

केले. “ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही इथे झटपट आलेले ख्रदसता. मी 

तयमच््ाशी फक्त तासाभरापवूी फोनवर बोलत होतो.” 

“मला तयम्हाला एक ख्रवनांती करा्ची आह.े तयम्ही मला ्ा 

कतररनाला भेटा्ची परवानगी द्या --- ख्रतचे नाव का् आह?े” 

“कतररना ररगर. मला नाही वाटत की ्ासाठी माझी काही 

आिकाठी असेल.” 

कतररना नेहमीपेक्षा उदास ख्रदसत होती. चेहरा उतरलेला होता.  

पा्रो ख्रतच््ाशी हळूवारपणे बोलला, “बाईसाहबे, मला 

तयम्हाला खात्ीपवूुक साांगा्चे आह,े की मी तयमचा शत् ूनाही. तयम्ही 

मला खरे का् ते साांगा. 

ख्रतच ेिोळे घाईन ेख्रवरोध दशुवणारे झाले. “मी तयम्हाला सत्् 

का् ते साांख्रगतले आह.े प्रत््ेकाला मी सत्् साांख्रगतले आह.े जर 

आत््ाला ख्रवष ख्रदले गेले असल,े तर ते मी ख्रदलेले नाही. ह ेसवु चकू 

आह.े तयम्ही मला पैसे घेण््ास आिकाठी करत आहात.” ख्रतचा 
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आवाज घोगरा झाला. त््ाला वाटल,े ती एखाद्या कोंिीत 

पकिलेल््ा उांदरासारखी हतबल ख्रदसत ेआह.े 

“ह ेतयमच््ाख्रशवा् कोणीच केले नसाव?े  

“मी असे म्हणाले, नाही का? त््ाांनी मला त््ा ख्रदवशी दयपारी 

केख्रमस्टकिे पाठवले होत.े मी ते माझ््ा पसुमध्् ेघालनू घरी आणले 

--- ह ेजेवणापवूी झाले. मी खोके उघिून त््ातील एक गोळी ख्रमस 

बॅरोबा्ला पाण््ाबरोबर ख्रदली.” 

“तयम्ही सोिून कय णीही त््ाला हात लावला नाही?” 

“नाही.” कोंिीत पकिलेल््ा उांदीर हतबलतेन ेबोलला. 

“आख्रण ख्रमस बॅरोबा्ला जेवणात फक्त ख्रतला ज््ाची 

ख्रशफारस करण््ात आली होती, तेच ख्रदले गेले. सपू, ख्रफश पा् 

आख्रण सफरचांदाचा केक? 

“हो.” ख्रनराशाजनक होकार. आशादा्क न ख्रदसणारे अांधारी 

पण ज्वाळेसारखे पेटलेले िोळे! 

पा्रोन े ख्रतचे खाांद े थोपटले. “बाईसाहबे, धीर धरा. अजनू 

जास्त स्वातांत्र्् असेल --- हो, आख्रण पैसा --- चैनीचे आ्यष््!”  

ख्रतने त््ाच््ाकिे सांश्पवूुक पाख्रहल.े 
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ती बाहरे गेल््ावर ख्रसम्स बोलला, “तयम्ही फोनवर का् 

बोललात, ते मला नीट कळल े नाही --- काहीतरी मैत्ीण 

असलेल््ा मयलीबद्दल.”  

पा्रो म्हणाला, “ख्रतला एक मैत्ीण आह.े मी!” आख्रण ख्रसम्सने 

काही शहाणपणा दाखवण््ापवूी तो पोलीस स्टेशनमधनू बाहरे 

पिला. 

 

चार 

ग्रीनकॅट चहाच््ा दयकानात ख्रमस लेमनने ख्रतच््ा मालकाचा 

खोळांबा केला नाही. ती सरळ मयदद््यावरच आली. 

त््ा माणसाचे नाव रूज असनू, तो वरच््ा रस्त््ावर असतो. 

तयम्ही म्हणालात, ते बरोबर आह.े बरोबर अठरा. तो का् म्हणाला, 

ते मी ख्रलहून ठेवले आह.े ख्रतन ेतो कागद त््ाला ख्रदला.  

“अर ्र”् असा माांजराच््ा खोल गयरगयरण््ाचा आवाज आला.  

 

पाच 
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 हर्क्युल पा्रो रोझबँकमध््े आला. तो पयढील बागेत उभा 

राख्रहला. तेव्हा त््ाच््ामागे सू् ु मावळत होता. मेरी िेलाफॉन्टेन 

बाहरे त््ाच््ाजवळ आली. 

ख्रतने नवलपणूु आवाजात ख्रवचारले, “ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही 

परत आलात?”  

“हो, मी परत आलो.” थोिे थाांबनू, तो म्हणाला, “बाईसाहबे, 

मी पख्रहल््ाांदा आलो, तेव्हा छोट््ा मयलाांच ेगाण ेमाझ््ा िोर्क्ात 

आले होत.े  

अग अग ख्रमस मेरी तयझी बाग फय लते भारी  

कालव ख्रशांपल ेचाांदीच््ा घांटा सयांदर पऱ््ाांनी सजल््ा वाटा 

“फक्त ते शांख ख्रशांपले नाहीत, नाही का बाईसाहबे? ते कालव 

प्राण््ाची कवचे आहते.” त््ान ेहातान ेती दाखवली.  

त््ान ेख्रतला श्वास रोखनू धरताना पाख्रहले. आख्रण मग ती स्तब्ध 

उभी राख्रहली. ख्रतच््ा िोळ्ात प्रश्नख्रचन्ह होते. 

त््ान ेमान िोलावली. हो, पण मला माख्रहती आह.े नोकराणीने 

जेवण त्ार ठेवले होत.े --- ती व कतररना शपथ घेतील, की ते सवु 

तयमच््ाकिे आह.े फक्त तयम्ही आख्रण तयमच््ा नवऱ््ाला माख्रहती 

आह,े की अठरा कालव घरात आणले --- मोठ््ा मनाने, आनांदाने 

मेजवानी दणे््ासाठी म्हणनू. कालवामध्् े स्ट्रा्ख्रचनाईन भरणे 
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अगदी सोप ेहोते. ते ख्रगळले जात े--- ते असे आह!े पण बाहरेील 

कवच तसेच रहात.े ते कचऱ््ाच््ा बादलीत जा्ला नको. नाहीतर 

नोकराणी बघेल. त््ामयळे तयम्ही ते वाफ््ाच््ा किेला लावा्चा 

ख्रवचार केला --- पण ते पयरेसे नसल््ान,े ओळ पणूु झाली नाही --- 

त््ामयळे ते चाांगले ख्रदसत नाही --- त््ान ेछान बागेची शोभा आख्रण 

सारखेपणा घालवला जातो आह.े ती काही कवचे वेगळी उठून 

ख्रदसत आहते --- माझ््ा पख्रहल््ा भेटीच््ा वेळीच ती माझ््ा 

िोळ्ाांना खयपली.”  

मेरी िेलाफॉन्टेन म्हणाली, “मला वाटले, तयम्हाला पत्ावरून 

समजले. आत््ान ेपत् ख्रलख्रहलेले मला माख्रहती होत.े पण ह ेमाख्रहती 

नव्हत,े की ख्रतन ेका् ख्रलख्रहले आह.े” 

पा्रो टाळाटाळ करत उत्तरला, “ही काही कौटयांख्रबक गोष्ट 

आह,े एवढे मला माख्रहती होते. जर हा कतरीनाचा प्रश्न असता, तर 

मी ्ात पिलो नसतो. मला असे समजले आह ेकी तयम्ही आख्रण 

तयमचा नवरा ख्रमस बॅरोबा्च््ा सांपत्तीची दखेभाल तयमच््ा 

फा्द्यासाठी करत असल््ाचे ख्रतच््ा लक्षात आल््ाने --- “ 

मेरी िेलाफॉन्टेनन ेमान िोलावली. “आम्ही ह ेखपू वष ेकरत 

होतो --- थोिे इकिे ख्रतकिे. ह ेसमजण््ाइतकी ती हुशार असेल, 

असे आम्हाला कधीच वाटले नाही. मग आम्हाला ख्रतने गयप्तहरेाला 
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पत् ख्रलख्रहलेले समजले. आख्रण मी हदेखेील शोधनू काढले, की ती 

ख्रतचा पैसा कतरीनाला दणेार आह े--- ती गरीब ख्रबचारी!” 

“म्हणनू कतरीनाच््ा झोपा्च््ा खोलीत स्ट्रा्ख्रचनाईन ठेवले 

गेले? मी तकु करू शकतो. मला तयमच ेकाळे धांद ेसापिा्ला नको. 

तयम्ही स्वतुःचा व नवऱ््ाचा बचाव करण््ासाठी तयम्ही ख्रनरागस 

मयलीवर खयनाचा आळ घालवा्चा प्र्त्न केला. बाईसाहबे, 

तयम्हाला ख्रतची द्ा आली नाही?”  

मेरी िेलाफॉन्टेनने खाांद ेशहारवले --- ख्रतच ेख्रवसरता न ्ेणारे 

ख्रनळे िोळे पा्रोच््ा िोळ्ाांकिे बघ ूलागले. तो पख्रहल््ा ख्रदवशी 

आला, तेव्हाचे ख्रतच े झकास नाट्् आख्रण ख्रतच््ा नवऱ््ाचे 

अिखळत बोला्चे प्र्त्न त््ाला आठवले. असामान्् पण 

अमानयष बाई!  

ती म्हणाली, “द्ा? त््ा लयिबयि करणाऱ््ा त्ासदा्क 

उांदरीणीसाठी?” ख्रतचा गवु गळून पिला.” 

सावकाशीन ेपा्रो बोलला, “बाईसाहबे, मला वाटते, तयमच््ा 

आ्यष््ात तयम्ही फक्त दोन गोष्टींसाठीच काळजी केलीत. एक 

म्हणज ेतयमचा नवरा.” 

त््ान ेपाख्रहल,े ख्रतचे ओठ थरथरत होत.े  

“आख्रण दयसरी गोष्ट --- म्हणजे तयमची बाग.” 
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त््ान ेसभोवताली पाख्रहले. ज््ा फय लाांकिे बघनू त््ान ेकाही 

केले होत े आख्रण अजनू काही करणार होता, त््ाांच््ाकिे नजर 

टाकून तो त््ाांची क्षमा मागत आह,े असे वाटत होत.े 

  



93 
 

PROBLEM AT SEA 

समुद्रावरील समस्या 

 

जनरल फोब्स ुम्हणाला, “कनुल र्कलॅपरटॉन!” 

 तो ह े नाकातनू जोराने चेष्टखेोर आवाज काढत व हुांगत 

म्हणाला.  

ख्रमस इली हेंिरसन पयढे झयकली. ख्रतच ेमऊ करिे केस ख्रतच््ा 

चेहऱ््ाभोवती पसरल.े ख्रतच े िोळे गिद आख्रण चांचल होत.े 

त््ाांच््ात दयष्टपणा भरला होता.  
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“का् बळकट ख्रदसणारा मनयष्् आह!े” ती कावेबाजपणे 

म्हणाली आख्रण ख्रतची पाठ सरळ करत केसाांच््ा ख्रवखयरलेल््ा 

बटाांचा पररणाम बघ ूलागली. 

जनरल फोब्सु गरजला, “बळकट!” त््ाने त््ाच््ा सैन््ातील 

ख्रमशा ख्रपरगळल््ा आख्रण त््ाचा चेहरा चकाकीतपणे लाल झाला.  

ख्रमस हेंिरसन ख्रतच ेकाम पणूु करत बोलली, “तो गािुसमध््े 

होता, नाही का?” 

“गािुस? गािुस? मखूांची टोळी. तो सांगीत हॉलमध््े 

रांगमांचावर होता, ह े खरे आह.े ख्रतथ े तो सामील झाला आख्रण 

फ्रान्सबाहरे तो फळाांचे िबे हवाबांद करत होता. हन्सने फय कट 

गेलेला बॉम्ब टाकून ख्रदला आख्रण तो हाताच््ा मासातील जखम 

घेऊन घरी गेला. कसातरी कॅररांगट्न बाईसाहबेाांच््ा दवाखान््ात 

पोचला.”  

“म्हणज ेते असे भेटले तर.” 

“खरे आह.े जखमी ना्कावर उपचार केले गेले. कॅररांगट्न 

बाईसाहबेाांना काही भावना नव्हत््ा आख्रण पैशाांचा महापरू! व्स्क 

ख्रमस्टर कॅररांगट्न दारुगोळ्ाच््ा कारखान््ात कामाला होता. ती 

सहा मख्रहन््ाांपवूी ख्रवधवा झाली होती. ्ा माणसान े ख्रतला 
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चयटकीसरशी आपलेसे केल.े ख्रतने त््ाला लढाईच््ा का्ाुल्ात 

नोकरी ख्रदली. कनुल र्कलॅपरटॉन! वाईट माणसू!” तो गरजला. 

करि््ा केसाांचा भारदस्त कनुल र्कलॅपरटॉन आख्रण लाल 

नाकवाला मनोरांजन करणारी गाणी म्हणणारा ख्रवनोदी गा्क 

्ाांच््ातील दयवा साांधत, ख्रमस हेंिरसन जोराने बोलली “आख्रण 

लढाईपवूी तो सांगीताच््ा हॉलमध््े रांगमांचावर होता.” 

जनरल फोब्सु म्हणाला, ”मी ह ेव्स्क बॅख्रसांलटन- फ्रें चाकिून 

ऐकले आख्रण त््ान े व्स्क बॅिगर कॉटेरीलकिून ऐकले आख्रण 

त््ान ेस्नरू्कसपाकुरकिून ऐकले.” 

ख्रमस हेंिरसनने खषू होत मान हलवली. ती बोलली, “्ामयळे 

ह ेपर्कके झाले.” 

त््ाांच््ाजवळ बसलेल््ा छोट््ा माणसाच््ा चेहऱ््ावर हास्् 

तरळले. ख्रमस हेंिरसनच््ा ते लक्षात आले. ती चाांगली ख्रनरीक्षक 

होती. त््ामयळे ख्रतच््ा शेवटच््ा शेऱ््ाच््ा ख्रवरोधाभासातील स्तयती 

ख्रदसनू ्ेत होती --- जनरलला जराही सांश् न आलेला 

ख्रवरोधाभास! 

जनरलला स्वतुःला ते हास्् जाणवले नाही. त््ाने 

घि््ाळाकिे पाख्रहल.े उठला आख्रण म्हणाला, “व््ा्ाम. बोटीवर 
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प्रत््ेकान ेस्वतुःला सयदृढ ठेवले पाख्रहज.े” एवढे बोलनू तो उघि््ा 

िेकवर गेला. 

ख्रमस हेंिरसनने हसणाऱ््ा माणसाकिे नजर टाकली. तो 

चाांगल््ा पद्धतीने टाकलेला कटाक्ष होता. ती त््ा प्रवाक्ाबरोबर 

सांभाषण करा्ला उत्सयक होती.  

छोटा माणसू बोलला, “तो उत्साही आह,े नाही का?” 

ख्रमस हेंिरसन म्हणाली, “तो िेकवर अठे्ठचाळीस फेऱ््ा 

मारतो. का् चपळ म्हातारा आह!े आख्रण ते म्हणतात आपण 

कय णाकय णाची प्रकरण ेचघळत बसतो.” 

“ख्रकती ही ख्रशरजोरी!”  

ख्रमस हेंिरसन म्हणाली, “फ्रें च लोक नेहमी नम्र असतात --- 

ख्रतच््ा आवाजात प्रश्नाथुकता होती. 

छोट््ा माणसाने लगेच उत्तर ख्रदले, “बाईसाहबे, बेख्रल्ज्न.” 

“ओहो, बेख्रल्ज्न.”  

”तयमच््ा सेवेसाठी हर्क्युल पा्रो.” 

त््ामयळे काही आठवणी जाल्ा झाल््ा. ख्रतन ेनर्ककीच ते नाव 

पवूी ऐकले होत ेका?  
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“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही ्ा सहलीचा आनांद लयटत आहात 

का?” 

“खरे तर नाही. मला मखूुपणामयळे इथे ्ा्ला लागले आह.े 

मला समयद्रप्रवास आवित नाही. तो कधीही शाांत नसतो --- नाही, 

एक ख्रमख्रनटदखेील नाही.”  

“पण तयम्ही आता कबलू कराल, की तो अगदी शाांत आह.े” 

पा्रोन ेते कसेबस ेकबलू केले. “्ा क्षणी तसे आह.े हो. मी 

म्हणनूच मी पयन्हा नवचैतन््ाने भारलो आह.े मी परत माझ््ाभोवती 

का् चालले आह े्ात रस घेऊ लागलो आह े --- उदाहरणाथु, 

तयमचे जनरल फोब्सुला कय शलतेने हाताळणे.” 

“तयम्हाला म्हणा्चे --- “ ख्रमस हेंिरसन बोलताांना थाांबली. 

पा्रो लवला. “काही प्रकरण े खोिून काढण््ाचे कौशल्् 

खरेच कौतयकास्पद आह,े अस ेमला म्हणा्चे होत.े” 

ख्रमस हेंिरसन मोकळेपणे हसली. “ते गािु म्हणनू काम 

करा्च?े मला माख्रहती होते ते त््ा म्हाताऱ््ाला गयरगयरा्ला व 

धापा टाका्ला लावेल.” ती आत्मख्रवश्वासाने पयढे वाकली. “मी 

कबलू करत,े मला प्रकरणे चघळा्ला आवितात --- ख्रजतके 

दयष्टावा भरलेले, तेवढ ेअख्रधक चाांगले!” 
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पा्रोन े ख्रवचारपवूुक ख्रतच््ाकिे बख्रघतले --- ख्रतची बारीक 

व््वख्रस्थत राखलेली शरीर्ष्टी, ख्रतचे काळे चाणाक्ष िोळे, करिे 

केस; पांचेचाळीशीची, ख्रतच््ा व्ाला ्ोल् अशी ती ख्रदसत होती.  

इली अचानक म्हणाली, “मला माख्रहती आह!े तयम्ही थोर 

गयप्तहरे आहात ना?” 

पा्रो वाकला. “बाईसाहबे, तयम्ही फार ख्रमळून ख्रमसळून 

वागणाऱ््ा आहात.” पण त््ान ेजबाबदारी टाळली नाही.  

ख्रमस हेंिरसन म्हणाली, “ख्रकती रोमाांचक! पयस्तकात म्हणतात, 

तसे ’तमु्ही तमुच्या कामात वाकबगार आहात.’ आहात का? 

आमच््ामध््े कय णी गयन्हगेार दिलेला आह े का? की मी काही 

चयकीचे बोलले?” 

“नाही. अख्रजबात नाही. तयमच््ा अपेक्षा मी पणूु करू शकत 

नाही, ्ाबद्दल ख्रदलगीर आह.े पण इथे मी इतर चारजणाांसारखाच 

आह.े माझे स्वतुःचे मनोरांजन करण््ासाठी.”  

ह ेतो इतर्क्ा पिलेल््ा आवाजात बोलला, की ख्रमस हेंिरसन 

हसा्ला लागली. 

“ओहो, ठीक आह.े उद्या अलेर्कझाांड्री्ाला आपण 

ख्रकनाऱ््ाला लाग.ू तयम्ही ्ापवूी इख्रजप्तला आला आहात का?” 

“कधीच नाही.” 
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ख्रमस हेंिरसन अचानक उभी राख्रहली. ख्रतन ेजाहीर केले, “मला 

वाटते मी ख्रन्माप्रमाणे जनरलकिे जात.े” 

पा्रो नम्रपणे उभा राख्रहला. ख्रतने त््ाच््ाकिे थोिे झयकून 

पाख्रहल ेआख्रण िेककिे चाल ूलागली.  

पा्रोच््ा िोळ्ात क्षणभर काही गोंधळलेले भाव ख्रदसले. 

मग त््ाच््ा ओठाांवर हस ू उमटले. तो उठला व दारातनू जात 

खालील िेककिे नजर टाकली. ख्रमस हेंिरसन कठि््ाला टेकून, 

कय ण््ा उांच सैख्रनकासारख््ा ख्रदसणाऱ््ा माणसाशी बोलत होती.  

पा्रोच े हस ू वाढले. कासव जस े काळजीपवूुक त््ाचे अांग 

कवचाखाली ओढून घेते तसा तो परत ख्रसगरेट ओढा्च््ा खोलीत 

गेला. जास्त वेळ ख्रतथ ेथाांबा्ला नको अशा ख्रवचारान ेतो थोि््ा 

वेळान ेख्रतथनू बाहरे पिला. 

 ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनने ख्रतचे जाळीतले प्लॅटीनमचे सयरख्रक्षत िोके 

हलवले. ख्रतच े मसाज केलेले व हलका आहार घेतलेले शरीर 

आधयख्रनक खेळाच््ा कपि््ात झाकलेले होत.े ख्रतला गरज 

असलेले काही पैसे मोजनू ख्रवकत घेऊ शकणारी ती, मोठ््ा िौलाने 

बारच््ा दारातनू बाहरे आली.  

ती बोलली, “जॉन --- ? ओहो! शयभ सकाळ, ख्रमस्टर पा्रो, 

तयम्ही जॉनला पाख्रहलेत का?” 
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“बाईसाहबे, तो िेकवर आह.े मी --- “ 

ख्रतने आख्रवभाुवान ेत््ाला नको असे साांख्रगतले. “मी इथे एक 

ख्रमख्रनट बसते.” असे म्हणनू ती त््ाच््ासमोरील खयचीवर राजेशाही 

थाटात बसली. लाांबनू ती अठ्ठावीसची वाटत होती पण ख्रतच््ा भारी 

मेकप केलेल््ा, भयव्ा कोरलेल््ा चेहऱ््ावरून ती एकोणपन्नास 

वषांची नव्ह ेतर साधारण पांचावन्न वषांची ख्रदसत होती. ख्रतच ेिोळे 

छोट््ा पापण््ा असलेले व ख्रनळे होते.  

“मी तयम्हाला काल जेवणाच््ा वेळी पाख्रहले नाही, त््ाबद्दल 

ख्रदलगीर आह.े अथाुत समयद्राच््ा लाटाांमयळे सावली आली होती -

-- “ 

पा्रो मनापासनू बोलला, ‘असेल.” 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन म्हणाली, “माझ््ा कमकय वत हृद्ासकट 

मी, नशीबान ेबोटीच््ा प्रवासाला सरावलेली आह.े जर मला बोट 

लागली, तर बहुधा माझे मरणच ओढवेल.” 

“बाईसाहबे, तयमच ेहृद् कमकय वत आह?े” 

“हो. मला फार काळजी घ््ा्ला हवी. मला माझी फार 

दमणकू करता कामा न्,े सगळे िॉर्कटर असेच म्हणतात. ख्रतच््ा 

आरोल्ासांबांधीच््ा आवित््ा ख्रवष्ावर, ती खयषीने बोलत 

राख्रहली. “जॉन, ख्रबचारा माझा आविता, सारखा मला जास्त श्रम 
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करण््ापासनू रोकत असतो. ख्रमस्टर पा्रो, मला का् म्हणा्चे 

आह,े ते तयम्हाला समजले असेल, नाही का?” 

”हो. हो.” 

“तो मला नेहमी म्हणतो, “नेहमी भाज््ा खात जा, ते चाांगले 

राहील. पण मी तसे करू शकत नाही. आ्यष्् जगण््ासाठी असते, 

असे मला वाटते. खरे तर मी मला एक ्यद्धातील मयलगी समजते. 

माझे हॉस्पीटल --- तयम्ही त््ाबद्दल ऐकल े आह े का? अथाुत 

माझ््ाकिे पररचाररका व व््वस्थाख्रपका असतात --- पण मी ते 

चालवते.” ख्रतन ेएक सयस्कारा टाकला. 

पा्रो थोि््ा ्ाांख्रत्कपणे पण दयसऱ््ाला आश्वस्त करण््ाच््ा 

्यक्तीने बोलला, “तयमची स्वतुःला बळकट राखनू कामात गयांतवनू 

ठेवण््ाची प्रवतृ्ती स्पहृणी् आह.े” 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन एखाद्या मयलीसारखी हसली. 

“सवुजण मला साांगतात, मी ख्रकती तरुण आह!े ते चयकीच े

आह.े मी त्ेचाळीस वषांपेक्षा एकही ख्रदवस कमी असल््ाचे ढोंग 

करत नाही.” ख्रतने थोि््ा खोटेपणाचे, पण तरीही प्रामाख्रणक 

असल््ाच े वतुन चाल ू ठेवले. “पण मला भेटलेल््ा बऱ््ाच 

लोकाांना ख्रवश्वास ठेवणे अवघि जात,े की ‘मी एवढी ख्रजवांत, 
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रसरशीत कशी’ पण ख्रमस्टर पा्रो, असे नसेल तर मग जगनू का् 

उप्ोग?” 

पा्रो म्हणाला, “मतृवत.” 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन हसली. उत्तर ख्रतला आविणारे नव्हते. ख्रतने 

ठरवले, की हा मनयष्् आपल््ाला हसवा्ला बघतो आह.े ती उठून 

थांिपणे बोलली, “मला जॉनला शोधले पाख्रहज.े” 

ती दारातनू बाहरे गेल््ावर, ख्रतच््ा हातातील बॅग साांिली. 

त््ातील वस्त ूइकिेख्रतकिे ख्रवखयरल््ा गेल््ा. पा्रो लगेच ख्रतच््ा 

सयटकेसाठी धावला. ख्रलपख्रस्टक, मेकपच े सामान, ख्रसगरेट केस, 

ला्टर आख्रण इतर फय टकळ सामान गोळा केले गेले. ख्रमसेस 

र्कलॅपरटॉनन े नम्रपण े त््ाचे आभार मानले. मग ती िेक उतरून 

जॉनला हाका मारू लागली. 

कनुल र्कलॅपरटॉन अजनू ख्रमसेस हेंिरसनबरोबरील सांभाषणात 

गयांग होता. तो गरकन वळून, त््ाच््ा बा्कोला भेटला. तो 

ख्रतच््ावर सांरक्षणपर वाकला. िेकवरील ख्रतची खयची --- ती ्ोल् 

जागेवर होती का? ती अजनू चाांगल््ा रीतीन ेठेवता आली असती 

का? त््ाच््ा पद्धती नम्र होत््ा. त््ात हळूवार दखल घेणारा भाव 

होता. स्पष्टपणे ती एकमेकाांना मान दणेारी जोिी ख्रदसत होती. पण 

नवरा बा्कोला ख्रबघिवत होता.  
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ख्रमस इली हेंिरसनने ख्रक्षख्रतजाकिे पाख्रहले, जसे काही ख्रतला 

ख्रतथ ेकाही उबग आणणारे ख्रदसले. 

ख्रसगरेट ओढा्च््ा खोलीच््ा दारात उभा राहून पा्रो बघत 

होता.  

त््ाच््ामागनू घोगऱ््ा थरथरणाऱ््ा आवाजात कय णी बोलले, 

“मी ख्रतचा नवरा असतो, तर मी ख्रतच््ावर हातातील छोटी कय ऱ्हाि 

चालवली असती.” 

चहाच््ा मळ्ातील तरुण बागा्तदाराांचा तो फारसा मान 

नसलेला आजोबा होता. तो ख्रतथ ेनयकताच आला होता. त््ाने हाक 

मारली, “मयलाांनो, मला एक पेलाभरुन ख्रव्हस्की आणा.”  

पा्रोन े ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनच््ा बॅगेतनू पिलेल््ा फाटर्क्ा 

कागदाच््ा कपट््ावरील गोष्टींवरून नजर ख्रफरवली. ती 

िीगीटॅलीन ह ेऔषध ख्रलख्रहलेली िॉर्कटराांची औषधाांची ्ादी होती. 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनला नांतर ती परत करा्च््ा इराद्याने, त््ान े ती 

ख्रखशात ठेवली.  

व्स्क उतारू म्हणाला, “ख्रवषारी बाई! मला अशी ८७ 

सालची एक पयण््ाची बाई आठवते.” 

पा्रोन े चौकशी केली, “कोणी ख्रतच््ावर हातातील छोटी 

कय ऱ्हाि चालवली का?” 
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व्स्क माणसान ेदयुःखाने नकाराथी मान हलवली.  

ती ख्रतच््ा नवऱ््ाला एका वषाुत स्मशानात घालवणार आह.े 

र्कलॅपरटॉनन ेख्रतच््ापासनू जपनू रहा्ला हवे. तो बा्कोच््ा फारच 

पयढे पयढे करतो.” 

पा्रो थांिपणे म्हणाला, “ती लगाम आपल््ा हातात ठेवते.” 

व्स्क माणसू हसत म्हणाला, “त ूअगदी ् थाथु वणुन केलेस. 

लगाम आपल््ा हातात ठेवते. हा, हा!” 

दोन मयली ख्रसगरेट ओढा्च््ा खोलीत आल््ा. एकीचा चेहरा 

गोल असनू त््ावर तपख्रकरी िाग होत.े ख्रतचे काळे केस वाऱ््ावर 

कसेही उित होत.े दयसरीच््ा पण चेहऱ््ावर तपख्रकरी िाग होत.े 

आख्रण ख्रतचे केस कय रळे होते. 

कीटी मयने ओरिली, “एक सयटका --- एक सयटका --- पाम 

आख्रण मी कनुल र्कलॅपरटॉनची सयटका करणार आहोत.  

पामेला के्रगन धापा टाकत बोलली, “त््ाच््ा बा्कोपासनू.” 

“आम्हाला तो ख्रतने पाळलेला वाटतो --- “ 

दोघी मयली उद्गारल््ा, “आख्रण ती भ ा्ंकर आह े--- ती त््ाला 

काही करू दते नाही.” 
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“आख्रण तो ख्रतच््ाबरोबर नसेल, तर बहुधा तो हेंिरसन 

बाईच््ा ताब््ात असतो --- “ 

“ती तशी चाांगली आह,े पण फार म्हातारी आह े--- “ 

त््ा दोघी हसता हसता, धापा टाकत, पळून गेल््ा. “एक 

सयटका --- एक सयटका’ असे त््ा ओरित होत््ा. 

कनुल र्कलॅपरटॉनची सयटका, ह ेकाही एकारलेले साहस नव्हत.े 

तर ते ठरलेले काम होते. ह े त््ा सांध््ाकाळी स्पष्ट झाले, जेव्हा 

अठरा वषांची पामेला के्रगन हर्क्युल पा्रोजवळ पयटपयटली, 

“ख्रमस्टर पा्रो, आमच््ावर नजर ठेवा. त््ाला ख्रतच््ा नाकाखालनू 

आम्ही खेचनू काढणार आहोत. आख्रण चांद्रप्रकाशात बोटीच््ा 

िेकवर त््ाला ख्रफरा्ला घेऊन जाणार आहोत.” 

त््ाच क्षणी कनुल र्कलॅपरटॉन म्हणत होता. “मी तयला रोल्स 

राइसची ख्रकां मत दतेो. पण ते आ्यष््भरासाठी व््ावहाररक दृष््ट्ा 

चाांगले आह.े आता माझी गािी --- “ 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनचा आवाज मोठा आख्रण कानात घयसणारा 

होता, “माझी गािी, मला वाटते, जॉन.” 

ख्रतच््ा उद्धटपणावर तो ख्रचिला नाही. एक तर आताप्ंत, 

त््ाला त््ाची सव् झाली होती ख्रकां वा ---  
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पा्रो म्हणाला, “ख्रकां वा का्?” आख्रण स्वतुःचा तकु लढव ू

लागला. 

र्कलॅपरटॉन बा्कोपयढे वाकला व जराही न अिखळता त््ाचे 

बोलणे पयरे केले. “ख्रप्र्,े नर्ककी, तयझी गािी.” 

पा्रोन ेख्रवचार केला, ‘असे ख्रदसत,े की तो पर्कका साहबे आह.े 

पण जनरल फोब्सु म्हणतो, की र्कलॅपरटॉन हा सभ्् माणसू मयळीच 

नाही. मला आि्ु वाटते.” 

ख्रिज खेळा्चे सयचवले गेले. ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन, जनरल फोब्सु 

आख्रण ससाण््ाच््ा िोळ्ाांचे जोिपे ख्रिज खेळू लागले. ख्रमस 

हेंिरसनने काही कारण साांख्रगतले व ती िेकवर गेली. 

जनरल फोब्सुने ख्रवचारले, “तयझ््ा नवऱ््ाचे का्? ख्रमसेस 

र्कलॅपरटॉन कशीबशी बोलली, “जॉन खेळत नाही. तो फार दमला 

आह.े” 

ख्रिज खेळणारे चौघे पत्त ेटाकू लागले.  

पाम आख्रण कीटीने कनुल र्कलॅपरटॉनकिे मोचाु वळवला. 

प्रत््ेकीने त््ाचा एकेक हात धरला. पाम बोलली, “तयम्ही 

आमच््ाबरोबर ्ेत आहात. बोटीच््ा िेकवर छान चांद्रप्रकाश 

आह.े” 
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ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन बोलली, “जॉन, मखूुपणा करू नकोस. तयला 

सदी होईल.” 

कीटी बोलली, ‘आम्ही फार तरुण व उत्शृांखल असल््ान,े तो 

आमच््ाबरोबर ्ेणार नाही.”  

तो हसत हसत त््ाांच््ाबरोबर गेला. 

पा्रोन ेख्रनरीक्षण केले की ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनन ेख्रतच््ा पख्रहल््ा 

दोन ख्रकल्वरना काहीच म्हटले नाही. 

पा्रो िेकवर चाला्ला गेला. ख्रतथ ेकठि््ाला टेकून ख्रमस 

हेंिरसन उभी होती. ख्रतने काही अपेक्षेन ेआजबूाजलूा बख्रघतले. तो 

शेजारी ्ेऊन उभा राख्रहल््ावर, ख्रतची थोिी ख्रनराशा झाल््ासारखे 

त््ाला वाटले. 

त््ाांनी थोिा वेळ गप्पा मारल््ा. मग तो जेव्हा गप्प झाला, 

तेव्हा ख्रतन ेख्रवचारले, “तयम्ही का् ख्रवचार करत आहात?” 

पा्रो उत्तरला, “मी माझ््ा इांख्रललशच््ा ज्ञानाबद्दल साशांक 

आह.े ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन म्हणाली, “जॉन ख्रिज खेळत नाही. ‘तो 

दमला आह’े ही नेहमीची बोला्ची पद्धत नाही का?” 

इली कोरिेपणे म्हणाली, “तो ख्रतचा अपमान झाला, असे ती 

समजत ेआह.े खरे तर त््ाचा तसा काही हते ूनव्हता. ज््ा माणसाने 

ख्रतच््ाशी ललन केले, तो मखूुच असला पाख्रहज.े” 
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अांधारात पा्रो हसला. तो बचाव करत बोलला, “ललन 

्शदा्ी अस ूशकते, ्ावर तयमचा ख्रवश्वास नाही का?” 

“अशा बाईबरोबर?’ 

पा्रोन ेत््ाचे खाांद ेशहारवले. 

“ख्रकत््ेक वाईट बा्काांचे नवरे एकख्रनष्ठ असतात. 

स्वभावाच््ा अगम््तेमयळे ती म्हणत,े त््ातील कशानेच तो ख्रचित 

नाही, ह े तयम्ही मान्् कराल.” ख्रमस हेंिरसन उत्तर द्या्ला बघत 

होती, तेव्हा ख्रसगरेट ओढा्च््ा खोलीच््ा ख्रखिकीतनू ख्रमसेस 

र्कलॅपरटॉनचा आवाज वहात आला. 

“नाही --- मला नाही वाटत, की मी अजनू एक रबर खेळेन. 

इतके कोंदट! मला वाटते मी बोटीच््ा िेकवर जाऊन थोिी 

मोकळी हवा ख्रमळवावी.” 

ख्रमस हेंिरसन म्हणाली, “शयभ रात्, मी झोपा्ला चालले.” ती 

एकदम चाल ूपिली.  

पा्रो बोटीतील आरामशीर खोलीकिे सावकाशीने 

जाण््ासाठी ख्रनघाला. ख्रतथे कनुल र्कलॅपरटॉन व दोन मयली सोिून 

कय णी नव्हते. तो त््ाांना पत्त्ाांच््ा जाद ू करून दाखवत होता. 

पा्रोला सांगीताच््ा हॉलच््ा रांगमांचावरील जनरलची गोष्ट 

आठवली. 
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त््ाचे पत्त ेहाताळण््ातले व ख्रपसण््ातले कसब पाहून, त््ाने 

शेरा मारला, “तयम्ही ख्रिज खेळत नसलात तरी तयम्ही पत्त्ात चाांगला 

रस घेत आहात.”  

र्कलॅपरटॉन मोहकपणे हसत म्हणाला, “ख्रिज न खेळण््ाची 

माझी कारणे आहते. “मी तयम्हाला दाखवतो. आपण एक जाद ू

करू.”  

त््ान े जोरात पत्त े ख्रपसले. “तयम्ही एकेक पान उचला. ठीक 

आह.े ते कोणते आह ेसाांगा.” तो कीटीच््ा घाबरलेल््ा चेहऱ््ाकिे 

बघनू हसला. त््ान े त््ाचा हात खाली ठेवला. आख्रण इतर 

सगळ्ाांना त््ाांनी पत्त े वाटल््ावर त््ा प्रत््ेकान े ख्रनविलेल््ा 

पत््ाचा पणूु िाव त््ाांना आला. अगदी दयरीपासनू एर्कर्क्ाप्ंत! 

कीटीने सबांध ख्रकल्वरचा िाव धरला. ख्रमस्टर पा्रोने बदाम, पामने 

चवकट आख्रण र्कलॅपरटॉनन ेहुकय म, इख्रस्पकचा. 

तो म्हणाला, “ह ेबघा, जो माणसू पत्त्ाांच््ा अशा जाद ूकरू 

शकतो, त््ाला ख्रिज खेळणे म्हणज ेइतर ख्रभिूांना फसवण््ासारखे 

आह.े जर नशीब फारच त््ाच््ा बाजनेू असेल, तर कदाख्रचत 

त््ाच््ाबद्दल वाईट प्रकारच््ा गोष्टी बोलल््ा जाऊ शकतील.” 

कीटी दम टाकत बोलली, “तयम्ही असे कसे का् करू शकता? 

ह ेवरवर बघा्ला अगदी सवुसामान्् वाटते.” 
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पा्रो नीतीमत्तापवूुक म्हणाला, “हातचलाखीमयळे िोळे 

फसतात --- त््ान े कनुलच््ा हावभावाांमध््े अचानक फरक 

पिलेला पाख्रहला.  

त््ाला जण ू जाणवले, की तो त््ाच््ा सांरक्षणकतीपासनू 

क्षणभर दरू आला आह.े 

पा्रो हसला. जादयगाराने त््ाचा पर्कर्क्ा साहबेाचा मयखवटा 

दाखवला.  

दयसऱ््ा ख्रदवशी सकाळी बोट आलेर्कझाांड्री्ाला पोचली. 

पा्रो न््ाहारीसाठी आला, तेव्हा त््ाने दोन मयलींना आधीच 

ख्रकनाऱ््ावर जाताांना पाख्रहले. त््ा कनुल र्कलॅपरटॉनशी बोलत 

होत््ा. 

कीटी काकय ळतीने बोलली, ‘आता आपल््ाला ख्रनघाले 

पाख्रहज.े पासपोटुचे लोक बोटीवरून ख्रनघाल े असतील. तयम्ही 

आमच््ाबरोबर ्ाल ना? तयम्ही आम्हाला दोघीनाच जाऊ दणेार 

नाही ना? आम्हाला काही घाबरवणारी गोष्ट होईल.” 

र्कलॅपरटॉन म्हणाला, “नर्ककीच. मला नाही वाटत तयम्ही 

दोघीनीच जावे. पण माझ््ा बा्कोला का् वाटेल, कय णास 

ठाऊक!”  
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पाम बोलली, “ह ेफार वाईट आह.े पण ख्रतला मोठीच््ा मोठी 

ख्रवश्राांती ख्रमळेल.” 

कनुल र्कलॅपरटॉन थोिा सांभ्रख्रमत वाटला. अथाुत जादयगार 

कनुलची इच्छा जबरदस्त होती. त््ाने पा्रोला आलेले पाख्रहल.े 

“हलॅो पा्रो, तयम्ही ख्रकनाऱ््ापासनू दरू चालला आहात का?” 

पा्रो उत्तरला, “नाही. तसा माझा ख्रवचार नाही.” 

कनुल र्कलॅपरटॉनने ठरवले, “मी --- मी --- अॅिेलाइनशी थोिे 

बोलनू ्ेतो.” 

पाम म्हणाली, “आम्ही तयमच््ाबरोबर ्ेतो. ख्रतने पा्रोला 

िोळा मारला. ती थांिपणे पयढे म्हणाली, “कदाख्रचत आम्ही 

्ेण््ासाठी ख्रतचे मन वळव ूशकू.” 

कनुल र्कलॅपरटॉनला ही कल्पना पसांत पिल््ाचे ख्रदसले. त््ाने 

सयटकेचा ख्रनुःश्वास टाकला.  

तो सहजपण े म्हणाला, “तयम्ही दोघी चला तर मग. ते ख्रतघे 

िेकच््ा दयसऱ््ा बाजचू््ा पॅसेजन ेगेले. 

र्कलॅपरटॉनच््ा समोरच त््ाची खोली असलेला पा्रो 

कय तहूल वाटून त््च््ा मागोमाग गेला.  
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खोलीच््ा दाराशी कनुल र्कलॅपरटॉन थोिा उदास होऊन उभा 

होता.  

“अॅिेलाइन ख्रप्र्े, त ूजागी आहसे का?” 

आतनू ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनचा झोपाळू आवाज आला, “ओहो, 

का् त्ास आह?े” 

“मी जॉन आह.े ख्रकनाऱ््ावर जा्चे का?” 

“अथाुतच नाही.” ख्रतचा आवाज फसवा आख्रण ख्रकनरा होता. 

“माझी रात् फार वाईट गेली. मी आता ख्रदवसभरात अांथरुणातनू 

बाहरे ्ेणार नाही.” 

पाम झटकन म्हणाली, “ओहो, ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन, मला माफ 

करा. तयम्ही आम्हाला आमच््ाबरोबर ्ा्ला हव््ा आहात. तयम्ही 

न ्ेण््ाबद्दल ठाम आहात का?” 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनचा आवाज अजनूच ख्रकनरा वाटला, “हो, 

मी त््ाबद्दल अगदी ठाम आह.े 

कनुल दाराची मठू ख्रफरवत होता. पण ते उघित नव्हत.े  

“जॉन, का् झाले? दार कय लयपबांद आह.े मला कोणाची 

लयिबयि नको आह.े” 

“ख्रप्र्,े मला माफ कर. पण मला प्रवासाचे गाईि हव ेहोते.” 
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ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनने फटकारा ख्रदला, “नाही. तयला ते ख्रमळू 

शकणार नाही. मी अांथरुणातनू बाहरे पिणार नाही आह.े जॉन, 

मला थोिी शाांतता लाभनू दशेील का?” 

”ख्रप्र्े, नर्ककी. नर्ककी. ”कनुल दारापासनू माग ेवळला. पाम 

आख्रण कीटी त््ाच््ा जवळून चाल ूलागल््ा. 

“चला, आपण लगेच जाऊ. बरे झाले तयमची टोपी तयमच््ा 

िोर्क्ावर आह.े ओहो, छान --- तयमचा पासपोटु खोलीत राख्रहला 

नाही ना?” 

कनुल बोलला, “खरे तर तो माझ््ा ख्रखशात आह.े” 

कीटीने त््ाचा हात पकिला. ती ओरिली, “ख्रवज् असो. 

चला आता ख्रनघ.ू” 

पा्रोन े ख्रतघाांना बोटीतनू बाहरे पिलेले बख्रघतले. त््ाने 

त््ाच््ा शेजारून श्वासाचा आवाज ऐकला आख्रण ती ख्रमस हेंिरसन 

होती. ख्रतच ेिोळे त््ा बाहरे पिणाऱ््ा ख्रतघाांवर ख्रखळले होत.े 

ती ख्रनरलसपणे बोलली, “ते ख्रकनाऱ््ावर गेले तर!  

“हो. तयम्ही जात आहात का?”  

ख्रतच््ा िोर्क्ावर सावलीसाठी टोपी, हातात बॅग व पा्ात बटू 

असल््ाच ेपा्रोने पाख्रहल.े ख्रतचा थाट तर ख्रकनाऱ््ावर ख्रनघाल््ाचा 

होता. पण थोि््ा वेळान ेख्रतन ेिोके हलवले. 



114 
 

ती म्हणाली, “नाही. मला वाटते, मी बोटीवरच रहावे. मला 

बरीच पत्े ख्रलहा्ची आहते.” 

ती वळून गेली. 

िेकवर त््ाच््ा अठे्ठचाळीस फेऱ््ा मारून झाल््ावर, जनरल 

फोब्स ुपा्रोशेजारी ्ेऊन उभा राख्रहला. कनुल आख्रण दोन मयलींना 

जाताना बघनू तो उद्गारला, “आहा, असा खेळ चाल ू आह े तर! 

आख्रण बाईसाहबे कय ठे आहते?” 

पा्रोन ेस्पष्ट केले की ती लोळून ख्रदवस काढणार आह.े  

एक िोळा ख्रमटून तो ्ोद्धा म्हणाला, “तयमचा ्ावर ख्रवश्वास 

बसतो? ती आता खाण््ासाठी ्ेईल --- आख्रण ख्रतचा नवरा ख्रतची 

पवूुपरवानगी न घेता इथे नसेल, तर मोठे भाांिण होणार आह.े” 

पण जनरलची अपेक्षापतूी झाली नाही. ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन 

जेवा्ला आलेली ख्रदसली नाही. तोप्ंत चार वाजता, कनुल व 

त््ा दोन तरुण मयली ह ेख्रतघे बोटीवर परत आले. ती कय ठे ख्रदसली 

नाही.  

पा्रो त््ाच््ा खोलीत होता. नवऱ््ाची दारावर मारलेली 

थोिीशी अपराधी थाप त््ाच््ा खोलीतनू त््ाला ऐकू आली. ती 

पयन्हा पयन्हा वाजत राख्रहली. दार उघिा्चा प्र्त्न झाला. आख्रण 

शेवटी कनुलची बोटीच््ा रक्षकाला मारलेली हाक ऐकू आली.  
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“ह े बघ, मला काही उत्तर ख्रमळत नाही. तयझ््ाकिे ख्रकल्ली 

आह ेका? 

पा्रो घाईने अांथरुणातनू उठला. पॅसेजमध्् े आला. 

आगीसारखी बातमी बोटभर पसरली. भ ा्ंकर अख्रवश्वासाह ुअशी 

बातमी लोकाांनी ऐकली, की ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन ख्रतच््ा अांथरुणात 

हृद्ात दशेी सयरा खयपसलेल््ा अवस्थेत मेलेली सापिली. ख्रतच््ा 

खोलीत ख्रपवळ्ा रांगाच््ा मण््ाांची माळ जख्रमनीवर पिलेली 

सापिली. 

अफवाांवर अफवा उठू लागल््ा. सगळ्ा मण््ाांच््ा माळा 

ख्रवकणाऱ््ाांना पकिून प्रश्न ख्रवचारण््ात आले. खोलीतील खणातनू 

बरीच रर्ककम चोरीला गेली होती. नोटाांचा मागोवा घेतला गेला. 

मागोवा घेतला गेलाही नाही. मोठ््ा रकमेचे दाख्रगनेही चोरीला 

गेले. दाख्रगने अख्रजबात चोरले गेले नाहीत. रक्षकाला अटक 

करण््ात आली. आली नाही. त््ान ेखनू केल््ाचा सांश् घेण््ात 

आला. आला नाही.  

.ख्रमस इली हेंिरसनने पा्रोला गाठून ख्रवचारले, “्ातील खरे 

का् आह?े ख्रतचा चेहरा त्ासलेला होता आख्रण ख्रफका पिला होता. 

“अहो बाई, मला कसे माख्रहती असेल?” 

ख्रमस हेंिरसन म्हणाली, “अथाुत तयम्हाला माख्रहती आह.े” 
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सांध््ाकाळी उशीरा बहुतेक लोक त््ाांच््ा खोल््ाांमध््े परतले 

होत.े ख्रमस हेंिरसनने पा्रोला छत असलेल््ा बोटीच््ा भागातील 

खयच््ांकिे नेले. ख्रतने आज्ञा केली, “आता मला साांगा.” 

पा्रोन ेख्रतच ेनीट ख्रनरीक्षण केले. तो म्हणाला, “ही रुचीपणूु 

केस आह.े” 

“ह ेखरे आह ेका, की ख्रतचे ख्रकमती दाख्रगने चोरीला गेले?” 

पा्रोन ेत््ाचे िोके हलवले. “नाही. नाही. दाख्रगने चोरले गेले 

नाहीत. तरी खणात पयढेच असलेली ख्रकरकोळ रर्ककम नाहीशी 

झाली.” 

ख्रमस हेंिरसन थरथरत म्हणाली, “्ापयढे मला बोटीवर कधीही 

सयरख्रक्षत वाटणार नाही. त््ा कॉफीच््ा रांगाच््ा लोकाांपैकी कय णी 

हलकटाांनी ह ेकेले?” 

पा्रो बोलला, “नाही. ह ेसगळे जरा ख्रवख्रचत् आह.े” 

इलीन ेकिकपणे ख्रवचारले, “म्हणज ेका्?”  

पा्रोन ेत््ाचे हात पसरल.े “ठीक आह.े का् झाले, ते बघ.ू 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन ही मेलेली सापिली, त््ापवूी ख्रनदान पाच तास 

मेली होती. काही पैसे गेले होत.े ख्रतच््ा अांथरुणाशेजारील 

जख्रमनीवर मण््ाांची माळ पिली होती. दार कय लयपबांद होत ेआख्रण 
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ख्रकल्ली हरवली होती. ख्रखिकी --- तोफगोळे मारण््ाचा झरोका 

नव्ह े--- िेकवर उघिणारी ख्रखिकी उघिी होती.” 

त््ा बाईन ेअधीरतेने ख्रवचारले, “मग?” 

“अशा पररख्रस्थतीत केला गेलेला खनू फार हुशारीने केलेला 

तयम्हाला वाटत नाही का? लक्षात ठेवा, बोटीवरील पोस्टकािु 

ख्रवकणारे, पैशाांचा ख्रवख्रनम् करणारे आख्रण मणी ख्रवकणारे ह ेसवुजण 

पोख्रलसाांना माख्रहती असतात.” 

इलीन ेसयचवल,े “ह ेरक्षक लोक नेहमी तयमची खोली कय लयपबांद 

करतात.”  

 “बरोबर. ्ामयळे भयरट््ा चोऱ््ाांची शर्क्ता नाहीशी होते. पण 

हा --- खनू होता.” 

ख्रतचा आवाज थोिा दमलेला वाटला. “ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही 

नेमका का् ख्रवचार करत आहात?” 

“मी कय लयपबांद खोलीचा ख्रवचार करतो आह.े” 

ख्रमसेस हेंिरसनला ते पटले नसाव.े “मला त््ात ख्रवशेष असे 

काही वाटत नाही. तो माणसू दारातनू बाहरे पितो. दार कय लयपबांद 

करतो. ख्रकल्ली स्वतुःकिे ठेवतो. जेणेकरून खनू झालेला कय णाच््ा 

लगेच लक्षात ्ेणार नाही. ही त््ाची हुशारी होती. कारण तो दयपारी 

चारप्ंत उघिकीला आला नाही.” 
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“नाही, नाही, बाईसाहबे, मला म्हणा्चे आह े ते तयम्हाला 

समजत नाही आह.े तो बाहरे कसा पिला ्ाची मला ख्रचांता नाही 

पण तो आत कसा गेला ह ेमला समजत नाही.” 

“अथाुत ख्रखिकीतनू.”  

“ह ेशर्क् आह.े पण ती फार अरुां द आह े--- आख्रण ह ेलक्षात 

ठेवा, की िेकवर सवु वेळ लोक ्ेत जात होत.े” 

ख्रमसेस हेंिरसनला अधीरपणे म्हणाली, “मग दारातनू.” 

“पण बाईसाहबे, तयम्ही ह े ख्रवसरता आहात, की ख्रमसेस 

र्कलॅपरटॉनन ेदार आतनू बांद केले होत.े आजच््ा सकाळी कनुल 

र्कलॅपरटॉनन ेबोट सोिण््ापवूी, ख्रतने ते आतनू बांद केले होत.े त््ान े

ख्रतला हाक मारून ते उघिा्ला लावा्चा प्र्त्न केला होता, ते 

आपल््ाला माख्रहती आह.े” 

“काहीतरी का्! बहुतेक ते अिकून बसले --- ख्रकां वा त््ाने 

हिँल नीट ख्रफरवले नाही.” 

“पण आपण फक्त त््ाच््ा बोलण््ावर जात नाही आहोत. 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन आतनू बोलल््ाचेही आपण जाणतो.” 

“आपण?” 

“ख्रमस मनेू, ख्रमस के्रगन, कनुल र्कलॅपरटॉन आख्रण मी स्वतुः.”  
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इली हेंिरसन ख्रतच््ा पा्ातील बटू वाजवत राख्रहली. एक दोन 

क्षण ती गप्प राख्रहली. मग ती थोि््ा ख्रचिर्क्ा आवाजात बोलली, 

”ठीक आह.े त््ावरून तयम्ही नेमका का् ख्रनष्कष ुकाढता? मला 

वाटते, जर ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन आतनू दार लाव ूशकते, तर उघिूही 

शकते.” 

पा्रो उजळत््ा चेहऱ््ान े ख्रतला बोलला, “नर्ककी. नर्ककी. 

आख्रण ह े आपल््ाला कय ठे नेत े ते बघा. ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनन े दार 

उघिून खयन््ाला आत घेतले. आता असे बघा, ती माल 

ख्रवकणाऱ््ासाठी ह ेकरू शकते का?” 

इलीन े हरकत घेतली. “ख्रतला बाहरे कोण आह े ते माख्रहती 

नव्हत.े त््ाने दारावर टकटक केले असेल --- ख्रतने उठून दार उघिले 

असेल --- आख्रण त््ाने जबरदस्तीन े आत घयसनू ख्रतला मारले 

असेल.” 

पा्रोन ेिोके हलवले. नेहमीचा ख्रवनोद! ख्रतच््ा अांगात सयरा 

खयपसला गेला, तेव्हा ती शाांतपणे अांथरुणात पहुिलेली होती.”  

ख्रमस हेंिरसन त््ाच््ाकिे रोखनू बघत राख्रहली. ख्रतन ेमध््ेच 

ख्रवचारले, “तयमची कल्पना तरी का् आह?े” 

पा्रो हसनू बोलला, “असे बघा, मला वाटते, जसे काही ख्रतने 

ज््ाला आत घेतले, तो माणसू ख्रतला माख्रहती होता --- “ 
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थोि््ा खरखरीत आवाजात ख्रतने ख्रवचारले, “म्हणजे खनू 

करणारा बोटीवरीलच कय णीतरी होता?” 

पा्रोन ेमान िोलावली. “ह ेतर जाहीरच आह.े” 

“आख्रण जख्रमनीवर पिलेल््ा माळेचे का्?” 

“तेच तर!” 

“आख्रण पैशाांची चोरी?” 

“बरोबर.” 

थोि््ा शाांततेनांतर ख्रमस हेंिरसन हळूहळू बोलली, “मला 

वाटते, ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन फार नकोशी बाई होती. मला नाही वाटत, 

की बोटीवरील कय णाला ती आवित होती --- पण ते काही ख्रतला 

मारा्चे कारण होऊ शकत नाही.” 

पा्रो म्हणाला, “कदाख्रचत फक्त ख्रतचा नवरा सोिून!” 

ती त््ाला थाांबवत बोलली, “तयम्ही खरच काही ख्रवचार करत 

नाही का?”  

“ह े बोटीवरील प्रत््ेक माणसाचे मत आह,े की कनुल 

र्कलॅपरटॉनने ख्रतला मारले असेल, तर ते अगदी ्ोल् केले आह.े 

मला वाटते, असेच म्हटले जात असणार.” 

इली हेंिरसन त््ाच््ाकिे बघत, थाांबनू राख्रहली.  
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“पण मला असे म्हणावे लागेल, की मला तरी ख्रबचाऱ््ा 

चाांगल््ा कनुलच््ा चेहऱ््ावर काही रागीट भाव ख्रदसले नाहीत. 

ख्रशवा् अजनू महत्वाचे म्हणजे, तो खनू करणारा नव्हता, ्ाचा 

सबळ पयरावा आह.े तो ख्रदवसभर त््ा दोन मयलींबरोबर होता. आख्रण 

चार वाजा्च््ा आत बोटीवर परतला नव्हता. तोप्ंत ख्रमसेस 

र्कलॅपरटॉन मेल््ाला काही तास उलटले होते.”  

परत ख्रमख्रनटभर शाांतता पसरली. इली हेंिरसन मदृयपणे बोलली, 

“पण तयम्ही अजनू ख्रवचार करा --- बोटीवरील उतारू?” 

पा्रोन ेत््ाचे िोके लववल.े  

अचानक इली हेंिरसन हसली ---उघिपणे ख्रवरोध दशुवणारे 

ख्रवकट हास््! “ख्रमस्टर पा्रो, तयमची उपपत्ती ख्रसद्ध करा्ला 

अवघि आह.े ्ा बोटीवर खपू प्रवासी आहते, नाही का?” 

पा्रोन े परत िोके वाकवले. ”मी तयमच््ा गयप्तहरेाांच््ा 

गोष्टीतील एक वार्कप्रचार वापरतो. ‘वॉटसन, माझ््ाकिे माझ््ा 

पद्धती आहते.’ “ 

दयसऱ््ा ख्रदवशी सांध््ाकाळी जेवा्च््ा वेळी, प्रत््ेक 

उतारुच््ा ताटापाशी त््ान े‘८-३० ला िेकवरील मोकळ्ा जागी 

्ावे’, अशी एक टांकख्रलख्रखत ख्रचठ्ठी होती. जेव्हा सगळे जमले, 
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तेव्हा कॅप्टन ख्रजथे नेहमी बँि वाजवला जात असे ख्रतथे उांच मांचावर 

आला आख्रण बोल ूलागला. 

“स्त्रीपयरुषहो, तयम्हाला सवाुना काल झालेली दयघुटना माख्रहती 

आह.े माझी खात्ी आह ेकी तयम्हाला सवांना खयनी कोण ह ेजाणनू 

घ््ा्ची इच्छा असेल.” तो थाांबला व त््ान े घसा खाखरला. 

“आपल््ाबरोबर बोटीवर तयम्हाला सवांना पररख्रचत असलेले, 

्ासारख््ा केसेसचा खपू अनयभव असलेले ख्रमस्टर हर्क्युल पा्रो 

आहते. त््ाना का् म्हणा्चे आह,े ते तयम्ही सवुजण शाांतपणे 

ऐकून घ््ा.” 

्ाच वेळी जेवा्ला आलेला कनुल र्कलॅपरटॉन ्ेऊन जनरल 

फोब्सुच््ा शेजारी बसला. तो दयुःखाने घाबरून गेल््ासारखा ख्रदसत 

होता --- मोठ््ा सांकटातनू सयटका झाल््ासारखा ख्रदसत नव्हता. तो 

उत्तम नट तरी होता ख्रकां वा त््ाला त््ाच््ा न पटणाऱ््ा बा्कोबद्दल 

खरेच प्रेम होते. 

कॅप्टन म्हणाला, “ख्रमस्टर हर्क्युल पा्रो,” आख्रण मांचावरून 

खाली उतरला. पा्रोने त््ाची जागा घेतली. त््ान ेख्रवनोदी पद्धतीने 

स्वतुःचे महत्व राखत श्रोत््ाांवर नजर ख्रफरवली. 

त््ान े सयरवात केली, “ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस, तयम्ही मला 

ऐकण््ासाठी इथे जमलात, ्ाबद्दल धन््वाद! ख्रमस्टर कॅप्टननी 
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तयम्हाला साांख्रगतले आह ेकी मला अशा बाबतीत बराच अनयभव 

आह.े मला तो आह,े ह ेखरे आह.े ् ा केसच््ा मयळाशी कसे जा्चे, 

्ाबद्दल माझ््ा काही कल्पना आहते.” त््ान ेखणू केली आख्रण 

एका माणसाने कागदात बाांधलेली एक मोठी वजनदार, 

वेि््ावाकि््ा आकाराची वस्त ूत््ाच््ाकिे ढकलली.  

पा्रोन े त््ाांना ताकीद ख्रदली, “मी का् करतो आह,े ्ाचे 

तयम्हाला थोिे आि्ु वाटेल. कदाख्रचत तयम्हाला वाटेल, की मी 

वेिा आह.े तथाख्रप, मी तयम्हाला खात्ी दतेो, की माझ््ा वेिेपणामागे 

--- तयम्ही इांख्रललश लोक म्हणता --- त््ाप्रमाणे एक पद्धत आह.े”  

त््ान े ख्रमख्रनटभर ख्रमस हेंिरसनकिे पाख्रहले. मग त््ाने त््ा 

वस्तयभोवतालचा कागद काढा्ला सयरवात केली.  

“ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस, ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनला कय णी मारल,े 

्ाचा माझ््ाकिे खरा साक्षीदार आह.े चपळ हाताांने त््ान ेशेवटचा 

कागद फािला आख्रण आतली वस्त ूख्रदस ूलागली --- जवळ जवळ 

मानवी आकाराची, मखमलच््ा कपि््ातील व लेसच््ा 

कॉलरमधील, लाकिी बाहुली दृष््ा्मान झाली.  

आता बदललेल््ा व ओळख ून ्ेणाऱ््ा नाजकू आवाजात 

पा्रो बोलला, “आथुर,” हा काही परदशेी आवाज नव्हता. तो 

आत्मख्रवश्वासपणूु इांख्रललश आवाज असनू त््ात थोिा पवूु लांिनचा 
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गावरान हले होता. ”मी परत ख्रवचारतो --- तयम्ही मला साांग ूशकता 

का –-- ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनच््ा मतृ््खू्रवष्ी काही साांग ूशकता का?” 

बाहुलीची मान थोिी थरथरत होती. ख्रतचा खालचा लाकिी 

जबिा धर्कका लागनू हळू पिला आख्रण [ कय णीतरी काढलेला ] 

एका बाईचा उच्च रवातील ख्रकां काळी्यक्त आवाज ऐकू आला. 

“ह ेका् जॉन, दार बांद आह.े कय णी मला त्ास द्या्ला नको 

आह”े 

ख्रतथ े एक रिण े --- ख्रफरवलेल््ा खयचीचा आवाज --- एक 

मनयष्् थरथरत उभा राहून, काही म्हणा्ला बघत होता, त््ाचे हात 

गळ्ाशी होते --- तो बोला्चा प्र्त्न करत होता --- प्र्त्न करत 

होता --- मग अचानक, त््ाची आकृती चयरगळून मोिून पिल््ाचा 

आवाज आला. तो काही आवाजाची स्पांदने उठवत आिवा 

पिला.  

तो कनुल र्कलॅपरटॉन होता.  

पा्रो आख्रण बोटीवरील िॉर्कटर जख्रमनीवरील आकृतीकिे 

गयिघ््ाांवर बसनू पाहू लागले. 

िॉर्कटर थोिर्क्ात बोलले, “मला भ् वाटते, सवु सांपल े

असावे, हृद्!” 
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पा्रोन े मान हलवली. तो म्हणाला, “हा त््ाची ्यक्ती 

त््ाच््ावर उलटल््ाचा धर्कका आह.े” 

तो जनरल फोब्सुकिे वळला. “ख्रमस्टर फोब्सु, तयम्ही मला 

तयमच््ा सांगीत हॉलच््ा रांगमांचावरील उल्लेखाने अमलू्् सचूना 

ख्रदलीत. आधी मी गोंधळलो --- मग मी ख्रवचार केला --- आख्रण 

मला समजले ते असे --- समजा लढाईपवूी, कनुल र्कलॅपरटॉन 

शब्दभ्रमकार होता. असे असेल तर ह े तांतोतांत जयळत होत,े की 

ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन मेलेली असताना, त््ा ख्रतघाांना खोलीच््ा आतनू 

ख्रतचा आवाज ्ेण ेशर्क् होते --- “ 

इली हेंिरसन त््ाच््ा शेजारी उभी होती. ख्रतचे काळे िोळे 

वेदनेन े भरलेले होत.े ख्रतने ख्रवचारले, “त््ाचे हृद् कमकय वत 

असल््ाच ेतयम्हाला माख्रहती होत ेका?”  

“मी तसा तकु केला --- ख्रमसेस र्कलॅपरटॉन ख्रतचे स्वतुःचे हृद्, 

कमकय वत झाले असल््ाचे म्हणाली होती. पण ती मला अशी बाई 

वाटली, ख्रजला आपण आजारी आहोत, असे म्हणण ेआवित असे. 

मग मी एका जहाल औषधाच््ा िोसाची, िीगीटॅलीन ्ा 

हृद्ावरील औषधाच््ा िॉर्कटराांच््ा ख्रशफारसीच््ा फाटलेल््ा 

कपट््ाची ्ोजना आखली. पण ते ख्रशफारसपत् ख्रमसेस 

र्कलॅपरटॉनसाठीचे नव्हत.े कारण त््ाने िोळ्ातील बाहुली मोठी 
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होत.े तसे काही मी ख्रतच््ा बाबतीत पाख्रहल े नव्हते. पण मी 

कनुलकिे पाख्रहले, तेव्हा मला ती लक्षणे ख्रदसली.” 

इली पयटपयटली, “तयम्ही असा ख्रवचार केला तर --- अशा रीतीने 

--- ह ेप्रकरण सांपले?”  

तो हळूवारपणे बोलला, ”बाईसाहबे, हा उत्तम मागु होता. 

तयम्हाला नाही असे वाटत? 

त््ान े ख्रतच््ा िोळ्ात अश्र ू भरून आलेले पाख्रहले. ती 

बोलली, “तयम्हाला माख्रहती आह.े तयम्हाला सवु काही माख्रहती आह े

--- मी काळजी करत होत े--- पण तो माझ््ासाठी करत नव्हता --

- त््ा दोन मयलींसाठी तो सवु काही करत होता --- तारुण्् --- त््ाने 

तो त््ाांचा दास झाला. फार उशीर होण््ापवूी, त््ाला स्वैर पक्षी 

व्हा्चे होत े --- हो. मला खात्ी आह,े असेच सगळे होत े --- 

तयम्हाला तो खयनी असल््ाचा केव्हा सांश् आला?” 

पा्रो साधेपणे म्हणाला, “त््ाचा स्वतुःवरचा ताबा पयरेपरू 

होता. त््ाची बा्को ख्रकतीही धीट आख्रण उद्धट असली, तरी तो 

ख्रतला काही बोलत नस.े म्हणज ेएक तर त््ाला ख्रतची सव् झाली 

होती. ख्रकां वा त््ाला ख्रतचे वागणे टोचत नसे. मला दयसरे खरे वाटते 

--- आख्रण मी बरोबर होतो --- 
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”आख्रण मग त््ाचे हातचलाखीचे खेळ ---गयन्यापवूीच््ा 

सांध््ाकाळी त््ान ेअजाणतेपणे स्वतुःला उघि करा्चे ढोंग केले. 

पण त््ाच््ासारखा माणसू असे करत नसे. त््ाचे काही कारण 

असले पाख्रहज.े नाहीतर --- तो जादगूार आह,े असा ख्रवचार लोक 

जोप्ंत करत नाहीत, तोप्ंत ते त््ाला शब्दभ्रमकार समज ूशकल े

नसत.े” 

“आख्रण आपण ऐकलेला आवाज --- ख्रमसेस र्कलॅपरटॉनचा 

आवाज?” 

“एखाद्या बाईचा आवाज ख्रतच््ासारखा अस ूशकत होता. मी 

ख्रतला मांचाच््ा माग े लपा्ला साांख्रगतले आख्रण कय ठले शब्द 

म्हणा्च,े ते ख्रशकवले.” 

इली ओरिली, “ती ्यक्ती होती --- फार दयष्ट ्यक्ती!”  

पा्रो म्हणाला, “खनू हा खनू आह.े मी खयनाला मान््ता दते 

नाही. 

कनुल र्कलॅपरटॉनला त््ाचे ख्रबांग उघि पिलेले बघनू धर्कका 

बसला व हृद् कमकय वत असल््ाने तो जागच््ा जागी मेला. 

त््ामयळे त््ाचे फाशी जाण््ाचे वाचले.” 
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THE ADVENTURE OF THE CLAPHAM COOK 

क्लॅफॅमच्या स्वयंपाकीणीचे साहस 

 

त््ावेळेस मी माझा ख्रमत् हर्क्युल पा्रोबरोबर रहात होतो. 

िेली ब्लेअर ्ा सकाळच््ा वतुमानपत्ातील ठळक बातम््ा 

त््ाला वाचनू दाखवा्ची माझी सव् होती. 

िेली ब्लेअर ्ा वतुमानपत्ाच््ा शेवटच््ा पानावर चोऱ््ा व 

खनू ्ाांच््ा बातम््ा आिून आिून छापल््ा जात नसत. तर त््ा 

मोठ््ा ठळक अक्षरात पख्रहल््ा पानावर छापल््ा जात. जाणकार 

व््क्तीसाठी ही मोठी सांधी असे. मी वाचले, 
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अटक होऊ नये म्हणनू बँकेतील कारकुनाने, चचेत असलेल्या 

ठेवींची पन्नास हजार पौंडाांची रक्कम घेऊन पोबारा केला. नवऱ्याने 

त्याचे डोके गॅसवर धरले, आनांदी जीवन नसलेले घर. हरवलेली 

टांकलेखिका, एकवीस वर्ाांची सुांदर मलुगी, एडना खिल्ड कुठे 

आह?े 

“पा्रो, तयला ्ातनू हवी ती केस घेता ्ेईल. पन्नास हजार 

पौंिाांची रर्ककम घेऊन पोबारा करणारा कारकून, ख्रवख्रचत् 

आत्महत््ा, हरवलेली टांकलेख्रखका --- कय ठली घेतोस, बोल?” 

माझा ख्रमत् शाांत मनख्रस्थतीत होता. त््ाने मयकाट््ाने मान 

हलवली. मला ्ातली कय ठलीच फारशी आकषुक वाटत नाही 

आह.े अरे ख्रमत्ा, मला आज आराम करावासा वाटतो आह.े मी 

समस््ा घेतली, तर ती इथे खयचीत बसनू, मला खपू रुचीपणूु वाटली 

पाख्रहज.े मला माझी अशी महत्वाची बरीच कामे असतात.” 

“जस ेकी?” 

माझा कपिेपट, हसे्टीलज. जर मी चयकत नसेन, तर माझ््ा नवीन 

करि््ा सटूवर तेलकट िाग पिला आह े--- अगदी एकमेव वाटेल 

असा िाग, पण मला पयरेसा त्ास दणेारा! नांतर माझा थांिीतील 

ओव्हरकोट --- तो मला ख्रकएख्रटांग पाविरमध्् े घालनू बाजलूा 
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ठेवा्ला पाख्रहजे. आख्रण मला वाटते --- माझ््ा ख्रमशा कापा्ची व 

नांतर त््ाला पोमेि लावा्ची वेळ झाली आह.े”  

मी ख्रखिकीकिे जात म्हणालो, “ठीक आह.े मला शांका आह,े 

हा रानटी का्ुक्रम त ू अांमलात आण ू शकशील की नाही. घांटी 

वाजते आह ेतयझ््ाकिे तयझा अशील आलेला आह.े” 

पा्रो अदब राखत बोलला, “जर ह ेप्रकरण दशेाच््ा दृष्टीन े

महत्वाचे असेल, तरच मी घेईन.” 

ख्रजना चढून आल््ाने धापा टाकणाऱ््ा, लाल चेहऱ््ाच््ा 

बळकट बाईने क्षणभराने आमच््ा खासगीपणाचा भांग केला. 

ख्रतने खयचीत बसत ख्रवचारले, “तयम्हीच ख्रमस्टर पा्रो का?” 

“हो, बाईसाहबे, मी हर्क्युल पा्रो.” 

थोि््ा शांकास्पद दृष्टीने त््ाच््ाकिे बघत ती बोलली, “मी 

तयमच््ाबद्दल जशी कल्पना केली होती, तसे तयम्ही मयळीच नाही. 

तयम्ही ख्रकती थोर गयप्तहरे आहात, असे त््ाांनी छापण््ासाठी तयम्ही 

वतुमानपत्ाला पैसे दतेा, की ते आपण होऊनच तसे छापतात?” 

पा्रो स्वतुःला सावरत बोलला, “बाईसाहबे!” 

“मला माफ करा, पण माझी खात्ी आह,े तयम्हाला हल्लीची 

वतुमानपत्े कशी आहते, ते माख्रहती असेल. तयम्ही एखाद ेचाांगले 

स्फय ट वाचा्ला सयरवात करताुः नवरी ख्रतच््ा अख्रववाख्रहत ख्रमत्ाला 
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का् म्हणाली, आख्रण ते सवु अगदी साधे असते, की तयम्ही कसा 

केख्रमस्टकिून शाम्प ूआणला आख्रण केस धयतले. सवु काही फय सके! 

पण कोणीच कसे काही हरकत घेत नाही? मी तयम्हाला साांगते मला 

तयम्ही का् करा्ला हव े आह.े मला तयम्ही माझ््ासाठी 

स्व ा्ंपाकीण शोधा्ला हवी आह.े”  

पा्रोन े ख्रतच््ाकिे रोखनू पाख्रहल.े एकदा त््ाच््ा त्ार 

असलेल््ा ख्रजभेने त््ाला रोकल.े मी न रोख ू शकणारे, ख्रजवणी 

फाकवणारे माझे हस ूलपवण््ासाठी मी बाजलूा वळलो. 

ती बाई पयढे बोलली, “बेकार लोकाांना भत्ता चाल ूकेल््ाचा 

हा दयष्ट पररणाम आह.े ह ेसवु काही नोकराांच््ा िोर्क्ात टांकलेखक 

आख्रण असेच काही होण््ाचे खळू भरवणारे आह.े भत्ता थाांबवा, 

असे माझे म्हणणे आह.े माझ््ा नोकराांची का् तक्रार आह,े ते 

जाणनू घेणे मला आविेल. 

आठवि््ातनू एकदा दयपारी व सांध््ाकाळी सयट्टी, एक आि 

एक रख्रववारी कपिे धयण ेबांद, आम्ही खातो तेच अन्न आख्रण घरात 

कधी सवाुत उत्तम लोण््ाचा अांशदखेील ख्रशल्लक नसणे.”  

ती दम टाका्ला थाांबली. पा्रोन ेलगेच ती सांधी घेतली. तो 

उभा राहून, अपमानकारक शब्दात बोलला, “मला वाटते, तयम्ही 
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चकू करत आहात. मी घरगयती सेवा पयरवण््ाचे काम करत नाही. मी 

खासगी गयप्तहरे आह.े”  

आमची पाहुणी म्हणाली, “मला ते माख्रहती आह.े मी तयम्हाला 

साांख्रगतले नाही का, की मला स्व ा्ंपाकीण हवी आह?े बयधवारी 

एकही शब्द न बोलता ती घराबाहरे पिली आख्रण कधीच परत 

आली नाही.”  

“बाईसाहबे, माफ करा, पण मी असली कामे करत नाही. शयभ 

सकाळ.” 

आमची पाहुणी रागान े ओरिू लागली, “का् ह?े 

तयमच््ासारख््ा सभ्् माणसान ेअसे करावे? मला तयमचा इतका 

अख्रभमान होता. तयम्ही फक्त उच्च वतयुळातील ख्रस्त्र्ाांच््ा रत्नाांची व 

सरकारी गयख्रपताांची प्रकरणेच घेता का? माझ््ासारख््ा 

परीख्रस्थतीतील बा्काांना मयगयटाइतके नोकराांचे महत्व असते. 

आम्ही काही ख्रहऱ््ामोत््ाांचे दाख्रगन ेघालनू मोटारीतनू ख्रहांिणाऱ््ा 

श्रीमांत ख्रस्त्र्ा नाही. चाांगली स्व ा्ंपाकीण म्हणज ेएखाद्या बाईच््ा 

दृष्टीन े मोत््ाांची जी ख्रकां मत असेल, तीच आमच््ा दृष्टीने 

स्व ा्ंपाकीणीची आह.े ख्रतला गमावणे आम्हाला परवित नाही.” 

एक दोन ख्रमख्रनटे असे वाटल,े की पा्रोचा ख्रवनोदी स्वभाव 

आख्रण त््ाचा अख्रभमान ्ातील ह े्यद्ध आह.े शेवटी तो हसनू परत 
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बसला. “बाईसाहबे, तयमचे बरोबर आह ेआख्रण माझे चयकले. तयमचे 

म्हणण ेव बयख्रद्धमानतेचे व बरोबर आह.े ही एक नावीन््पणूु केस 

होईल. काम सोिून जाणाऱ््ा घरगयती नोकराांच््ा बाबतीत मी कधी 

काम केलेले नाही. खरेच ही समस््ा दशेाच््ा दृष्टीने महत्वाची 

आह.े तयम्ही ्ेण््ाच््ा आधी मी माझ््ा नशीबात असेच काही 

असणार, अशी अपेक्षा करत होतो. चला मग, कामाला लाग.ू तयम्ही 

म्हणालात, ही हुशार स्व ा्ंपाकीण बयधवारी ख्रनघनू गेली आख्रण परत 

आलीच नाही. म्हणज ेपरवा.” 

“हो. तेव्हाच.” 

“बाईसाहबे, पण बहुधा, ख्रतला काही अपघात झाला असेल. 

तयम्ही कय ठल््ा हॉस्पीटलमध््े चौकशी केली का?”  

“काल मला असेच वाटले. पण आज सकाळी ख्रतने ख्रतचा िबा 

मागनू घेतला. पण मला एकही ओळ काही ख्रलख्रहली नाही. 

माझ््ाशी असे वागलेले मला मयळीच आविले नाही. मी घरी 

असते, तर माझ््ाशी असे वागणाऱ््ा बाईला मी तो ख्रदला नसता. 

मी ख्रतला खाटकाकिे पाठवनू ख्रदले असते.” 

“तयम्ही ख्रतचे वणुन कराल का?” 
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“ती मध््मव्ीन, बळकट, काळे केस करिे होत चाललेली -

-- खपू माननी् अशी होती. ती ख्रतच््ा पवूीच््ा कामाच््ा ख्रठकाणी 

दहा वष ेकाम करत होती. ख्रतचे नाव एख्रलझा िन होत.े” 

“आख्रण बयधवारी तयमचे ख्रतच््ाशी काही वाजले होत ेका?” 

“अख्रजबात नाही. त््ामयळे ह े आणखी कोि््ात पािणारे 

ठरत.े” 

“बाईसाहबे, तयमच््ाकिे ख्रकती नोकर आहते?” 

“दोन. अनॅी नावाची वरकाम करणारी एक छान मयलगी आह.े 

ती थोिी ख्रवसराळू आह.े आख्रण ख्रतच््ा िोर्क्ात सतत तरुणाांचे 

ख्रवचार असतात, पण ख्रतच््ा कामापयरती, ती चाांगली नोकराणी 

आह.े” 

ती आख्रण स्व ा्ंपाकीण ्ाांचे जमा्चे का?” 

त््ाांच््ा थोि््ा कय रबयरी चाला्च््ा व कधी प्रेम चाला्चे. 

अथाुत, तसे म्हणाल तर दोघींचे ठीक चाला्चे.” 

“ती मयलगी ्ा बाबीवर काही प्रकाश टाकू शकली की नाही? 

“ती नाही म्हणते --- पण तयम्हाला माख्रहती आह,े ही 

नोकरमांिळी कशी असतात. त््ाांचे सांगनमत असते.” 
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“ठीक आह.े ठीक आह.े आपण बघ.ू बाईसाहबे, तयम्ही कय ठे 

रहाता?” 

“र्कलॅफॅमला --- ८८, ख्रप्रन्स अल्बटु रस्ता.” 

“बाईसाहबे, मग बरे आह.े मी तयम्हाला शयभ ख्रदवस म्हणतो. 

ख्रदवसाभरात मी केव्हातरी घरी ्ेईन.” 

आमच््ा नव््ा अशीलाचे नाव ख्रमसेस टोि होते. ती गेली. 

पा्रोन ेखांत वाटून माझ््ाकिे बख्रघतले. “हसे्टीलज, आपल््ाकिे 

नवीनच प्रकरण चालनू आले आह.े र्कलॅफॅमच््ा स्व ा्ंपाकीणीचे 

नाहीस े होणे! जापन े आपल््ाकिून अशा केसची कधी कधी 

अपेक्षा केली नसेल.” 

मग तो त््ाच््ा सटूवरील तेलकट िाग टीपकागदाने 

काढा्च््ा माग ेलागला. ख्रमशाांचे काम त््ान ेनाईलाजाने दयसऱ््ा 

ख्रदवसावर ढकलले. आख्रण आम्ही र्कलॅफॅमला ख्रनघालो. 

ख्रप्रन्स अल्बटु रस्ता सगळ्ा एकसारख््ा वेि््ावाकि््ा 

घराांनी भरलेला होता. त््ाांच््ा ख्रखिर्क्ाांना लेसचे पिद ेटाांगलेले 

होत.े आख्रण दाराांना छान पॉख्रलश केलेल््ा कि््ा ठोकलेल््ा 

होत््ा. 

आम्ही ८८ नांबरचे दार वाजवले आख्रण एका छान चेहऱ््ाच््ा, 

नीट नोकराणीन े ते उघिले. ख्रमसेस टोिने बाहरे हॉलमध््े ्ेऊन, 
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आमचे स्वागत केले. ती ओरिली, “अॅनी, जाऊ नकोस. ्ा 

लोकाांना तयला काही प्रश्न ख्रवचारा्च ेअसतील.” 

अॅनीच््ा चेहऱ््ावर आल्हादक उत्सयकतेच््ा व घाबरल््ाच््ा 

भावनाांचे ख्रमश्रण उमटले. 

पा्रो वाकून बोलला, “बाईसाहबे, धन््वाद. मी तयमच््ा 

नोकराणीला आता प्रश्न ख्रवचारतो आख्रण शर्क् असेल, तर ख्रतला 

एकटीला सोिा.” 

आम्ही एका लहानशा खोलीत गेलो. आख्रण जेव्हा कय रकय रत, 

ख्रमसेस टोिन ेखोली सोिली, तेव्हा पा्रोन ेअॅनीची उलट तपासणी 

सयरु केली. 

“तर अॅनी, त ू ज े काही साांगशील, ते आमच््ा दृष्टीन े खपू 

महत्वाचे असेल. त ूएकटीच ्ा प्रकरणावर उजेि पािू शकशील. 

तयझ््ा मदतीख्रशवा् मला काही करण ेशर्क् नाही.” 

त््ा मयलीच््ा चेहऱ््ावरील घाबरल््ाच ेभाव नष्ट झाले. आख्रण 

आल्हादक उत्सयकतेच््ा भावना वाढल््ा. ती म्हणाली, “नर्ककी, 

सर. मी तयम्हाला शर्क् ते, काहीही साांग ूशकते.” 

पा्रोन ेख्रतला मान््ता दते, म्हटले, “ते चाांगले आह.े आता, 

पख्रहल््ा प्रथम, तयझी का् कल्पना आह?े त ूचाांगली हुशार मयलगी 
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ख्रदसतेस. ते लगेच समजते. एख्रलझा नाहीशी झाली, त््ाख्रवष्ी, तयझे 

मत का् आह?े” 

असे आश्वासक बोलल््ाने, अॅनीची गािी सयसाट ख्रनघाली. 

“सर, गोरे मालक नेहमी असेच असतात, असे एख्रलझा मला 

बजावत होती. ‘तयम्ही काही गोिधोि खा, कय ठलेही सेंट वापरा --- 

मग ख्रकतीही सभ्् मालक असो!’ असे ख्रतच े शब्द होते. आख्रण 

आता ती नाहीशी झाली. मला ्ाची खात्ी आह.े ख्रजथे जाि 

नोकराणी आवितात, त््ा पवूेकिील दशेाांमध््े टकीला ख्रतला 

जहाजामधनू पाठवले असेल.” 

पा्रोन ेआतल््ा आत स्तयती करत, ह ेबोलणे ऐकून घेतल.े 

“पण मग --- आख्रण ही खरेच का् कल्पना आह े--- मग ख्रतच््ा 

सामानाचे का्?” 

“सर, ते काही मला माख्रहती नाही. त््ा प्रदशेात, ख्रतला ख्रतच््ा 

वस्त ूलागणारच.” 

“ख्रतची बॅग न््ा्ला कोण आले होत े--- कय णी माणसू?” 

“सर, काटुर पॅटरसन आला होता.” 

त ूते बाांधलेस का?” 

“ते आधीच गोळा करून बाांधलेले होत.े” 
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“अरेच््ा, ह ेफार रुचीपणूु आह.े म्हणज ेजेव्हा बयधवारी ख्रतने 

घर सोिले, तेव्हा ख्रतन ेन परता्चे ठरवलेले होत.े तयला ते समजले 

होत,े नाही का?” 

ती खांत वाटल््ाचे दाखवत म्हणाली, “हो, सर.” अॅनी थोिी 

धास्तावली होती. “मी असा ख्रवचार केला नव्हता. सर, ख्रतथ ेगोरे 

नोकर असतील ख्रकां वा नसतील, नाही का?” 

पा्रो दयुःखाने बोलला, “सांश्ातीतपणे! तयम्ही दोघी एकाच 

खोलीत झोपत होता का?” 

“नाही सर, आम्हाला वेगळ्ा खोल््ा होत््ा.” 

एलीझाने कधी तयझ््ाजवळ ख्रतच््ा कामाबद्दल तक्रार केली 

होती का? तयम्ही दोघी इथे आनांदी होता का?” 

मयलगी हो नाही करत म्हणाली, “ती जात असल््ाचे काही 

बोलली नव्हती. आमची ्ेथील व््वस्था ठीक होती --- “ 

पा्रो द्ाळूपणे बोलला, “आिपिदा न ठेवता बोल. मी 

तयझ््ा मालख्रकणीला काही साांगणार नाही.” 

“सर, अथाुत, आमची मालकीण सावध बाई होती. पण जेवण 

चाांगले असा्चे. खपू असा्चे. वाढण््ात काही काचकूच नव्हती. 

सांध््ाकाळचे जेवण गरम असा्चे. तयम्हाला हव ेख्रततके तळकट, 

तयपकट ख्रमळा्चे. बाहरे जाणे असा्चे. एलीझाला काही बदल 
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हवा असेल, तरी माझी खात्ी आह,े ती अशी ख्रनघनू गेली नसती. 

ख्रतने इथे मख्रहना पणू ुकेला असता. होती. ख्रतला बदल हवा असेल, 

तर मालख्रकणीने ख्रतला पणूु मख्रहन््ाचा पगारही ख्रदला असता.” 

“आख्रण काम फार त्ासाचे होते का?” 

“ती तशी त््ा बाबतीत काहीही चालवनू घेणारी नव्हती --- 

नेहमी कोपऱ््ात धळू नाही ना, इकिे ख्रतचे लक्ष असे. आख्रण मग 

ख्रतथ ेपैसे दऊेन रहाणारा मनयष्् होता. पण तो मालकाांसारखाच फक्त 

न््ाहारी व रात्ीच््ा जेवणाला असे. ते ख्रदवसभर शहरात जात.”  

“तयझे मालक तयला आवित असत का?” 

“ते ठीक होत े--- तसे ते शाांत पण थोिे टोचनू बोलणारे होत.े” 

“एख्रलझा इथनू जाण््ापवूी तयझ््ाशी का् बोलली, ते तयला 

आठवते का?” 

“हो. आठवते. जवेणाच््ा खोलीत काही ख्रशजवलेली पीच 

असतील, तर ती आपण रात्ीच््ा जेवणात खाऊ. आख्रण काही 

भाजलेले व काही तळलेले बटाटे आहते. ख्रतला ख्रशजवलेली पीच 

फार आवित असत. ती ते बरोबर घेऊन गेली असती, तर मला 

आि्ु वाटले नसत.े” 

“दर बयधवारी ती बाहरे जात असे का?” 

“हो ख्रतचा बयधवार आख्रण माझा गयरुवार ठरलेला होता.”  
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पा्रोन े अजनू काही प्रश्न ख्रवचारले. मग त््ाचे समाधान 

झाल््ाच ेतो म्हणाला. अॅनी गेली. ख्रमसेस टोि घाईने आत आली. 

ख्रतच््ा चेहऱ््ावर उत्सयकता दाटून आली होती. माझी खात्ी होती, 

आमच््ा सांवादाच््ा वेळी ख्रतला खोलीबाहरे जा्ला 

साांख्रगतल््ाबद्दल ख्रतला बरे वाटलेले नव्हत.े पण पा्रोने ख्रतला 

्यक्तीने बोलनू शाांत केले.  

त््ान ेस्पष्टीकरण ख्रदले, “तयमच््ासारख््ा बयख्रद्धमान बाईसाठी, 

आमच््ा गरीब गयप्तहरेाांना वापराव््ा लागणाऱ््ा पद्धती सहन करणे 

कठीण असते. चटपटीत लोकाांसाठी मखूुपणा सहन करण,े फार 

ख्रचकाटीचे काम असते.” 

अशा तऱ्हनेे, ख्रमसेस टोिचा राग शाांत करून, त््ाने 

सांभाषणाची गािी ख्रतच््ा नवऱ््ाकिे वळवली. त््ान े अशी 

माख्रहती ख्रमळवली, की तो गावातील एका कां पनीत काम करतो व 

सहानांतर घरी ्ेतो. 

तो ्ा प्रकरणामयळे चाांगलाच वैतागला असेल, नाही का?” 

ख्रमसेस टोि बोलली, “त््ाला कधीच त्ास होत नाही. ‘ठीक 

आह.े ठीक आह.े दयसरी बाई ठेव’, एवढेच तो म्हणाला. तो इतका 

शाांत आह ेकी कधीकधी मी फार ख्रचित.े असे होणारच, नाही का?” 
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तो म्हणाला ‘ती अपकारकती बाई आह.े बरे झाले, ती ख्रनघनू 

गेली.’” 

“बाईसाहबे, घरातील बाकीच््ाांचे का्?” 

“म्हणज े आमच््ाकिे पैसे दऊेन रहाणारा माणसू, असे 

तयम्हाला म्हणा्चे आह ेका? तर जोप्ंत त््ाला न््ाहारी आख्रण 

सांध््ाकाळचे जेवण ख्रमळते, तोप्ंत त््ाची काही तक्रार नाही.” 

“तो का् करतो?” 

“तो बँकेत काम करतो. ”एवढे बोलनू ख्रतने त््ाचे नाव 

साांख्रगतले. मला माझे िेली ब्लेअर ्ा वतुमानपत्ाच््ा शेवटच््ा 

पानावर चोऱ््ा व खनू ्ासांबांधीच््ा बातम््ा वाचणे आठव ू

लागले. 

“तरुण मनयष््?” 

“मला वाटते व् अठ्ठावीस. तो चाांगला, शाांत तरुण आह.े” 

“शर्क् असेल, तर मला त््ाच््ाशी व तयमच््ा 

नवऱ््ाशीदखेील थोिे बोला्ला आविेल. त््ासाठी मी 

सांध््ाकाळी परत ्ेतो. मी तयम्हाला असे सयचवतो, की तयम्ही थोिी 

ख्रवश्राांती घ््ा. तयम्ही दमलेल््ा ख्रदसत आहात.” 

“तसे आहचे. पख्रहली म्हणजे एलीझाची काळजी आख्रण काल 

ख्रदवसभर मी ख्रवक्री करत होते आख्रण ते कसे काम असते, तयम्हाला 
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माख्रहती आह.े ख्रमस्टर पा्रो, आख्रण घरातील एकामागनू एक 

उपटणाऱ््ा कामाांचे का्? अॅनी एकटी सगळे करू शकत नाही --

- आख्रण तीदखेील ख्रनघनू जाण््ाची शर्क्ता आह.े असे चाल ू

असल््ामयळे, मी दमलेली ख्रदसणारच.” 

पा्रो सहानयभतूीने काही पयटपयटला व आम्ही ख्रनघालो. 

मी म्हणालो, “हा ख्रवख्रचत् ्ोगा्ोग आह.े पण तो पळपयटा 

कारकून िेव्हीस ख्रसम्पसनच््ाच बँकेत आह.े तयला वाटते का, की 

काही सांबांध असेल?”  

पा्रो हसला. “एका बाजलूा, चयका केलेला कारकून तर 

दयसऱ््ा बाजलूा नाहीशी झालेली स्व ा्ंपाकीण! ्ा दोघाांमध््े काही 

सांबांध असेल, असे मानण े कठीण आह.े पण जर िेव्हीस 

ख्रसम्पसनला भेटून, स्व ा्ंपाकीणीच््ा प्रेमात पिला असेल आख्रण 

ख्रतला त््ाच््ाबरोबर ख्रवमानाने प्रवास करा्ला भाग पािले असेल, 

तर गोष्ट वेगळी!” 

मी हस ूलागलो. पण पा्रो गांभीर राख्रहला.  

तो दोष दते म्हणाला, “त््ान े त््ाहून वाईट केले असेल. 

हसे्टीलज, लक्षात ठेव, जर त ूवनवासात जात असलास तर सयांदर 

चेहऱ््ापेक्षा चाांगली स्व ा्ंपाकीण बरोबर असणे, जास्त आरामशीर 
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आह.े ही चमत्काररक केस आह.े ् ात उलटसयलट बरेच काही आह.े 

मला रस वाटतो आह.े हो --- फारच रस वाटतो आह.े” 

 

 

दोन 

त््ा ख्रदवशी सांध््ाकाळी आम्ही ८८, ख्रप्रन्स अल्बटु रस्त््ाला 

परत आलो व टोि आख्रण ख्रसम्पसन दोघाांचीही मयलाखत घेतली. 

टोि पिेल चेहऱ््ाचा, कां दीलासारख््ा जबि््ाचा व साधारण 

चाळीशीचा होता. 

तो गयळमयळीतपणे म्हणाला, “ओहो, हो. हो. एख्रलझा. हो. मला 

वाटते, ती चाांगली स्व ा्ंपाकीण होती आख्रण स्वस्तदखेील होती. मी 

पैसे वाचवा्ला महत्व दतेो.” 

“तयम्हाला ख्रतच््ा अचानक नाहीस े होण््ाचे काही कारण 

साांगता ्ेईल का?”  

परत तो गयळमयळीतपणे म्हणाला, “तयम्हाला माख्रहती आह,े ह े

नोकर कसे असतात. माझी बा्को फार काळजी करते. त््ामयळे ती 

खराब झाली आह.े खरे तर ही समस््ा साधी आह.े मी म्हणतो, 

‘दयसरी स्व ा्ंपाकीण ठेव.’ एवढे साधे करता ्ेईल. जे झाले ते 

झाले.” 
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ख्रमस्टर ख्रसम्पसनचा पण ख्रवशेष उप्ोग नव्हता. तो चख्रष्मस 

तरुण मनयष््, फारसे लक्ष वेधनू घेत नव्हता. तो म्हणाला, “मला 

वाटते, मी ख्रतला पाख्रहल ेअसल ेपाख्रहज.े ती व्ान ेमोठी बाई होती, 

नाही का? अथाुत मी नेहमी बघा्चो ती वेगळी, ती अॅनी होती. ती 

छान मयलगी आह.े ती खपू मदत करणारी होती.” 

“त््ा दोघींचे एकमेकीशी पटा्चे का? 

ख्रमस्टर ख्रसम्पसन म्हणाले, की त््ाना वाटते, ते काही साांग ू

शकणार नाहीत. 

आम्ही तेथनू ख्रनघताांना पा्रो म्हणाला, “अरे ख्रमत्ा, इथ े

आपल््ाला मदत होईल, असे काहीच ख्रमळाले नाही.” ख्रमसेस टोि 

जोराने लाांबण लावत, परत तेच तेच साांगत बसल््ाने आम्हाला 

ख्रनघा्ला उशीर झाला.  

मी ख्रवचारले, “त ू नाराज झालास का? तयझी काही ठोस 

ऐका्ची इच्छा होती का?” 

पा्रोन ेमान हलवली. तो म्हणाला, “अथाुत, तशी शर्क्ता 

होती. पण तसे होईल, असे मला वाटत नव्हतेच.” 

दयसऱ््ा ख्रदवशी पा्रोला एक पत् ख्रमळाले. त््ान ेते वाचले. 

तो रागान ेलाल झाला. त््ान ेते माझ््ाकिे ख्रदल.े 
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‘खमसेस टोड खदलगीर आह,े की खतला खमस्टर पायरोची सेवा 

नको आह.े खतच्या नवऱ्याशी बोलल्यावर, खतच्या लक्षात आले की 

इतक्या खकरकोळ घरगतुी गोष्टीसाठी अशा गपु्तहरेाला बोलावणे, ह े

मिूखपणाचे आह.े’ खमसेस टोडन े पायरोची िी म्हणनू एकवीस 

खशखलांगचा चेक पाखकटात घातला होता. 

 

तीन 

पा्रो रागान ेओरिला, “आहा! त््ाना असे वाटते आह,े की 

ते हर्क्युल पा्रोला असे कटव ूशकतील. त््ाांच््ावर उपकार म्हणनू 

--- मोठे उपकार म्हणनू, मी त््ाांच ेदोन पेनीच े --- अध््ा ुपेनीचे 

प्रकरण सोिवा्ला घेतले. आख्रण आता अशा तऱ्हनेे ते मला 

हाकलनू लावत आहते. मी चकू करत नसेन, तर ् ात ख्रमस्टर टोिचा 

हात आह.े पण मी असे म्हणता कामा न्े. छत्तीस वेळा नाही! मी 

माझे स्वतुःचे पैसे खचु करेन. गरज असेल तर --- वाटे्टल तेवढ!े पण 

मी ्ा समस््ेच््ा मयळाशी जाईन.” 

मी म्हणालो, “पण कसे?” 

पा्रो थोिा शाांत झाला. तो बोलला, “काही करण््ापवूी 

आपण वतुमानपत्ात ख्रनवेदन दऊे. बघ ू--- हो --- असेच काहीतरी 

--- ‘जर एख्रलझा िनन े्ा पत्त्ावर सांपकु साधला, तर ख्रतला ख्रतच््ा 
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फा्द्याच ेकाही समजेल.’ हसे्टीलज, तयला माख्रहती असलेल््ा सवु 

वतुमानपत्ात ह े ख्रनवेदन द.े मग मी माझ््ा काही बारीकसारीक 

चौकशा करतो. जा. जा. सव ुकाही झटपट करा्ला हव.े” 

त््ानांतर सांध््ाकाळप्ंत, त््ान ेमला बोलावनू तो का् करतो 

आह ेते साांगेप्ंत, मी त््ाला भेटलो नाही.तो म्हणाला, 

“मी ख्रमस्टर टोिच््ा का्ाुल्ात चौकशी केली. तो बयधवारी 

ख्रतथ ेहजर होता. त््ाचे चाररत्र्् चाांगले असल््ाच ेमला सवांकिून 

समजले. ख्रसम्पसन गयरुवारी आजारी असल््ाने बँकेत गेला नव्हता. 

पण बयधवारी गेला होता. त््ाची िेव्हीसबरोबर साधारण मैत्ी होती. 

त््ात जगावेगळे काही नव्हते. पण त््ातनू पयढे काही ख्रनष्पन्न झाले 

नाही. आता ख्रनवेदनावरच अवलांबनू रहा्ला हव.े” 

सगळ्ा वतुमानपत्ाांमधनू, ते ख्रनवेदन झळकले. पा्रोच््ा 

साांगण््ानयसार रोज आठविाभर ते ्ेत होते. स्व ा्ंपाकीण नाहीशी 

होण््ाच््ा ्ा नीरस बाबीतील त््ाची उत्सयकता असामान्् होती. 

पण मला कळून चयकले, की त््ाने केस ख्रजांकेप्ंत हा त््ाच््ा 

सन्मानाचा प्रश्न केलेला आह.े खपू स्वारस््पणू ुकेसेस त््ाच््ाकिे 

आल््ा, पण त््ान े त््ा सगळ्ा नाकारल््ा. रोज तो त््ाची पत् े

चाळे. त््ाांची ख्रवभागणी करे आख्रण सयस्कारा टाके. 
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पण शेवटी आमच््ा ख्रचकाटीला फळ ख्रमळाले. ख्रमसेस टोि 

आमच््ाकिे ्ेऊन गेल््ानांतरच््ा बयधवारी आमच््ा 

मालकीणबाई साांगत आल््ा की एख्रलझा िन नावाची बाई तयम्हाला 

भेटा्ला आली आह.े  

पा्रो ओरिला, “शेवटी आली! ख्रतला ताबितोब वर 

पाठवा.” 

ही उताख्रवळी बघनू ती घाईन े गेली व ख्रमस िनला घेऊन 

आली. आम्हाला कळल््ाप्रमाणे ती उांच, मजबतू व मान द्यावा 

अशी ख्रदसत होती. 

ती बोलली, “मी ख्रनवेदनात ख्रदल््ाप्रमाणे आले. मला वाटले 

काही गोंधळ असावा आख्रण तयम्हाला माख्रहती नसाव,े की मला 

इच्छापत्ाप्रमाणे माझी रर्ककम ख्रमळालेली आह.े” 

पा्रो सकू्ष्मपणे ख्रतचे ख्रनरीक्षण करत होता. त््ान ेघाईन ेएक 

खयची पयढे ओढली. त््ाने स्पष्टीकरण ख्रदले, “खरे तर तयमची 

आधीची मालकीणबाई, ख्रमसेस टोि ्ाांना तयमची फार काळजी 

वाटत होती. तयम्हाला काही अपघात वगरेै झाला की का्, असे 

त््ाांना वाटत होत.े” 

एख्रलझा िनला फार नवल वाटलेले ख्रदसले. 

“त््ाांना माझे पत् ख्रमळाले नाही का?” 
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पा्रो म्हणाला, “ख्रतला काहीही ख्रमळाले नाही. तयमच््ाकिून 

तयम्ही तयमची सगळी गोष्ट साांगा, साांगाल का?” 

एख्रलझा िनला काही त्ार कराव ेलागले नाही. ती पणूु गोष्ट 

साांगा्ला त्ार झाली. 

“मी बयधवारी रात्ी घरी परतत असताांना जवळजवळ घरी 

पोचले होत.े तेव्हा एका सभ्् माणसान ेमला थाांबवले. तो एक उांच, 

दाढीवाला व टोपी घातलेला माणसू होता. त््ान ेख्रवचारले, “ख्रमस 

एख्रलझा िन? मी म्हणाले “हो.” तो बोलला, “मी ८८ नांबरच््ा 

घरात तयमची चौकशी करत होतो. ते मला म्हणाल ेतयम्ही कदाख्रचत 

तयमच््ा घराच््ा वाटेवर भेटाल. ख्रमस िन, मी ऑस्टे्रली्ाहून 

तयम्हाला शोधत आलो आह.े तयमच््ा आईकिून असलेल््ा 

आजीचे मधले नाव तयम्हाला माख्रहती आह ेका?” मी म्हणाल े“जेन 

एम्मॉट.” तो बोलला, “बरोबर. आता ख्रमस िन, तयम्ही कधीही ही 

गोष्ट ऐकली नसेल, तरी तयमच््ा आजीची एक जवळची, एख्रलझा 

लीच नावाची मैख्रत्ण होती. ही मैख्रत्ण ऑस्टे्रली्ाला गेली व एका 

अती श्रीमांत माणसाशी ललन करून ख्रस्थरस्थावर झाली. ख्रतची दोन्ही 

मयले तान्ही असतानाच वारली. ख्रतला नवऱ््ाची सगळी सांपत्ती 

ख्रमळाली. ती काही मख्रहन््ाांपवूी वारली. आख्रण ख्रतच््ा 
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इच्छापत्ाप्रमाणे, तयम्हाला ् ा दशेातील एक घर आख्रण काही रर्ककम 

ख्रमळत ेआह.े” 

ख्रमस िनन ेचाल ूठेवले, “तयम्ही माझ््ा िोर्क्ावर मानाच ेपीस 

खोचनू, मला भयईसपाटच करून टाकले आह.े” ख्रमख्रनटभर मला 

सांश् आला. आख्रण त््ाला ते समजले असावे. कारण तो हसला. 

“ख्रमस िन, तयम्हाला सांश् ्ेण े साहख्रजक आह,े पण ही माझी 

माख्रहती बघा.” त््ान ेमेलबोनुच््ा कय ठल््ा वख्रकलाचे, ‘हस्टु आख्रण 

क्रोटचे’चे, पत् काढून माझ््ा हातात ख्रदले. तो म्हणाला, “एक दोन 

अटी आहते. आमची अशील थोिी ख्रवख्रक्षप्त होती. त््ामयळे उद्या 

दयपारी बाराच््ा आत, कय म्बरलँिचे घर तयम्ही ताब््ात घेतले 

पाख्रहज.े दयसरी अट फार महत्वाची नाही --- ती अशी आह ेकी तयम्ही 

घरगयती नोकरदार नसला पाख्रहजेत.” माझा चेहरा पिला. “ओहो, 

ख्रमस्टर क्रोटचे, मी स्व ा्ंपाकीणीचे काम करते. त््ाांनी तयम्हाला तसे 

साांख्रगतले नाही का?” तो म्हणाला, “अहो बाई, मला ्ाची काही 

कल्पना नव्हती. मला वाटले, तयम्ही ख्रतथे सहकारी ख्रकां वा दाई 

असाल. ह ेफार दयदवैी आह े--- खरेच फार दयदवैी आह.े” 

मी खटू्ट होऊन ख्रवचारले, “मग आता मला काहीच पैसे 

ख्रमळणार नाहीत का?” त््ाने ख्रमख्रनटभर ख्रवचार केला. “का्द्यातनू 

पळवाट नेहमीच काढता ्ेते. वकील म्हणनू मला माख्रहती आह,े 
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की तयम्हाला आजपासनू ती नोकरी सोिावी लागेल. मी बोलले, 

“पण माझा मख्रहन््ाचा पगार?” 

तो हसनू म्हणाला, “ख्रमस िन, एका मख्रहन््ाच््ा पगारावर 

पाणी सोिून, तयम्ही कधीही नोकरी सोिू शकता. एकां दर पररख्रस्थती 

बघता, तयमची मालकीण तयमची अिचण समजनू घेईल. पण 

वेळाचा प्रश्न आह.े तयम्ही ख्रकां ग क्रॉसपासनू, उत्तरेकिे जाणारी ११ 

वाजताची गािी घ््ा्ला पाख्रहज.े मी तयम्हाला भाि््ाचे दहा पौंि 

ख्रकां वा तत्सम काही पैसे दतेो. तयम्ही स्टेशनवर तयमच््ा मालख्रकणीला 

ख्रचठ्ठी ख्रलहून कळवा. मी स्वतुः ती त््ाांना पोचवतो आख्रण सगळी 

पररख्रस्थती ख्रवशद करून साांगतो.” अथाुत, मी त्ार झाले. आख्रण 

तासाभरान ेमी गािीत होते. मी इतकी अवाक झाले होत,े की का् 

चालले आह,े ते मला समजतच नव्हत.े मी चालीस्लेला 

पोहोचेप्ंत, मला असे वाटू लागले, की तयम्ही कय ठे कय ठे वाचता, 

तशी ही काहीतरी फसवाफसवी आह.े पण त््ान ेख्रदलेल््ा पत्त्ावर 

मी गेले आख्रण ख्रतथ ेवकील होते. मी पण ठीक होत.े छान छोटेसे घर 

आख्रण वषाुला तीनशे पौंि ख्रमळणार होते. ्ेथील वख्रकलाांना फारच 

थोिे माख्रहती होत.े त््ाांना लांिनच््ा एका सभ्् माणसाकिून मला 

घर व पख्रहल े सहा मख्रहने १५० पौंि दर मख्रहना दणे््ाबाबत, 

कळवण््ात आले होत.े ख्रमस्टर क्रोटचे ्ाांनी माझ््ा वस्तय 

माझ््ाकिे पोचवल््ा. पण मालकीणबाई ांकिून काही कळले नाही. 
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मला वाटले, त््ा ख्रचिल््ा असणार. मी नशीबवान ठरल््ाबद्दल 

मला दषूणे दते असणार. ख्रतने माझी बॅगही ठेऊन घेतली. माझे कपिे 

कागदात गयांिाळून पाठवले. पण ख्रतथ े ख्रतला माझे पत् कधीच 

ख्रमळाले नव्हते. ती माझ््ाबद्दल कदाख्रचत थोिा थांिपणे ख्रवचार 

करत असावी.” 

पा्रोन े लक्षपवूुक सगळे ऐकून घेतल.े आता त््ान े पणूु 

समाधान झाल््ासारखी मान िोलावली. “बाईसाहबे, आभारी 

आह.े तयम्ही म्हणालात, त््ाप्रमाणे थोिा गोंधळ होता. तयम्हाला 

तसदी ख्रदल््ाबद्दल मला माफ करा.” त््ान े ख्रतच््ा हातात एक 

पाकीट ख्रदले. “तयम्ही लगेच कां बरलँिला जाणार आहात? तयम्हाला 

कानात एक गोष्ट साांगतो. स्व ा्ंपाक कसा करा्चा, ते ख्रवसरू नका. 

पयढेमागे काही बरेवाईट झाल ेतर आपल््ाला आपले पोट भरता 

आले पाख्रहज.े” 

दरू जाणाऱ््ा ख्रमस िनला बघनू तो पयटपयटला, “कदाख्रचत 

ख्रतच््ा दजाुच््ा लोकाांपेक्षा फार जास्त नाही. त््ाचा चेहरा कठोर 

झाला. “हसे्टीलज, चल. वेळ घालवा्ला नको. मी जापला ख्रचठ्ठी 

ख्रलख्रहतो. तोप्ंत, त ूटॅर्कसी बघ.” 

 मी टॅर्कसी घेऊन आलो, तेव्हा पा्रो दारात थाांबला होता. 

“मी उत्सयकतेने ख्रवचारले, “आपण कय ठे चाललो आहोत?” 
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“पख्रहल््ाांदा ख्रवशेष ख्रनरोप््ाबरोबर ही ख्रचठ्ठी पोचवण््ासाठी.” 

ते झाल््ावर पा्रोने टॅर्कसीवाल््ाला पत्ता साांख्रगतला, ८८, 

ख्रप्रन्स अल्बटु रस्ता, र्कलॅफॅम.” 

“म्हणज ेआपण ख्रतथे चाललो आहोत तर?” 

“हो. तरी खरे तर मला भीती वाटते आह,े की आपल््ाला खपू 

उशीर झाला आह.े हसे्टीलज, आपला पक्षी उिून गेला असेल.” 

आपला पक्षी कोण?” 

पा्रो हसला. “स्पष्ट न ख्रदसणारा ख्रमस्टर ख्रसम्पसन.” 

मी ख्रकां चाळलो, “का्?” 

“ओहो, हसे्टीलज, तयला काही समजले नाही, असे कृप्ा साांग ू

नकोस.” 

मी थोि््ा रागान े म्हटले, “स्व ा्ंपाकीण वेगळ्ाच मागाुने 

गेली, ते मला समजले.” 

“पण का? ख्रसम्पसनला ख्रतला कय ठल््ा तरी मागाुने घराबाहरे 

काढा्चे होते का? ख्रतला त््ाच््ाबद्दल काही माख्रहती होत ेका?” 

“काही नाही.”  

“मग ठीक आह े--- ” 

“पण ख्रतच््ाकिे असलेले काही त््ाला हवे होत.े” 
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“पैसे? ऑस्टे्रली्न इच्छापत्ापमाणे का्दशेीर रीत््ा 

ख्रमळणारे पैसे?” 

“नाही माझ््ा ख्रमत्ा --- काहीतरी अगदी वेगळे.” क्षणभर 

थाांबनू, तो कोरिेपणे म्हणाला, “चेपटलेली टीनची बॅग --- “ 

मी किेन ेत््ाच््ाकिे पाख्रहले. त््ाचे वार्क् इतके चमत्काररक 

होत,े की मला वाटले तो ख्रवनोद करतो आह.े पण तो तर गांभीर 

होता.  

मी ओरिलो, “पण त््ाला पाख्रहज ेतर तो ख्रवकत घेऊ शकत 

होता.” 

“त््ाला नवीन बॅग नको होती. त््ाला एका व््क्तीचे अवशेष 

असलेली बॅग हवी होती. खात्ीला्क रीत््ा मान ख्रमळेल, अशी 

बॅग हवी होती.” 

मी ओरिलो, “ह ेबघ पा्रो, ह ेजरा धसूर आह.े त ूमाझी चेष्टा 

करतो आहसे.”  

त््ान ेमाझ््ाकिे बख्रघतले. “हसे्टीलज, त ूख्रमस्टर ख्रसम्पसनच््ा 

बयख्रद्धमते्तचा व कल्पनाशक्तीचा ख्रवचार करत नाहीस. इकिे बघ. 

बयधवारी सांध््ाकाळी ख्रसम्पसनने स्व ा्ंपाकीणीला जाळ्ात 

अिकवले. छापील कागद आख्रण छापील कािु बनवणे अगदी सोपे 

होत.े आख्रण त््ाचा बेत ्शस्वी होण््ासाठी, तो १५० पौंि आख्रण 
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वषाुचे घराच े भािे भरा्ला त्ार होता. ख्रमस िनने त््ाला 

ओळखले नाही. दाढी, टोपी आख्रण थोि््ा वेगळ्ा उच्चाराांमयळे 

ती फसली. बयधवार सांपला. --- फक्त एक फालत ूगोष्ट सोिून, की 

ख्रसम्पसनन ेस्वतुःच पन्नास हजार ख्रकमतीच््ा भाव वरखाली होऊ 

शकणाऱ््ा मयदत ठेवी चोरल््ा.” 

“ख्रसम्पसन? पण तो िेव्हीस होता --- “ 

“हसे्टीलज, त ू मला जरा बोलनू दशेील का? ख्रसम्पसनला 

माख्रहती होते, की गयरुवारी दयपारी चोरी पकिली जाईल. तो गयरुवारी 

बँकेत जात नाही. पण िेव्हीस जेवणासाठी बाहरे कधी ्ेतो, ्ाची 

वाट बघत थाांबतो. तो कदाख्रचत चोरी केल््ाचे िेव्हीसकिे कबलू 

करतो आख्रण त््ाला साांगतो, की तो ठेवी त््ाला परत करेल --- 

कसे माख्रहती नाही, पण तो िेव्हीसला त््ाच््ाबरोबर र्कलॅफॅमला 

्ा्ला लावतो. तो ख्रदवस स्व ा्ंपाकीणीचा बाहरे जा्चा ख्रदवस 

असतो. आख्रण ख्रमसेस टोि ख्रवक्रीच््ा कामाला गेलेली असते. घरी 

कय णी नसते. जेव्हा चोरी उघिकीला ्ेते आख्रण िेव्हीस नाहीसा 

होतो, तेव्हा जो ख्रनष्कषु ख्रनघतो, त््ामयळे आनांदीआनांद होणार 

असतो. िेव्हीस चोर आह?े ख्रमस्टर ख्रसम्पसन एकदम सयरख्रक्षत 

असेल. तो दयसऱ््ा ख्रदवशी प्रामाख्रणक कारकून असल््ासारखा 

बँकेत जाऊ शकेल.”  
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“आख्रण िेव्हीस? 

पा्रोन ेभावदशुक हावभाव केले व सावकाश िोके हलवले.  

“माझ््ा ख्रमत्ा, ह ेख्रवश्वास ठेवण््ास फारच थांि रक्ताच ेसाहस 

असल््ासारखे झाले आख्रण अजनू दयसरे का् स्पष्टीकरण असणार? 

खयन््ासाठी एक अिचण म्हणज,े प्रेताची ख्रवल्हवेाट --- आख्रण 

ख्रसम्पसनन ेतो बेत आधीच केलेला आह.े मला एका गोष्टीन ेधर्कका 

बसला, की जरी एख्रलझा िनने ती बाहरे गेली { ख्रतचा ख्रशजवलेल््ा 

पीचसांबांधीचा शेरा.} तरी ख्रतने नर्ककीच त््ा रात्ी परत ्ा्चे 

ठरवले होत.े तरीही जेव्हा ते बॅग घेण््ासाठी आले, तेव्हा ख्रतची बॅग 

आधीच भरलेली होती. ख्रसम्पसनन े काटुर पॅटरसनला ख्रनरोप 

पाठवनू, शयक्रवारी बोलावनू घेतले. आख्रण ख्रसम्पसननेच गयरुवारी 

दयपारी बॅग बाांधली. तेव्हा का् सांश् ्ेणार? नोकराणी जात ेआख्रण 

बॅग नेण््ासाठी काटुर पॅटरसन ्ेतो. नावाची व पत्त्ाची ख्रचठ्ठी 

लावनू बॅग बहुधा लांिनपासनू जवळच््ा स्टेशनवर नेण््ासाठी 

त्ार असते. शख्रनवारी दयपारी, ख्रसम्पसन त््ाच््ा ऑस्टे्रली्न 

वेषात त््ावर हर्कक साांगतो. त््ाला नवीन नावाची व पत्त्ाची ख्रचठ्ठी 

लावतो व दयसऱ््ा जागी पोस्ट करतो. जेव्हा काही ठळक कारणाांनी 

अख्रधकाऱ््ाना सांश् ् ेतो आख्रण ते उघितात, तेव्हा लांिनजवळील 

एका जांर्कशनवर त््ाांना का् ख्रमळत,े तर दाढीवाल््ा ऑस्टे्रली्न 
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माणसाकिून पोस्ट केलेली बॅग. ८८, ख्रप्रन्स अल्बटु रस्त््ाशी 

त््ाचा काही सांबध नसतो. आहा, असे होते.” 

पा्रोचा तकु खरा ठरतो. ख्रसम्पसन काही ख्रदवस आधी 

ख्रनसटलेला असतो. पण त््ाच््ा गयन्यातनू ख्रनसटणे त््ाला शर्क् 

नसत.े वा्रलेस फोनमयळे ऑलीख्रम्प्ाजवळ तो अमेररकेला 

जा्च््ा त्ारीत सापितो.  

ख्रटनच््ा बॅगेत ख्रमस्टर हने्री ख्रवांटरग्रीन ्ाना पाठवलेले पत् 

ललासगोला रेल्वे अख्रधकाऱ््ाांच््ा लक्षात ्ेते. ते उघिल््ावर बॅगेत 

दयदवैी िेव्हीसचे प्रेत सापिते.  

ख्रमस टोिचा २१ ख्रशख्रलांगचा चेक कधीच वटला नाही. पा्रोने 

तो आमच््ा उठाबसा्च््ा खोलीच््ा ख्रभांतीला फे्रम करून 

लावला. “हसे्टीलज, ्ामयळे मला नेहमी आठवण ्ेत राहील, की 

अगदी क्षयल्लक गोष्टीलाही कमी लेख ूनका --- ती गांभीरपणे घ््ा. 

एका बाजलूा घरातनू नाहीशी झालेली स्व ा्ंपाकीण --- आख्रण 

दयसऱ््ा बाजलूा थांि िोर्क्ाने केलेला खनू. माझ््ा दृष्टीन ेमाझ््ा 

सवाुत रुचीपणूु केसेसपैकी एक!”  
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THE CASE OF THE MISSING WILL 

हरवलेले इच्छापत्र 

 

ख्रमस व्हा्ोलेटने आमच््ाकिे आणलेली समस््ा म्हणजे 

आमच््ासाठी आमच््ा नेहमीच््ा कामाांपासनू सयखावह बदल 

होता. पा्रोला एका बाईकिून थोिर्क्ात पण व््ावसाख्र्क 

कामासारखी ख्रचठ्ठी आली होती. त््ात ख्रतन ेपा्रोची भेट माख्रगतली 
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होती आख्रण पा्रोन े ख्रतला उत्तर पाठवनू, दयसऱ््ा ख्रदवशी अकरा 

वाजता त््ाला फोन करा्ला साांख्रगतला होता. 

ती वेळेवर आली. ती उांच, सयांदर तरुण स्त्री होती. ख्रतच ेकपिे 

साधे, पण नीटनेटके असनू ती आत्मख्रवश्वास असलेली व 

व््ावसाख्र्कता असलेली पण अथाुत व््ावसाख्र्क जगात नव््ाने 

पाऊल ठेवणारी वाटत होती. मी अशा ख्रस्त्र्ाांची स्तयती करणारा 

नव्हतो. ती चाांगली ख्रदसत असनूही माझे ख्रतच््ाबद्दलचे मत फारसे 

अनयकूल झाले नाही.  

ख्रतने सयरवात केली. “ख्रमस्टर पा्रो, माझा व््वसा् थोि््ा 

वेगळ्ा प्रकारचा आह.े मी तयम्हाला सयरवातीपासनू सगळी गोष्ट 

साांगते.” 

“ठीक आह.े बाईसाहबे, सयरवात करा.” 

“मी अनाथ आह.े माझे विील दोन भावाांपैकी एक होते. ते 

िेव्होनशा्र मधील एका शेतकऱ््ाचे मयलगे होत.े शेत थोिेसे होते 

आख्रण मोठा भाऊ, अँड््र्य ऑस्टे्रख्रल्ाला स्थाख्र्क झाला. ख्रतथे 

त््ाचे उत्तम चालले होत.े कय शाग्र बयद्धी असल््ाने, जमीन 

खरेदीख्रवक्रीच््ा व््वहारात तो खपू श्रीमांत झाला. लहान भाऊ [ 

माझे विील ] शेतीत रुची नसल््ाने, थोिेफार ख्रशकून, एका 

लहानशा कां पनीत कारकून म्हणनू काम करू लागले. त््ाांनी 
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त््ाांच््ापेक्षा थोि््ा वरचढ मयलीशी ललन केले. माझी आई एका 

गरीब ख्रचत्काराची मयलगी होती. मी सहा वषांची असताना विील 

वारले. मी चौदा वषांची असताांना आईदखेील वारली. त््ामयळे 

मला जवळचे नातेवाईक म्हणज े फक्त अँड््र्यकाका उरले. ते 

अलीकिेच मळू गावी परत ्ेऊन, त््ाांनी ख्रवकत घेतलेल््ा कॅ्रबट्री 

मॅनॉरमध्् ेरहात होत.े ते माझ््ावर अत् ा्ंत प्रेम करत. त््ाांनी मला 

त््ाांच््ाकिे रहा्ला आणले. आख्रण स्वतुःच््ा मयलीसारखा माझा 

साांभाळ केला. 

कॅ्रबट्री मॅनॉर ह ेएक जयने शेतघर होत.े माझ््ा काकाांच््ा रक्तात 

शेती होती. त््ाना शेतीतील वेगवेगळे आधयख्रनक प्र्ोग करून 

बघा्ला आविे. जरी ते माझ््ा बाबतीत द्ाळय असले, तरी 

मयलींना वाढवण््ासांबांधी त््ाांच््ा खोलवर रुजलेल््ा अशा काही 

कल्पना होत््ा. त््ाांच े ख्रशक्षण फारसे झालेले नव्हत.े तरी त््ाना 

उल्लेखनी् गवु होता. ‘पयस्तकी ख्रशक्षणा’ला ते फार ख्रकां मत दते 

नसत. ख्रवशेषतुः ते स्त्रीख्रशक्षणाख्रवरुद्ध होते. घरासाठी उप्यक्त असे 

घरकाम व िेअरीचे काम मयलींना ख्रशकवावे व पयस्तकाांच््ा फार 

फां दात पिू न्े, असे त््ाांचे मत होते. त््ाांनी मला त््ा प्रकारे 

वाढवले. त््ामयळे मी ख्रचिलेली असे व माझी घोर ख्रनराशा झाली 

होती. मी मोकळेपणे बांि करून उठे. माझी बयद्धी चाांगली असल््ाचे 

मला माख्रहती होत ेआख्रण घरगयती कामात माझे िोके चालत नस.े 
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आमचे प्रेम असनूही, ्ा ख्रवष्ावर काकाांचे आख्रण माझे वाजत 

असे. आम्ही दोघेही आपापल््ा परीन ेहट्टी होतो. नशीबान ेमला 

स्कॉलरख्रशप ख्रमळाली. त््ामयळे माझ््ा स्वतुःच््ा मताप्रमाणे मी 

काही ख्रशक्षण घेऊ शकले. पयढे मी ख्रगरटॉन इथे जा्चा ख्रवचार करू 

लागले, तेव्हा सांकट उभ ेराख्रहले. माझ््ाकिे माझ््ा आईने ठेवलेले 

माझे थोिेफार पैसे होते. आख्रण दवेाने मला ख्रदलेल््ा गयणाांचा 

जास्तीत जास्त फा्दा करून घेण््ाचे, मी ठरवले होत.े काकाांशी 

माझी शेवटची मोठी वादावादी झाली. त््ाांनी त््ाांचे म्हणण े

सरळपणे माझ््ासमोर ठेवले. त््ाना दयसरा काही पाश नव्हता व मी 

त््ाांची एकय लती एक वारस होत.े मी तयम्हाला साांख्रगतल््ाप्रमाणे ते 

चाांगले श्रीमांत होत.े  

जरी मी माझे ह ेनवीन प्रकारचे कारभार चाल ूठेवले, तरी माझी 

त््ाांच््ाकिून कसलीही अपेक्षा नव्हती. मी नम्र पण ठाम राख्रहले. 

मी त््ाांना साांख्रगतले, की मी त््ाांच््ाशी का्म मनापासनू जोिलेली 

राहीन. पण मला माझे आ्यष्् जगले पाख्रहजे. ्ा बोलीवर आम्ही 

वेगळे झालो. ‘माझ््ा मयली, त ूतयझ््ा मेंदचू््ा आदशेाप्रमाणे चाल.’ 

ह ेत््ाांचे शेवटचे शब्द होत.े ‘मला पयस्तकी ख्रशक्षण नाही. पण मी 

माझ््ा कसबाने तयला कधीही इांगा दाखव ूशकेन. बघ,ू पयढे का् 

होत!े’ 
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ह े नऊ वषांपवूी झाले. मी मधनू मधनू शख्रनवार रख्रववार 

त््ाांच््ाबरोबर रहात असे. जरी त््ाांचा दृष्टीकोन बदलला नाही, तरी 

आमचे नातेसांबांध पणूुपणे ख्रमत्त्वाचे व काही कय रबयर नसलेले होते. 

त््ाांनी कधी मी एस एस सी ख्रकां वा बी एस सी झाल््ाची दखलही 

घेतली नाही. गेले तीन वषे त््ाांची तब््ेत ढासळली होती. आख्रण 

मख्रहन््ापवूी ते वारले.” 

आता मी तयमच््ाकिे का आले आह,े ्ा मयदद््यावर ्ेते. 

माझ््ा काकाांनी ख्रवख्रचत् असे इच्छापत् माग ेठेवले आह.े त््ातील 

अटींप्रमाणे, कॅ्रबट्री मॅनॉर ह े घर त््ातील सामानासकट त््ाांच््ा 

मतृ््पूासनू एक वष ुमाझ््ा ताब््ात राहील --- ‘्ा कालावधीत 

माझी हुशार पयतणी ख्रतची बयद्धी पणाला लावेल. त््ा एका वषाुच््ा 

शेवटी, माझा शहाणपणा ख्रतच््ापेक्षा जास्त ठरला तर, घर आख्रण 

माझी मोठी सांपत्ती ख्रनरख्रनराळ्ा सेवाभावी सांस्थाांना जाईल’. ह े

त््ाांचे मळू शब्द आहते. 

“ख्रमस्टर माशु ्ाच््ा रक्ताच््ा नात््ाची तयम्ही एकटीच 

असल््ाने ह े बघणे तयम्हाला थोिे जिच गेले असेल, नाही का, 

बाईसाहबे?”  

मी त््ाकिे तशा दृष्टीन े बघत नाही. अँड््र्यकाकाांनी मला 

त््ाबद्दल नीटपणे ताकीद ख्रदली होती आख्रण मी माझा स्वतुःचा मागु 
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ख्रनविला होता. मी त््ाांच््ा इच्छेप्रमाणे वागले नाही, त््ामयळे 

त््ाांच््ा पैशाांचे का् करा्चे ह ेठरवा्चे त््ाना स्वातांत्र्् होत.े” 

“ते इच्छापत् वकीलान ेकेलेले होत ेका?” 

“नाही. ते एका छापील कागदावर ख्रलख्रहलेले होत ेव त््ावर 

काकाांच््ा घरी रहाणाऱ््ा व त््ाांचे हव े नको बघणाऱ््ा नवरा 

बा्कोची सही होती.”  

असे इच्छापत् रद्द होण््ाची शर्क्ता होती का? 

“मी असे करण््ाचा प्र्त्नही केला नसता.” 

“म्हणज े तयम्ही ते तयमच््ा काकाांची इच्छा म्हणनू खयल््ा 

ख्रदलान ेमान्् केले?” 

“बरोबर. मी त््ाकिे असेच बख्रघतले.” 

पा्रो ख्रवचारपवूुक बोलला, “नर्ककीच ते तसे वाटते आह.े 

जयन््ा, कॅ्रबट्री मॅनॉर ्ा घरात तयमच््ा काकाांनी नोटाांच््ा स्वरूपात 

काही पैसे ख्रकां वा दयसरे इच्छापत् लपवनू ठेवले असा्ची शर्क्ता 

वाटते. तयम्हाला एक वषाुची मयदत दऊेन, ते शोधनू काढा्चे 

आव्हान तयमच््ा हुशारीला त््ाांनी ख्रदले असावे.” 

“ख्रमस्टर पा्रो, मला तेच वाटते आह.े आख्रण तयमचे शहाणपण 

माझ््ा वरचढ असल््ामयळे, मी तयमचे अख्रभनांदन करत ेआह.े” 
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“ओहो, हा तयमचा चाांगयलपणा आह.े माझ््ा मेंदतूील करि््ा 

पेशी तयमची समस््ा उकला्चा प्र्त्न नर्ककी करतील. तयम्ही घरात 

शोधले नाही का?”  

“घाईने शोधले. पण माझ््ा काकाांच््ा क्षमतेवर माझा 

ख्रनुःसांश् ख्रवश्वास असल््ाने, ते फार कठीण काम करून ठेवतील, 

असे मला वाटत नाही.” 

“तयमच््ाकिे इच्छापत् ख्रकां वा त््ाची नर्ककल आह ेका?” 

ख्रमस माचु ्ाांनी ते काढून ख्रदले. पा्रोन े ते मान हलवत 

वाचले.  

“ह ेतीन वषांपवूी, २५ माचु रोजी सकाळी ११ वाजता केले 

आह े--- ह ेफार सचूक आह.े ्ामयळे शोधा्चे कष्ट कमी होतील. 

नर्ककीच दयसरे इच्छापत् आपल््ाला शोधा्ला हव.े ते नांतर अध््ाु 

तासान े केलेले असले तरी पख्रहल े रद्द होईल. अग मयली, त ू

माझ््ाकिे आणलेली समस््ा नावीन््पणू ु व छान आह.े ही 

सोिवताांना मला जगातील सवु आनांदाचा लाभ होईल. तयझ््ा 

काकाांच््ा मेंदतूील करि््ा पेशी कामस ू असल््ा तरी हर्क्युल 

पा्रोइतर्क्ा नर्ककीच नसतील!” 

[ खरे तर पा्रोची प्रौढी ख्रनलाजरी होती. ] 
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नशीबान े आता माझ््ा हातात काहीही नाही. आज रात्ी 

हसे्टींग आख्रण मी कॅ्रबट्री मॅनॉरमध्् े जाऊ. मला वाटते, तयझ््ा 

काकाांच््ा वेळी ख्रतथे असणारे जोिपे अजनूही असेल, बरोबर?” 

“हो. त््ाांचे नाव बेकर आह.े” 

दोन 

दयसऱ््ा ख्रदवशी सकाळी आम्ही शोध सयरु केला. आम्ही 

आदल््ा ख्रदवशी रात्ी उशीरा ख्रतथ ेपोचलो. ख्रमस्टर व ख्रमसेस बेकर 

्ाांना ख्रमस माशुकिून तार आली होती. त््ामयळे ते आमची वाटच 

बघत होत.े  

ते एक प्रसन्न जोिपे होत.े तो माणसू गयलाबी गालाांचा पण 

कोरि््ा सयरकय तलेल््ा चेहऱ््ाचा होता आख्रण त््ाची बा्को जािी 

पण खरी िेव्होनशा्रची शाांत बाई वाटत होती. 

आम्ही प्रवास करून व स्टेशनपासनू पयढे आठ मैल ्ेऊन 

दमलो होतो. त््ामयळे भाजलेले ख्रचकन, िेव्होनशा्र क्रीम व 

सफरचांदाचा केक खाल्ल््ावर आम्ही झोपी गेलो. सकाळी 

आमच््ासाठी छानशी न््ाहारी त्ार होती. कैलासवासी माशु 

्ाांच््ा लहानशा काचेची तावदान े असलेल््ा, अभ््ाख्रसका व 

उठाबसा्ची खोली असलेल््ा ख्रठकाणी आम्ही बसलो होतो. 

ख्रभांतीजवळ कागदाांनी व नीट रचलेल््ा फाईलींनी भरलेले टेबल 
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होत.े मोठी चामि््ाची हाताांची खयची होती. त््ात मालक पवूी 

सतत आरामशीरपणे बसत असल््ाच े जाणवत होते. समोरील 

ख्रभांतीजवळ रांगीबेरांगी कापिाचे आभे्र घातलेल््ा ख्रसटी होत््ा. 

आख्रण त््ाच जयन््ा प्रकारच््ा कापिाने बयटर्क्ा ख्रखिकीत 

अांथरलेले कापि होत.े  

त््ाची छोटी ख्रसगरेट पेटवत, पा्रो बोलला, “माझ््ा चाांगल््ा 

ख्रमत्ा, आपल््ाला आपल््ा मोख्रहमेचा बेत आखला पाख्रहज.े मी 

साधारणपणे घराचा अांदाज घेतला आह.े पण माझे असे मत आह,े 

की ्ा खोलीतच कय ठलातरी सयगावा लागेल. फार काळजीपवूुक 

रीतीन े रचलेल््ा ्ा टेबलावरील कागदपत्ाांची आपण नीट 

तपासणी करा्ला हवी. अथाुत त््ात इच्छापत् नसेल. पण 

कय ठल््ातरी फालत ू कागदात आपल््ाला लपवलेल््ा जागेचा 

काही सयगावा सापिू शकेल. पण आधी आपल््ाला थोिी माख्रहती 

पाख्रहज.े मी तयला ख्रवनांती करतो, घांटी वाजव.” 

मी तसे केले. उत्तर ख्रमळण््ासाठी आम्ही थाांबलेले असताांना, 

पा्रो चौकसपणे आसपास बघत, वरखाली चालत होता. 

ख्रमस्टर माशु पर्कका व््वख्रस्थत माणसू ख्रदसतो. ख्रकती नेटकेपणे 

कागदपत्े लावलेली आहते, नाही का? प्रत््ेक खणाच््ा हख्रस्तदांती 

ख्रकल्लीला ख्रचठ्ठी लावलेली आह.े तसेच ख्रभांतीवरील ख्रचनी 
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कपाटालाही तशीच नावासकट ख्रकल्ली लावलेली आह.े आख्रण 

आतील सामानदखेील अगदी नीटनेटके रचलेले आह.े त््ाने 

मनाला आनांद ख्रमळतो आह.े इथले काहीच िोळ्ाांना खयपत नाही 

--- “  

तो अचानक थाांबला. टेबलावरील ख्रकल्लीन ेत््ाचे लक्ष वेधनू 

घेतले. त््ाला एक मळकट पाकीट जोिले होत.े पा्रोने हसनू ते 

ख्रतथनू काढले. त््ावर वेि््ावाकि््ा अक्षरात ख्रलख्रहले होत,े 

‘वरील कपाटाची ख्रकल्ली’ इतर ख्रचठ््ठ्ाांवरील अक्षर त््ामानाने 

चाांगले होत.े  

पा्रो मोठ््ाने हसत बोलला, “ही वेगळ्ाच प्रकारची ख्रचठ्ठी 

आह.े माझी खात्ी आह,े की इथे आपल््ाला ख्रमस्टर माशु ्ाांच े

व््क्तीमत्व ख्रदसत नाही. पण घरात दयसरे कोण आह?े ख्रमस माशु. 

आख्रण मी चयकत नसेन, तर ती सयद्धा अशीच फार पद्धतशीर तरूणी 

असणार.”  

घांटी ऐकून बेकर आला. 

“त ूतयझ््ा बा्कोला घेऊन ्ेशील का? मला तयम्हाला काही 

प्रश्न ख्रवचारा्चे आहते.  

बेकर गेला आख्रण थोि््ाच वेळात अॅप्रनला हात पयसणाऱ््ा 

आख्रण चेहरा चकाकणाऱ््ा ख्रमसेस बेकरना घेऊन आला. 
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स्पष्ट शब्दात पा्रोने ते इथे आल््ाचे कारण साांख्रगतले. 

ताबितोब बेकर मांिळी सहानयभतूीपणू ु ख्रदस ू लागली. ते सामान 

हॉस्पीटलला ख्रमळणे, हा खरे तर दयष्टपणा होईल.” 

पा्रोन ेत््ाचे प्रश्न ख्रवचारले. हो, ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस बेकरना 

इच्छापत् केलेले चाांगले आठवत होत.े बेकरला शेजारील गावात 

पाठवनू, इच्छापत्ाचे दोन मसयद ेआणले गेले होत.े  

पा्रोन ेकिकपणे ख्रवचारले, “दोन?” 

“हो, सर, सयरख्रक्षततेसाठी असावे. मला वाटते एक काही 

कारणान ेखराब झाला तर म्हणनू, त््ाने दोन आणा्ला साांख्रगतले 

असावे. आम्ही एकावर सया केल््ा.” 

ती ख्रदवसातील कय ठची वेळ होती?” 

बेकर त््ाचे िोके खाजव ूलागला पण बा्को तत्पर होती. 

“का, नर्ककीच अकरा वाजले होत.े कारण मी नयकतेच कोकोमध्् े

दधू ओतले होते. तयम्हाला आठवत नाही का? जेव्हा आपण परत 

आलो, तेव्हा ते सवु स्टोव्हवर साांिले होते.” 

“आख्रण नांतर?” 

“नांतर सयमारे तासाभरान े असेल, आम्हाला परत बोलावल.े 

आमचा मालक बोलला, “मी एक चकू केली. त््ामयळे मला ते 

फािून टाकावे लागले. तयम्हाला परत सया करा्चा त्ास घ््ावा 
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लागेल. मग आम्ही तसे केले. मग मालकाने आम्हाला बऱ््ापैकी 

पैसे ख्रदले. तो म्हणाला, “मी इच्छापत्ात तयम्हाला काही ख्रदलेले 

नाही. पण मी गेल््ावर दरवषी तयमच््ा भख्रवतव््ाची सो् मी करून 

ठेवली आह.े आख्रण नर्ककीच त््ान ेतसे केले असणार.” 

पा्रोन ेख्रवचार केला.  

“तयम्ही दयसऱ््ाांदा सया केल््ावर ख्रमस्टर माशुने का् केले? 

तयम्हाला माख्रहती आह ेका? 

“नांतर ते व््ापाऱ््ाांच््ा पयस्तकाांच ेपैसे दणे््ासाठी गावाबाहरे 

गेले.” 

“ह े काही एवढे महत्वाचे वाटत नाही. पा्रोने दयसरे काही 

ख्रवचारा्च ेठरवले. त््ान ेटेबलाची ख्रकल्ली घेतली.  

“ह ेतयमच््ा मालकाचे अक्षर आह ेका? मी अशी कल्पना करू 

शकेन.” एक दोन ख्रमख्रनटाांनी बेकर उत्तरला, “हो सर, ह ेत््ाांचे अक्षर 

आह.े” 

मला वाटले, “तो खोटे बोलतो आह.े पण का?” 

“तयमच््ा मालकान ेह ेघर कय णाला भाि््ाने ख्रदले होते का?— 

गेल््ा तीन वषाुत इथे कय णी परके लोक आले का?” 

“नाही, सर.” 
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“कय णी पाहुणे?” 

“फक्त ख्रमस व्हा्ोलेट.” 

“कोणीही लोक घरातील खोल््ाांमध््े ख्रहांिल ेनाहीत?” 

“नाही, सर.” 

त््ाच््ा बा्कोन ेआठवण केली, “ख्रजम, त ूकामाला ्ेणारी 

माणस ेख्रवसरलास.” 

पा्रो ख्रतच््ाकिे वळला. “कामाला ्ेणारी माणसे? कसले 

काम?” 

त््ा स्त्रीन े स्पष्ट केले. “सयमारे अिीच वषांपवूी, काही 

दयरुस्तीकामासाठी माणसे घरात आली होती. नेमकी का् दयरुस्ती, 

ते ती साांग ूशकली नाही. ख्रतच््ा मत ेअसे असावे, की ते वरवर 

ख्रतच््ा मालकाचे काही खळू होत े व काही गरज नसलेले होत.े 

काही वेळ ते लोक अभ््ाख्रसकेत होत.े पण ख्रतथ ेत््ाांनी का् केले, 

ते ती साांग ूशकली नाही. मालकान ेकाम चाल ूअसताांना त््ाना ख्रतथे 

्ेऊ ख्रदले नाही. दयदवैाने ते काम करणाऱ््ा कां पनीचे नाव ते साांग ू

शकले नाहीत. फक्त ती प्ला्माउथची होती, एवढेच ते साांग ू

शकले. 

बेकर पतीपत्नी खोलीतनू गेल््ावर पा्रो त््ाचे हात चोळत 

म्हणाला, “हसे्टींलज, आपण प्रगती करतो आहोत. नर्ककीच त््ाने 
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दयसरे इच्छापत् केले होत.े आख्रण प्ला्माउथच््ा लोकाांनी ्ेऊन ते 

लपवण््ाची जागा त्ार केली. इथे शोधाशोध करत बसण््ापेक्षा, 

आपण प्ला्माउथला जाऊ.” 

थोिा त्ास घेतल््ावर आम्हाला ख्रमस्टर माशु ् ाांनी कय णाकिून 

काम करून घेतले, ती पाख्रहजे ती, माख्रहती ख्रमळाली. 

त््ा कां पनीतील काम करणारे लोक ख्रतथ ेबऱ््ाच वषांपासनू 

काम करत होते. ख्रमस्टर माशुच््ा साांगण््ानयसार काम करणारे दोन 

लोक शोधनू काढण ेफार अवघि नव्हत.े त््ाांनी का् काम केले 

होत,े ते त््ाांना पणूुपणे आठवत होते. इतर अनेक फय टकळ 

कामाांबरोबर, त््ाांनी जयन््ा शेकोटीतील एक वीट काढून ख्रतथे 

पोकळी केली होती. आख्रण ख्रतथ ेकाही जोिकाम ख्रदसणार नाही, 

्ाची काळजी घेतली होती. दयसरी वीट टोकाकिून दाबनू, सवु भाग 

उचलनू घेतला गेला. ह ेखपू गयांतागयांतीच ेकाम होते. आख्रण ख्रमस्टर 

माशुना त््ाबद्दल ख्रवशेष आस्था होती. आम्हाला माख्रहती दणेारा 

माणसू मोठा, वाकलेला आख्रण काळ्ापाांढऱ््ा ख्रमशाांचा कोघान 

नावाचा माणसू होता. तो बयख्रद्धमान वाटत होता.  

आम्ही मोठ््ा उत्साहान े कॅ्रबट्री मॅनॉरमध्् े परत आलो. 

अभ््ाख्रसकेचे दार कय लयपबांद करून, आमचे नवीन ज्ञान आजमावनू 

बघ ू लागलो. ख्रवटाांवर काही खयणा ख्रदसणे शर्क् नव्हत.े पण 
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आम्हाला माख्रहती झाले होते, त््ाप्रमाण ेदाब ख्रदल््ावर, एक मोठी 

पोकळी ख्रदस ूलागली.  

उत्कां ठा वाटून पा्रोने आतमध््े हात घातला. त््ाच््ा 

चेहऱ््ावर, अख्रभमानास्पद समाधानापासनू ते काळजीप्ंत भाव 

उमटून गेले. पण त््ाच््ा हाताला का् लागले, तर जळून गेलेला 

एक कागदाचा किक तयकिा. तो सोिून पोकळी ररकामी होती. 

पा्रो रागाने म्हणाला, “अरेरे, आपल््ा आधी कोणीतरी 

्ेऊन गेलेले ख्रदसते.” 

आम्ही तो अधुवट जळालेला कागद उत्सयकतेने तपासला.  

तो नर्ककीच आम्ही शोधत असलेल््ा कागदाचा तयकिा होता. 

बेकरची सही असलेला भाग फक्त ख्रशल्लक राख्रहला होता. पण 

इच्छा पत्ातील मजकूर का् होता, ते समजत नव्हत.े 

पा्रो टाचाांवर बसला. जर आम्ही एवढे उद्दीख्रपत नसतो, तर 

त््ाचे हावभाव ख्रवनोदीच वाटले असते. तो गयरगयरला, “मला 

समजत नाही, ह ेकय णी जाळले? आख्रण त््ाांनी ते का केले?”  

मी सयचवल,े “बेकर पतीपत्नी. ”पण ते असे का करतील? 

त््ापासनू त््ाांचा का् फा्दा आह?े ते ख्रमस माशुच््ा बाजनेू उभे 

राख्रहल,े तर थोिा तरी फा्दा आह.े घराचे हॉस्पीटल झाले, तर 

त््ाांचा काहीच फा्दा नाही. त््ामयळे ते कशाला इच्छापत् नाहीसे 
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करतील? हॉस्पीटलचा फा्दा --- हो, पण कोणी सांस्थेवर सांश् 

घेऊ शकत नाही.”  

मी सयचवले, “कदाख्रचत ख्रमस्टर माशुने त््ाचा मानस बदलनू 

स्वतुःचे नयकसान करून घेतले असेल.” 

पा्रो उभा राख्रहला. नेहमीच््ा काळजीन े त््ाने गयिघे 

झटकले.  

त््ान ेकबलू केले, “हसे्टींलज, तयझ ेएक ख्रनरीक्षण सवाुत ्ोल् 

असे अस ूशकेल. ठीक आह ेआपण अजनू काहीतरी करू. मत््ु 

माणसू जे करेल, ते सव ुआपण केले आह.े कैलासवासी माशुच््ा 

ख्रवरुद्ध आपण आपले सगळे शहाणपण पणाला लावले आह.े पण 

दयदवैाने आपण ्शस्वी होण््ासाठी, त््ाची पयतणी काही कामाची 

ख्रदसत नाही.” 

आम्ही ताबितोब स्टेशनला गेलो. जरी ती जलद गािी 

नसली, तरी आम्हाला लगेच एक लांिनची गािी ख्रमळाली. पा्रो 

ख्रनराश आख्रण असमाधानी होता. माझ््ापयरते बोला्चे, तर मी 

दमल््ामयळे एका कोपऱ््ात ियलर्क्ा मारत होतो. आम्ही टॉउनटॉन 

स्टेशन सोिल््ावर, पा्रोने एक चढी भेदक ख्रकां काळी मारली.  

“हसे्टींलज, चल जागा हो. झटपट उिी मार. मी म्हणतो उिी 

मार.” 
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मला काही समजण््ापवूी मी फलाटावर उभा होतो. िोर्क्ावर 

काही नव्हते आख्रण लहान बॅगा आमच््ाजवळ नव्हत््ा. रात्ीच््ा 

अांधारात ख्रशट्टी मारून गािी ख्रनघनू गेली. मी रागावलो होतो. पण 

पा्रोन ेकाही लक्ष ख्रदले नाही.  

तो ओरिला, “मी ख्रकती मखू ुहोतो! ख्रतप्पट मखूु! परत कधी 

मी माझ््ा मेंदतूील करि््ा पेशीच््ा बढा्ा मारणार नाही.” 

मी गयरगयरत बोललो, “माझ््ा दृष्टीने ह ेचाांगले झाले. पण ह ेसवु 

का् आह?े” 

नेहमीप्रमाण ेत््ाच््ा कल्पनाांचा पाठपयरावा करताांना पा्रोने 

माझ््ाकिे दयलुक्ष केले. 

“व््ापाऱ््ाांची पयस्तके --- मी ते पणूुपणे कसे का् ख्रवसरून 

गेलो? हो. पण कय ठे? कय ठे? ठीक आह,े माझी चकू होणार नाही. 

आपण पटकन परत गेले पाख्रहजे.” 

करण््ापेक्षा बोलणे सोप ेआह.े आम्हाला एर्कझेटरला दयसरी 

जलद नसणारी गािी ख्रमळाली आख्रण ख्रतथे मग पा्रोने एक गािी 

भाि््ाने घेतली. सकाळच््ा वेळी आम्ही कॅ्रबट्री मॅनॉरमध््े परत 

आलो. आम्हाला बघनू बेकर मांिळी आि्ाुत बयिून गेली. 

कय णाकिे काही लक्ष न दतेा, पा्रो ताबितोब अभ््ाख्रसकेत गेला. 
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“माझ््ा ख्रमत्ा, मी ख्रतप्पट मखू ुनव्ह ेतर छत्तीस वेळा मखूु आह.े 

त््ान ेम्हटले, “आता धीर धर.”  

सरळ टेबलाशी जाऊन, त््ान े ख्रकल्ल््ा बाहरे काढल््ा. 

त््ापासनू पाकीट सयटे केले. मी वेि््ासारखा त््ाच््ाकिे बघत 

होतो. त््ा लहानशा पाख्रकटात, त््ाला मोठे इच्छापत् ख्रमळा्ची 

आशा होती का? त््ान ेकाळजी घेऊन पाकीट फोिले. मग त््ाने 

ख्रवस्तव पेटवला आख्रण पाख्रकटाची आतली बाज ूज््ोतीवर धरली. 

काही ख्रमख्रनटात अक्षरे उमटू लागली. “अरे ख्रमत्ा, बघ” तो 

ख्रवज्ोन्मादाने ओरिला. 

मी पाख्रहले. ‘त््ान ेसवु काही त््ाच््ा पयतणीसाठी, व्हा्ोलेट 

माशुसाठी ठेवले आह’े, अशा काही पयसट ओळी ख्रतथे होत््ा. २५ 

माचु ही तारीख व सािेबाराची वेळ होती. त््ावर साक्षीदार म्हणनू 

बेकरीवाला अल्बटु पाईक, व जेसी पाईक ही त््ाची बा्को, 

्ाांच््ा सया होत््ा.  

मी ख्रवचारले, “पण ह ेका्दशेीर आह ेका?” 

“मला माख्रहती आह,े त््ाप्रमाण,े इच्छापत्ात अशी नाहीशी 

होणारी पयसट अक्षरे ख्रलख्रहणे, ह े काही का्द्याख्रवरुद्ध नाही. ह े

करणाऱ््ाचा हते ू स्पष्ट आह.े आख्रण लाभाथी ही त््ाची एकमेव 

ख्रजवांत वारस आह.े पण त््ाची हुशारी बघा. त््ान ेशोधणाऱ््ाला 
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घ््ाव््ा लागणाऱ््ा प्रत््ेक पा्रीचा ख्रवचार केला --- मी 

गोंधळलेल््ा मखूाुने त््ा घेतल््ा. त््ाने इच्छापत्ाचे दोन मसयद े

मागवले. नोकराांना दोनदा सया करा्ला लावल््ा. आख्रण मग 

िोके वापरून, मळकट पाख्रकटाच््ा आतील बाजसू, खरे इच्छापत् 

ख्रलख्रहले. त््ाचे शाईचे ख्रमश्रण त््ान ेत््ा पेनासाठी वापरले. काही 

कारणान े त््ाने बेकरीवाल््ा जोिप््ाची सही त््ावर ख्रमळवली. 

त््ाना त््ाांचे नाव त््ाच््ा स्वतुःच््ा सहीखाली ख्रलहा्ला लावले. 

मग त््ान ेते टेबलावरील ख्रकल्लीला बाांधले व स्वतुःशीच हसला. 

जर त््ाच््ा पयतणीने त््ाची छोटीशी फसवणयकीची गांमत शोधनू 

काढली, तर ख्रतच््ा आ्यष््ाच े कल््ाण होऊन, ख्रतच््ा 

ख्रशक्षणाचीही सो् होणार. ख्रतला त््ाचे सगळे पैसे ख्रमळणार.”  

मी हळूच बोललो, “पण ख्रतला ते कय ठे सापिले, नाही का? 

त््ामयळे ह ेबरोबर वाटत नाही. अँड््र्यकाका खरोखर ख्रजांकले.” 

“हसे्टींलज, पण नाही. तयझा शहाणपणा ्ोल् मागाुवरून 

भरकटतो आह.े ख्रमस माशुने ख्रतचा शहाणपणा व ख्रस्त्र्ाांसाठी उच्च 

ख्रशक्षणाचे महत्व, माझ््ा हातात झटपट ही गोष्ट दऊेन स्पष्टपणे 

ख्रसद्ध केले आह.े नेहमी त््ा बाबीतील तज्ञ व््क्तीला पाचारण करा. 

ख्रतचा काकाांच््ा पैशाांवरील हर्कक ख्रतन े खपू चाांगल््ा तऱ्हनेे 

दाखवनू ख्रदला.” 
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मला नवल वाटते --- फारच नवल वाटत े--- की म्हाताऱ््ा 

अँड््र्य माशुने ह ेकरताांना का् ख्रवचार केला असेल! 
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The Double Clue 

दुिेरी पुरावा 

 

ख्रमस्टर मार्क्युस हािुमन कदाख्रचत चौदाव््ाांदा बोलला, “पण 

सगळ्ात महत्वाचे म्हणज े--- प्रख्रसद्धी नाही.” 

त््ाच््ा सांभाषणात प्रख्रसद्धी हा शब्द अगदी सतत ्ेत होता. 

ख्रमस्टर हािुमन एक लहानसा माणसू होता. तो नाजकू तरीही 

जािसर, हाताांची खपू सयांदर ख्रनगा राखलेला आख्रण दयुःखी, ख्रकनऱ््ा 

आवाजाचा होता. फॅशनेबल आ्यष्् हा त््ाचा व््वसा् असनू तो 



178 
 

समाजात ठळकपणे ओळखला जाणारा होता. तो श्रीमांत होता. पण 

अती श्रीमांत नव्हता. सामाख्रजक आनांदासाठी, तो मोठ््ा उत्साहाने 

पैसा खचु करे. सांग्रह करण,े हा त््ाांचा छांद होता. त््ाचा आत्मा 

सांग्राहकाचा होता. जयनी लेस, जयने पांखे, जयने सयांदर दाख्रगन े --- 

मार्क्युस हािुमनसाठी नैसख्रगुक ख्रस्थतीतल ेवा आधयख्रनक असा काही 

फरक नव्हता. 

त््ाच््ा तातिीच््ा बोलावण््ावरून, पा्रो आख्रण मी 

त््ाच््ाकिे गेलो तेव्हा, काही ख्रनणु् घेणे शर्क् होत नसल््ाने, तो 

दयुःखी झालेला ख्रदसला. तशा पररख्रस्थतीत, त््ाच््ा सांग्रहातील 

काही ख्रहरे हरवले असताांना, पोख्रलसाांना बोलावणे बरोबर वाटत 

नव्हत.े पण दयसरीकिे अशा वेळी पोख्रलसाांना न बोलावणेसयद्धा ख्रहरे 

गमावण््ासारखे होत.े त््ामयळे मध््म मागु म्हणनू त््ाने पा्रोला 

बोलावले.  

“ख्रमस्टर पा्रो, माझ््ाकिील ख्रहऱ््ाचे नेकलेस कॅथरीन िे 

मेिीसी ख्रहच््ा मालकीचे होते. ओहो, ते नेकलेस कसे हरवले!” 

पा्रो हळूवारपणे म्हणाला, “तयम्ही ते कय ठल््ा पररख्रस्थतीत 

हरवल,े ते साांगता का?” 

“मला ते साांख्रगतलेच पाख्रहज.े काल दयपारी माझ््ाकिे छोटीशी 

चहा पाटी होती --- अगदी घरगयती स्वरूपाची --- आम्ही पाच सहा 
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लोक होतो. त््ा ॠतयत मी अशा एकदोन पाटु््ा ख्रदल््ा होत््ा. 

आख्रण खरे तर मी असे म्हणा्ला नको, पण त््ा चाांगलेच ्शस्वी 

झाल््ा. मोठ््ा स्टयख्रिओमध््े नाकोरा ्ा ख्रप्ानोवादकाने 

वाजवलेले चाांगले सांगीत आख्रण कॅथेरीन बिु ्ा खजाुत गाणाऱ््ा 

ऑस्टे्रली्न गा्कान ेगाईलेले गाण ेझाले. मी मध्््यगातील माझा 

ख्रहऱ््ाांचा सांग्रह पाहुण््ाांना दाखवत होतो. मी त््ाांना एका 

ख्रभांतीपलीकिे सयरख्रक्षत अांतरावर ठेवले होत.े त््ा सांग्रहासाठी एक 

छोटीशी ख्रतजोरी बनवलेली होती. त््ात मखमलच््ा रांगीत 

पेट््ाांमध््े ते ठेवलेल े होत.े मग आम्ही सवुजण सांगीतासाठी 

स्टयख्रिओमध््े गेलो. 

मी त््ा खोलीतील ख्रतजोरीत, ते ख्रहरे सयरख्रक्षत ठेवतो. त््ा 

खोलीत लहानसे कप्पे करून ते मखमलच््ा रांगीत पेट््ाांमध््े 

ठेवलेले आहते. ख्रतथ ेआम्ही पांख््ाांची तपासणी केली. मग आम्ही 

सवुजण सांगीतासाठी स्टयख्रिओमध््े गेलो. सगळेजण गेल््ावर 

माझ््ा लक्षात आले, की तेथील नेकलेसची चोरी झाली आह.े मी 

बहुधा ती ख्रतजोरी नीट बांद केली नसावी. कोणीतरी ती सांधी साधनू, 

त््ातील माल चोरला.  

ख्रमस्टर पा्रो, ख्रहरे जिवलेले नेकलेस --- जीवनभराचा सांग्रह! 

ते ख्रहरे ख्रमळवण््ासाठी मी काहीही दईेन. पण ्ाचा बोलबाला 
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व्हा्ला नको. ख्रमस्टर पा्रो, ह ेतयम्हाला नीट समजले का? ख्रतथे 

फक्त माझे स्वतुःचे खासगी पाहुणे व माझे व््क्तीगत ख्रमत्च होत!े ह े

भ ा्ंकर प्रकरण होईल. 

तयम्ही स्टयख्रिओमध््े गेलात, तेव्हा सवाुत शेवटी कोण होत?े 

“ख्रमस्टर जॉन्स्टन. तयम्हाला ते माख्रहती आहते का? दख्रक्षण 

आख्रफ्रकेतील लखपती. त््ाांनी नयकतेच पाकु गल्लीतील 

अॅबॉटबरीचे घर भाि््ाने घेतले आह.े” तो काही वेळ माग े

रेंगाळला. “पण नर्ककी अगदी खात्ीन ेतो नसणार!” 

“तयमच््ा पाहुण््ाांपैकी कोणी पाहुणे काही कारणान े ्ा 

खोलीत दयपारी आले होत ेका? 

“हा प्रश्न मला अपेख्रक्षत होता. ख्रमस्टर पा्रो, त््ातील ख्रतघाांनी 

असे केले होत.े वेरा रॉसकोफ बाईसाहबे, ख्रमस्टर बनाुिु पाकुर 

आख्रण रुनकॉनु बाईसाहबे.” 

“मग आपण त््ाांच््ाख्रवष्ी बोल.ू” 

“वेरा रॉसकोफ ही सयांदर रख्रश्न बाई आह.े ती जयन््ा सरकारी 

अख्रधकारातील सभासद असनू ती नयकतीच ्ा दशेात आलेली 

आह.े ख्रतने माझा ख्रनरोप घेतला आख्रण मग इथे माझ््ा पांखे रचलेल््ा 

सांग्रहाल्ाकिे आनांदाने बघत बसलेल््ा ख्रतला बघनू मला आि्ु 

वाटले. ख्रमस्टर पा्रो, तयम्हाला माख्रहती असेल, मी ् ाबद्दल ख्रजतका 
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अख्रधक ख्रवचार करतो, तेवढ े मला अख्रधक सांश्ी वाटते. तयम्ही 

्ाच््ाशी सहमत असाल ना?” 

”खपूच सांश्ी, पण आता आधी इतराांबद्दल ऐकू ्ा.” 

“मी रुनकॉनु बाईसाहबेाांना दाखवण््ासाठी उत्सयक असलेल््ा 

छोट््ा छोट््ा वस्तय ठेवण््ासाठी पाकुर पेटी घेऊन इथे आला 

होता.” 

“आख्रण रुनकॉन ुबाईसाहबे स्वतुःही?” 

“मी असे म्हणण््ाचे धािस करतो, की तयम्हाला माख्रहती 

असल््ा प्रमाणे, रुनकॉनु बाईसाहबे ही मोठी चाररत्र््वान 

मध््मव्ीन बाई असनू ती ख्रतचा बराचसा वेळ वेगवेगळ्ा 

धमाुदा् सांस्थाांच््ा का्ाुसाठी घालवते. ती फक्त ख्रतची इथे कय ठेतरी 

ठेवलेली बॅग घेण््ासाठी आली होती.”  

“तर ख्रमत्ा, आपल््ाकिे चार सांशख्र्त आहते. दोघी रख्रश्न 

व इांख्रललश बाईसाहबे, दख्रक्षण आख्रफ्रकेतील लखपती व ख्रमस्टर 

बनाुिु पाकुर. हा ख्रमस्टर पाकुर कोण आह?े” 

हा प्रश्न ख्रमस्टर हािुमनना लाज आणणारा होता.  

“ते एक त --- रु --- ण मनयष्् आहते. खरे तर माझ््ा 

ओळखीचा एक तरुण मनयष््.” 

पा्रो थांिपणे बोलला, “हा ख्रमस्टर पाकुर का् करतो?” 
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“तो शहरातील एक तरुण मनयष्् आह े--- कदाख्रचत मी असे 

म्हण ूशकेन, की तो एक उल्लेखनी् व््क्ती आह.े” 

“मी असे ख्रवचारू शकतो का, की तो तयमचा ख्रमत् कसा 

झाला?” 

“अां --- एकदोन प्रसांगी त््ाने मला थोिी सटू ख्रमळवनू ख्रदली.” 

पा्रो म्हणाला, “चाल ूठेवा. 

हािुमनने त््ाच््ाकिे द्ाबयद्धीने पाख्रहले. शेवटी त््ान े सयरु 

केले. पण पा्रो जराही ख्रवचख्रलत न झाल््ान,े थोिा खटू्ट होत, तो 

साराांश साांग ूलागला.  

“ख्रमस्टर पा्रो, असे बघा, ह ेजगजाहीर आह,े की मला जयन््ा 

उत्तम रत्नाांमध््े रुची आह.े कधीकधी कय टय ांबातनू वारसाहर्ककाने ते 

आलेले असतात. तयम्हाला साांगतो ते खयल््ा बाजारात ख्रकां वा 

दलालामाफुत कधीही ख्रवकले जात नाहीत. पण खासगी ख्रवक्री ह े

माझ््ासाठी वेगळे प्रकरण आह.े  

अशा गोष्टी पाकुर जमवतो. तो दोन्ही बाजूांकिून सांपकाुत 

असतो. त््ामयळे थोिे बयजल््ासारखे होणे टाळले जाते. तो अशा 

गोष्टी माझ््ा लक्षात आणनू दतेो. उदाहरणाथु, वेरा बाईसाहबेाांनी 

काही कौटयांख्रबक रत्ने रख्रश्ाहून ख्रतच््ाबरोबर आणली होती. ती ती 
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रत्न े ख्रवका्ला उत्सयक होती. हा व््वहार घिवनू आणा्ची 

जबाबदारी पाकुरन ेघेतली.” 

पा्रो ख्रवचारपवूुक बोलला, “अस्स! आख्रण तयम्ही त््ाच््ावर 

पणूुपणे ख्रवश्वास ठेवता? 

“मला दयसरे काही करणे शर्क् नसत.े” 

“ख्रमस्टर हािुमन, ्ा चौघाांपैकी तयम्ही कोणाचा सांश् 

घ््ाल?” 

“ओहो ख्रमस्टर पा्रो, का् प्रश्न आह?े मी तयम्हाला 

साांख्रगतल््ाप्रमाणे, ते माझे ख्रमत् आहते. मला त््ाांच््ापैकी 

कय णावरच सांश् घ््ा्चा नाही --- ख्रकां वा सवांवर घ््ा्चा आह.े 

तयम्ही त््ाकिे कसेही बघा.” 

“मला ह ेकबलू नाही. तयम्ही चौघाांपैकी एकावर सांश् आह,े 

असे म्हणा. ती व््क्ती वेरा ख्रकां वा ख्रमस्टर पाकुर नसतील, तर मग 

रुनकॉनु बाईसाहबे ख्रकां वा ख्रमस्टर जॉनस्टन आहते का?” 

“ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही खरेच मला कोंिीत पकित आहात. 

मला कय ठलीही भानगि करा्ची नाही. रुनकॉनु बाईसाहबे 

इांललांिमधील सवाुत जयन््ा कय टय ांबाांपैकी एक आहते. पण दयदवैाने ह े

खरे आह ेकी ख्रतची आत््ा कॅरोलीन बाईसाहबे, ही ख्रनष्कारण दयुःखी 

होणाऱ््ातली बाई होती. अथाुत ह े ख्रतच््ा सगळ्ा मैख्रत्णींना 
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समजलेले होत ेआख्रण ख्रतच््ा नोकराणीने अगदी पणू ुप्रामाख्रणकपणे 

लहानसा चमचादखेील कधी चोरला नव्हता. तयम्हाला माझी 

नकोशी पररख्रस्थती लक्षात आली असेल.” 

“्ा रुनकॉनु बाईसाहबेाांना पैशाांची काही कमी नसताांना, सतत 

नसाांचे काही स्वरूपाचे दयखणे असणारी एक आत््ा आह.े ह ेफारच 

रुचीपणूु आह.े तयम्ही मला ख्रतजोरीची तपासणी करा्ची परवानगी 

द्याल का?” 

ख्रमस्टर हािुमनन ेहोकार ख्रदल््ावर ख्रमस्टर पा्रोने ख्रतजोरीचे 

दार ढकलले व आतील भागाची तपासणी केली. ररकामे मखमलचे 

कप्पे सताि उघिले.  

मागेपयढे होत पा्रो पयटपयटला, “आता सयद्धा दारे नीट बांद होत 

नाही आहते. मला नवल वाटते, असे का होत ेआह?े इथे काही 

अिकले आह ेका? ओहो, ख्रबजागरीत एक मोजा अिकला आह.े 

कय ण््ा माणसाचा मोजा.” 

त््ान ेतो ओढून ख्रमस्टर हािुमनला ख्रदला. तो म्हणाला, “हा 

माझा एक मोजा नाही. 

“ओहो, अजनू काहीतरी! पा्रोन ेखयबीने झटपट ख्रतजोरीच््ा 

फरशीवरून एक चपटी ख्रसगरेट केस काढली. ती चमकदार काळ्ा 

रेशमाची बनवलेली होती. 
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ख्रमस्टर हािुमन ओरिला, “माझी ख्रसगरेट केस!”  

“तयमची? ख्रमस्टर ती नर्ककीच तयमची नसेल. ही तयमच््ा 

नावाची आद्याक्षरे नाहीत.” 

त््ान ेप्लॅटीनममध््े कोरलेली दोन अक्षरे दाखवली. हािुमनने 

ती हातात घेतली. 

तो म्हणाला, “तयमचे बरोबर आह.े ही अगदी माझ््ा 

केससारखी आह.े पण ही आद्याक्षरे वेगळी आहते. एक B आह ेव 

दयसरे P आह.े बापरे, पाकुर!” 

पा्रो म्हणाला, “असे ख्रदसत ेआह ेखरे! काहीसा ख्रनष्काळजी 

तरुण माणसू --- ख्रवशेषतुः जर मोजा त््ाचा असेल, तर नर्ककीच. 

तो दयहरेी पयरावा होईल, नाही का?” 

हािुमन पयटपयटला, बनाुिु पाकुर! चला सयटलो! ख्रमस्टर पा्रो, 

मी रत्न ेख्रमळवणे तयमच््ावर सोितो. तयम्हाला ् ोल् वाटले तर तयम्ही 

ह ेप्रकरण पोख्रलसाांकिे सोपवा --- म्हणज ेजर तो चोर असल््ाची 

तयमची खात्ी असेल, तर!” 

पा्रोबरोबर मी बाहरे पिताांना तो बोलला, ‘ख्रमत्ाांनो, 

अच्छा.” त््ाच््ाकिे उच्चभ्र ूलोकाांसाठी एक का्दा होता आख्रण 

्ा हािुमनसाठी दयसरा का्दा होता. मला अजनू नाव ख्रमळाले 

नव्हत.े त््ामयळे, मी तटस्थ होतो. मला ्ा तरूणाबद्दल सहानयभतूी 
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होती. ही सगळी गोष्ट मोठी चौकस स्वरुपाची होती, नाही का? इथे 

हािुमनचा रुनकॉनु बाईसाहबेाांवर सांश् होता. मी वेरा 

बाईसाहबेाांवर आख्रण जॉन्स्टनवर सांश् घेत होतो आख्रण सवु वेळ 

खात्ी नसलेला पाकुर आमचा माणसू होता.” 

“त ूत््ा दयसऱ््ा दोघाांचा सांश् का घेतोस?” 

“तसेच असणार!, की रख्रश्न ख्रनवाुख्रसत असणे ख्रकां वा दख्रक्षण 

आख्रफ्रकन लखपती असणे ही अगदी साधी गोष्ट आह.े कय ठ्लीही 

स्त्री स्वतुःला रख्रश्न म्हणव ू शकते. कय णीही पाकु गल्लीत घर 

ख्रवकत घेऊ शकतो व स्वतुःला दख्रक्षण आख्रफ्रकन लखपती म्हणव ू

शकतो. त््ाना कोण प्रश्न करणार आह?े मला ख्रदसते आह,े की 

आपण बरी रस्त््ावरून जात आहोत. आपला ख्रनष्काळजी ख्रमत् इथे 

रहातो. लोखांि गरम असतानाच आपण त््ाच््ावर घाव घाल.ू” 

ख्रमस्टर बनाुिु पाकुर घरी होता. आि्ुकारक अशा जाांभळा 

आख्रण शेंदरी गाउन घातलेल््ा त््ाला आम्ही उशाांवर पहुिलेले 

पाख्रहल.े ्ा पाांढऱ््ा बा्की चेहऱ््ाच््ा, चाचरत बोलणाऱ््ा 

तरूण माणसाइतका माझा कय णीही नाविता नव्हता.  

पा्रो थोिर्क्ात म्हणाला, “ख्रमस्टर, शयभ सकाळ. मी ख्रमस्टर 

हािुमनकिून आलो आह.े कालच््ा पाटीच््ा वेळी कय णीतरी 
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त््ाचे सगळे ख्रहरे चोरले. ख्रमस्टर, मला तयम्हाला असे ख्रवचारू द ेकी 

हा मोजा तयमचा आह ेका?” 

ख्रमस्टर पाकुर भरभर ख्रवचार करू शकत नसत. ते त््ाांची 

बयद्धीमत्ता गोळा करत, मोज््ाकिे पाहू लागले. 

शेवटी त््ाांनी ख्रवचारले, “तयम्हाला तो कय ठे ख्रमळाला?” 

“ख्रमस्टर, हा तयमचा आह ेका?” 

ख्रमस्टर पाकुरनी त््ाांच््ा मनाची त्ारी केलेली ख्रदसली.  

त््ान ेजाहीर केले, “नाही. हा माझा नाही.” 

“आख्रण ही ख्रसगरेट केस, ही तयमची आह ेका?” 

“खात्ीन ेनाही. माझ््ाकिे नेहमी चाांदीची असते.” 

“ठीक आह े ख्रमस्टर, मी आता पोख्रलसाांपयढे ह े प्रकरण 

ठेवण््ासाठी जातो.” 

काही कारणान ेख्रकां चाळत, ख्रमस्टर पाकुर म्हणाले, “ओहो, मी 

का् म्हणतो, मी तयमच््ा जागी असतो, तर मी असे केले नसते. 

पोलीसाांचे वतुन सहानयभतूीपणूु नसनू, पशयतयल्् असते. थोिे थाांबा. 

मी जाऊन हािुमनला भेटतो. असे बघा --- ओहो, ख्रमख्रनटभर 

थाांबा.” 

पण पा्रोने मनाशी ठरवल््ाप्रमाणेच केले. 
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पण पा्रोने आतल््ा आत हसत, मनाशी म्हटले, “आपण 

त््ाला ख्रवचार करा्ला वेळ ख्रदला, नाही का? का् झाले ते आपण 

आता उद्या बघ.ू”  

पण त््ा दयपारी आम्हाला हािुमनच््ा केसची आठवण 

करणारा ख्रनरोप ्ेण ेनख्रशबात होत.े काहीही सचूना न दतेा धािकन 

दार सताि उघिले गेले आख्रण आमचा खासगीपणा उिवनू लावत, 

वाऱ््ाच््ा वावटळीसारखी एक बाई आत ख्रशरली. ख्रतने 

ख्रतच््ाबरोबर फरवाला, छोट््ा शेपटीचा तपख्रकरी कय त्ा [ 

जनूमधील इांललांिचा ख्रदवस ख्रजतका गार असेल, ख्रततके गार होत.े ] 

व नकोसा असा कापलेला ऑस्प्रे पक्षी टोपीत घालनू आणला 

होता. ती काहीशी उपद्रवकारक व््क्तीमत्वाची वेरा रॉसकोफ बाई 

होती. 

“तयम्ही ख्रमस्टर पा्रो का? ह ेतयम्ही का् केले? तयम्ही त््ा गरीब 

ख्रबचाऱ््ा मयलाला ख्रशव््ा ख्रदल््ात. ह े कय णाला माख्रहती नाही. ह े

काही प्रकरण असल््ासारखे वाटते आह.े मी त््ाला ओळखत.े तो 

कोंबिीचे ख्रपल्ल ूआह.े एक बकरी आह े--- तो कधीही चोरी करू 

शकणार नाही. त््ान े सवु काही माझ््ासाठी केले आह.े मी 

िोळ्ादखेत तयम्हाला त््ाला हुतात्मा बनवताना व कापताांना पाहू 

का?” 
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पा्रोन ेकाळी रेशमाची ख्रसगरेट केस बाहरे काढून दाखवत 

ख्रवचारले, “बाईसाहबे, मला साांगा, ही त््ाची ख्रसगरेट केस आह े

का?” 

ती केस तपासत असताांना, क्षणभर थाांबली. 

“हो. ही त््ाचीच आह.े मला ती चाांगली माख्रहती आह.े त््ाचे 

का्? तयम्हाला ती खोलीत सापिली का? आम्ही सगळे ख्रतथे 

होतो. मला वाटते, तेव्हा ती पिली असेल. तयम्ही लाल 

द्वाररक्षकाांपेक्षा वाईट आहात --- “ 

“आख्रण हा त््ाचा मोजा आह ेका?” 

“मला कसे माख्रहती असेल? एकासारखे एक मोजे अस ू

शकतात. मला थाांबवा्ला बघ ू नका --- त््ाला तयम्ही मोकळे 

सोिा्लाच हव.े त््ाचे चाररत्र्् ख्रनष्कलांकच असणार. ह े तयम्ही 

कराल. मी माझी रत्न ेख्रवकून तयम्हाला भरपरू पैसे दईेन.” 

“बाईसाहबे --- “ 

“ह ेतयम्हाला कबलू आह ेतर? नाही. नाही. वाद घाल ूनका. 

ख्रबचारा मयलगा! तो माझ््ाकिे आला आख्रण त््ाच््ा िोळ्ात 

अश्र?ू 

मी म्हणाले, “मी तयला वाचवेन. मी ्ा माणसाकिे जाईन --- 

हा नरभक्षक राक्षस! ह ेवेरावर सोिा. आता ह ेठरले. मी जात.े” 
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ती ख्रजतर्क्ा ठसर्क्ात आली होती, त््ाच ठसर्क्ात, 

ख्रतच््ामागे ख्रतच््ा सेंटचा सयगांध दरवळत ठेऊन, ख्रनघनू गेली. 

मी ओरिलो, “का् बाई आह!े आख्रण का् हा अगोचरपणा! 

“ओहो, हो. ते सगळे खरेखयरे आह.े एखादी खोटी प्रख्रतष्ठीत 

बाईच असला अगोचरपणा करू शकेल --- नाही, मला वाटते, ती 

खरेच रख्रश्न आह.े ठीक आह.े ठीक आह.े तो तरुण बनाुिु 

बकरीसारखा बें बें असा रिका आवाज काढत ख्रतच््ामागे लपतो 

आह.े” 

“ख्रसगरेट केस त््ाची आह.े मला वाटते मोजादखेील त््ाचाच 

--- “ 

पा्रोन ेहसत हसत त््ाच््ा ख्रखशातनू दयसरा मोजा काढत, तो 

पख्रहल््ाशेजारी ठेवला. ती जोिी बरोबर जमत होती.  

“पा्रो, तयला हा दयसरा मोजा कय ठे ख्रमळाला?” 

“बरी रस्त््ावरील हॉलमधील टेबलावर तो काठीने उचलनू 

फेकण््ात आला होता. खरेच ख्रमस्टर पाकुर हा फारच ख्रनष्काळजी 

माणसू आह.े ठीक आह.े माझ््ा ख्रमत्ा, आता गोष्टी सयरळीत 

करण््ासाठी आपल््ाला ्ातनू गेले पाख्रहज.े मी एकदा पाकु 

गल्लीला भेट दतेो.  
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मी माझ््ा ख्रमत्ाबरोबर ख्रतथे गेलो, ह ेकाही साांगा्ला नको. 

जॉन्स्टन बाहरे गेला होता. पण आम्हाला त््ाची खासगी सख्रचव 

भेटली. ह ेउघि झाले, की जॉन्स्टन नयकताच दख्रक्षण आख्रफ्रकेहून 

आला होता. त््ापवूी तो कधीही इांललांिमध््े नव्हता. 

धोका घेत असल््ासारखे पा्रोने ख्रवचारले, “त््ाला 

ख्रहऱ््ाांमध््े रुची आह ेका?” 

ती सख्रचव हसत बोलली, “सोन््ाांच््ा खाणीत रुची आह,े ह े

जवळजवळ बरोबर आह.े” 

पा्रो त््ा भेटीनांतर ख्रवचारमलन झाला. त््ा सांध््ाकाळी 

उशीरा त््ाला रख्रश्न व््ाकरण ख्रशकताना पाहून मी आि्ुचख्रकत 

झालो.  

मी ओरिलो, “पा्रो, ह े का्? वेरा बाईसाहबेाांबरोबर 

रख्रश्नमधनू सांभाषण करता ्ेण््ासाठी त ूरख्रश्न ख्रशकतो आहसे 

का?” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, ती इांख्रललशमधनू माझे बोलणे नर्ककीच ऐकून 

घेणार नाही!” 

“पण पा्रो, रख्रश्न्स नेहमी फ्रें च बोल ूशकतात, ना?” 

“हसे्टींलज, त ूम्हणज ेमाख्रहतीची खाणच आहसे. मी ्ा दयबोध 

रख्रश्न भाषेचा नाद सोिून दतेो.” 
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त््ान े ते पयस्तक फेकून ख्रदले. पण माझ े पणू ु समाधान झाले 

नाही. मला सव्ीन े त््ाच््ा िोळ्ातील चमक ख्रदसली. ही तो 

स्वतुःवर खषू असल््ाची खणू होती. 

मी मोठ््ा शहाणपणाने म्हणालो, “कदाख्रचत, तयला ती खरी 

रख्रश्न आह ेकी नाही, असा सांश् आह.े त ूख्रतची परीक्षा घेऊन 

बघणार आहसे का?”  

“नाही. नाही. ती नर्ककीच रख्रश्न आह.े” 

“ठीक आह,े मग?” 

“हसे्टींलज, तयला ह ेखरेच जाणनू घ््ा्चे असेल, तर मी तयला 

जयजबी रख्रश्नमध््े ख्रतची परीक्षा घेण््ाचा सल्ला दईेन.” 

मग तो हसला व पयढे काही बोलला नाही. मी जख्रमनीवरून ते 

पयस्तक उचलले पण चौकसपणे पा्रोच््ा उद्गाराांकिे काही लक्ष 

ख्रदले नाही. 

दयसऱ््ा ख्रदवशी सकाळी आम्हाला काही बातमी कळली 

नाही. पण त््ामयळे माझ््ा छोट््ाशा ख्रमत्ाला काही काळजी 

वाटली नाही. न््ाहारीच््ा वेळी त््ाने, ख्रमस्टर हािुमनला लवकरच 

बोलावण््ाचा इरादा बोलनू दाखवला. आम्हाला मोठे सामाख्रजक 

फय लपाखरू घरीच सापिले. आख्रण ते आदल््ा ख्रदवसापेक्षा शाांत 

झालेले होत.े  
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त््ान ेउत्सयकतेने ख्रवचारले, “ख्रमस्टर पा्रो, काही बातमी आह े

का?” 

पा्रोन ेत््ाच््ा हातात एक ख्रचठ्ठी ख्रदली.  

“ख्रमस्टर, -- ् ा व््क्तीन ेरत्ने चोरली. मी ह ेप्रकरण पोख्रलसाांकिे 

सोपव ूका? की पोख्रलसाांना मध्् ेन आणता तयम्ही मला रत्न ेपरत 

ख्रमळवनू दणे््ासाठी साांगाल?” 

ख्रमस्टर हािुमन वतुमानपत्ाकिे शनू््ात नजर लाऊन बसले 

होत.े शेवटी त््ाांना बोला्चे सयचल,े “फारच नवलपणूु! मला 

नर्ककीच ् ाचे मोठे प्रकरण व्हा्ला नको आह.े मी तयम्हाला तयमच््ा 

पद्धतीन ेही केस हाताळा्चे स्वातांत्र्् दतेो. ख्रमस्टर पा्रो, माझी 

खात्ी आह,े की तयम्ही त््ात गयप्तता पाळून ती सोिवाल.” 

नांतर आम्ही टॅर्कसी केली व कालुटनला ख्रनघालो. ख्रतथ ेपा्रोने 

वेरा रॉसकोफ बाईसाहबेाांची चौकशी केली. थोि््ाच वेळात 

आम्हाला ख्रतच््ा खोलीत नेण््ात आले. ख्रतने हात पसरून आमचे 

स्वागत केले ख्रतने जांगली ख्रिझाईनचा हलर्क्ाशा मऊसर कापिाचा 

गाउन घातला होता.  

ती ओरिली, “ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही ्शस्वी झालात का? त््ा 

ख्रबचाऱ््ा माणसाला त्ास द्या्चे तयम्ही सोिले का?” 
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“बाईसाहबे, तयमचा ख्रमत् ख्रमस्टर पाकुर पकि वॉरांटपासनू 

पणूुपणे सयरख्रक्षत आह.े” 

“पण तयम्ही छोटेसे हुशार माणसू आहात! फारच हुशार! आख्रण 

चटपटीत सयद्धा!” 

“उलट मी ख्रमस्टर हािुमनना वचन ख्रदले आह ेकी आज मी 

त््ाना त््ाांची रत्न ेपरत ख्रमळवनू दईेन.” 

“मग?” 

“बाईसाहबे, त््ामयळे तयम्ही अख्रधक उशीर न लावता, ती 

माझ््ा हातात आणनू ख्रदलीत तर बरे होईल. तयम्हाला घाई करतो 

आह,े ्ाबद्दल मला माफ करा. पण जर मला स्कॉटलांि ्ािुला 

जा्ला लागले तर म्हणनू मी खाली टॅर्कसी थाांबवली आह.े आख्रण 

आम्ही बेख्रल्ज्न्स काटकसरी असतो.” 

वेरान ेएक ख्रसगरेट पेटवली. काही वेळ ती धयम्रवल्े सोित 

स्तब्ध बसली. मग उठून एक खण उघिला आख्रण एक काळी रेशमी 

छोटी बॅग उघिली. ख्रतने ती हलकेच पा्रोकिे फेकली. ती 

बोलताना ख्रतचा स्वर अगदी हलकासा आख्रण स्पष्ट होता. 

“उलट, आम्ही रख्रश्न्स, मोकळेपणे खचु करतो. तयम्ही आत 

बघा्ची गरज नाही. ते सगळे आहते.” 

पा्रो उठला. 
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“बाईसाहबे, मी तयमच््ा झटपट शहाणपणासाठी आख्रण उशीर 

न केल््ाबद्दल तयमच ेअख्रभनांदन करतो.” 

“ओहो, पण तयम्ही टॅर्कसी थाांबवली आह ेम्हणालात, त््ामयळे 

मी दयसरे का् करणार?” 

“बाईसाहबे, तयम्ही ख्रमत्त्वान ेचाांगल््ा वागलात. तयम्ही अजनू 

बराच काळ लांिनमध््े रहाणार आहात का?” 

“तयमच््ाकिे बघता --- मला वाटते, नाही” 

“मला माफ करा.” 

“कदाख्रचत आपण दयसरीकिे कय ठे भेटू.” 

“मी अशी आशा करतो.” 

वेरा हसनू म्हणाली, “आख्रण मी --- करत नाही. ही मी चाांगली 

शेरेबाजी केली आह े --- ज््ाांना मी घाबरते, असे जगामध््े फार 

थोिे लोक आहते. ख्रमस्टर पा्रो, अच्छा.” 

“बाईसाहबे, अच्छा. ओहो, मी ख्रवसरलो. मला तयमची ख्रसगरेट 

केस परत करू द्या.” 

मग त््ान े थोिे वाकून आम्हाला ख्रतजोरीमध््े ख्रमळालेली 

चपटी काळी ख्रसगरेट केस ख्रतच््ा हातात ख्रदली. ख्रतने चेहऱ््ावरील 
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हावभाव न बदलता --- फक्त भयवई थोिीशी उचलनू, ख्रतने ती घेतली 

व पयटपयटली, “ठीक आह.े 

आम्ही ख्रजना उतरल््ावर पा्रो उत्साहाने ओरिला, “का् 

बाई आह!े 

“अरे दवेा, फार सयांदर बाई! वादावादीचा/ बचावाचा/ 

फसवाफसवीचा एकही शब्द नाही --- एक झटपट कटाक्ष आख्रण 

ख्रतने एकदम बरोबर कृती केली. हसे्टींलज तयला साांगतो, अशी 

पराभव मान्् करणारी बाई --- असे ख्रनष्काळजी हास्् असलेली -

-- फार पयढे जाईल! ती धोकादा्क आह.े ख्रतच े मज्जातांत ू जण ू

स्टीलचे बनलेल ेआहते. ती ---- “ तो एकदम थाांबला. 

मी सयचवले, “जर त ू तयझ े सामान आवरलेस आख्रण त ू कय ठे 

चालला आहसे, ह े बख्रघतलेस, तर बरे होईल. तयला पख्रहल््ाांदा 

वेराचा सांश् कधी आला?” 

अरे ख्रमत्ा, मोजा आख्रण ख्रसगरेट केस --- दयहरेी पयरावा, असे 

आपण म्हण ूशकू --- ते मला त्ास दते होते. बनाुिु पाकुरन ेत््ापैकी 

एखाद ेटाकले अस ूशकत होते --- पण दोन्ही शर्क् वाटत नव्हते. 

ओहो, नाही. ते फारच काळजी न दाखवल््ासारखे झाले असते. 

जर पाकुरला अिकवण््ासाठी दयसऱ््ा कय णी ते टाकले असते, तर 

एक पयरेसे होते. ख्रसगरेट केस ख्रकां वा मोजा --- पण दोन्ही नाही. 
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त््ामयळे मला अशा ख्रनष्कषाुप्रत ् ावे लागले, की त््ापैकी एक वस्त ू

पाकुरची नसणार. मी पख्रहल््ाांदा अशी कल्पना केली, की ख्रसगरेट 

केस त््ाची असावी पण मोजा नव्ह.े पण मी त््ाला वस्त ू

दाखवल््ा, तेव्हा बरोबर उलटे असल््ाच े लक्षात आले. मग 

ख्रसगरेट केस कय णाची होती? ती नर्ककीच रुनकॉनु बाईसाहबेाांची 

नव्हती. त््ावरील आद्याक्षरे फसवी होती. ख्रमस्टर जॉन्सन का? जर 

तो इथे खोट््ा नावानी असता तरच ह े शर्क् होत.े मी त््ाच््ा 

सख्रचव बाईची मयलाखत घेतली. आख्रण तेव्हा सगळे लगेच स्पष्टपण े

लक्षात आले. ख्रमस्टर जॉन्सन ्ाांच््ा भतूकाळाबद्दल काही 

सांख्रदलधता नव्हती. मग वेरा? ख्रतन े स्वतुःबरोबर रख्रश्ाहून रत्ने 

आणली असण््ाची शर्क्ता होती. ख्रतला फक्त ती कोंदणातनू 

काढावी लागली असतील. आख्रण ती रत्ने ओळखली जाण््ाची 

शर्क्ता काहीच नव्हती. मग पाकुरचा एक मोजा हॉलमधनू 

उचलणे, ख्रतच््ासाठी का् अवघि होत?े पण अथाुत, ख्रतला 

स्वतुःची ख्रसगरेट केस ख्रतथे नर्ककीच टाका्ची नव्हती.”  

“पण जर ख्रसगरेट केस ख्रतची होती, तर त््ावर B.P. का 

ख्रलख्रहले होते? ख्रतच््ा नावाची आद्याक्षरे तर V. R. होती.  

पा्रो मला हळूच हसला. 
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“अरे ख्रमत्ा, तेच तर! पण रख्रश्नमध्् ेअक्षर B ह ेV असत ेव 

P ह ेR असते.” 

“ठीक आह,े पण त ू माझ््ाकिून अशी अपेक्षा करू शकत 

नव्हतास. मी रख्रश्न भाषा जाणत नाही.”  

“हसे्टींलज, मी दखेील जाणत नाही. म्हणनूच मी माझे लहानसे 

पयस्तक आणले आह े--- आख्रण त््ाकिे तयझे लक्ष वेधले होत.े” 

त््ान ेसयस्कारा टाकला. 

“ती बाई उल्लेखनी् व््क्ती आह.े माझ््ा ख्रमत्ा, मला असे 

वाटते आह,े अगदी नेमकेपणे वाटते आह े--- मी ख्रतला परत नर्ककी 

भेटेन. पण मला नवल वाटत,े कय ठे?” 
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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 

एकोणतीस पसु्तके प्रखसद्ध झाली आहते. 

मराठी व इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन केले आह.े 

सांशोधन प्रकल्पात सहभाग घतेला आह.े 

कॉलेजमध्य ेप्राचायवपद भषूवले आह.े 

सगुमसांगीत स्पधेत पाररतोखषके, खसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, 

कखवता करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आह.े 

 

सांपकव : वषृाली जोशी ७, अिय, २० तळुशीबागवाले कॉलनी पणेु 

४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५  
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डॉ. वषृाली जोशी ्ाांची पयस्तके 

 

 

 

  

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवक्क) 

Agatha 

Christrie 

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/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/dmmirror_vrishali_joshi.pdf
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डॉ. वषृाली जोशी ्ाांची पयस्तके 

 

 

 

 

  

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवक्क) 

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 वर्ष. 

डॉ. वृर्ाली जोशी याांचे िे अठ्ठाख्रवसावे 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 लेिकाांचे साखहत्य 

मराठीत अनवुाद करून मराठी वाचकाांची अखभरूची सांपन्सन व्हावी 

यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता अनवुाखदत पसु्तकाांना 

अनेक व्यावसाखयक प्रकाशकाांकडून मागणी असते. परांतय 

मराठीतील जास्तीत जास्त वाचकाांपयंत आपलॆ साखहत्य जावे 

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 लिेक ज्याांना लेिन हीच भक्ती असत.े 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 ू
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गणपयले (९पयस्तके), िॉ. मयरलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागयल 

(२०), शयभाांगी पासेबांद(१४), अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता 

दामले(८), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३४), अनील वाकणकर (९), फ्राख्रन्सस 

आल्मेिा(२), मधयकर सोनावणे(९), अनांत पावसकर(४), मध ू

ख्रशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. 

ख्रवज् पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक कीतीचे 

वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पयस्तके), ख्रवनीता 

दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांख्रदनी दशेमयख (५), िॉ. 

सयजाता चव्हाण (११), िॉ. वषृाली जोशी(२९), िॉ. ख्रनमुलकय मार 

फिकय ले (१९), CA पयनम सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर 

(१३), अांकय श ख्रशांगािे(१६), आनांद दशेपाांिे(४), नीख्रलमा 

कय लकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३), अरुण फिके(४) स्वाती 

पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण ख्रव. दशेपाांिे(५), 

ख्रदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(३), अरुण 

कय ळकणी(८), जगख्रदश खाांदवेाल(े५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. 

सयरुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(४), 

रामदास खरे(३), अतयल दशेपाांिे, क्ाम कय लकणी, ख्रकशोर 

कय लकणी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी लेिक ई साखहत्यच्या द्वारे 

आपली पसु्तके लािो लोकाांपयंत खवनामलू्य पोहोचवतात.  



206 
 

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 लेिक उदयाला येत आहते. 

आखण या सवांचा सामखूहक स्वर गगनाला खभडून म्हणतो आह.े  

आखण ग्रांथोपजीखवये । खवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट खवजयें । होआवे जी । 

 

 

 

 


