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

हर्कयुुल पायरोच्या साहसकथा ३ 

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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पुस्तकाचे खकां वा त्यातील अांशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, खचत्पट खकां वा 

इतर रुपाांतर करण्यासाठी अनुवाखदकेची परवानगी घेणे आवश्यक 

आह.े तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 

and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 

any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts. 
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➢ खवनामूल्य खवतरणासाठी उपलब्ध . 

➢ आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता . 

➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी खकां वा वाचनाव्यखतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापूवी ई प्रखतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  
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 अगाथा ख्रिस्ती 

 

अगाथा ख्रिस्ती ही जगातील पयस्तक खपाचा उच्चाांक 

गाठलेली व ख्रजच््ा ख्रलखाणावर आधाररत असे अनेक नाटक व 

ख्रसनेम े ख्रनघाले, अशी प्रख्रसद्ध इांख्रललश लेख्रखका होती. सयमारे शांभर 

भाषाांमध्् े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 कादांबऱ्ाांमध््े 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 कादांबऱ्ाांमध््े तीच 

रहस्् े सोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२] ह े ख्रतच े नाटक 

पख्रहल््ाांदा एका ख्रथएटरमध््े रांगमांचावर सतत २१ वषे चालले व 

त््ाचे ८८६२ प्र्ोग झाले. तर दयसऱ्ा 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 नवऱ्ाने 

घटस्फोट माख्रगतला. तेव्हा ती नाहीशी झाली. ्थावकाश ती 

सापिली व ख्रतन े१९३० मध््े पयरातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी 

ललन केले. ख्रतन े अद्भयतरम्् कादांबऱ्ाही ख्रलख्रहल््ा. उदाहरणाथु, 

Absent in the Spring ही १९४४ मध््े ख्रलख्रहलेली कादांबरी. 

ख्रतच््ा सहा गोष्टींचा अनयवाद प्रस्तयत पयस्तकात केला आह.े  
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THE VEILED LADY 

बुरखाधारी स्त्री 

 
एक 

काही ख्रदवसाांपासनू माझ््ा लक्षात आले होत,े की हर्क्युल 

पा्रो अस्वस्थ आख्रण असमाधानी आह.े त््ाची अवगामी ताख्रकुक 

पद्धत व शहाणपणा वापरला जाईल आख्रण स्वारस्् वाटेल अशा 

केसेस अलीकिे आमच््ाकिे आल््ा नव्हत््ा. आज सकाळी 

वतुमानपत् वाचताांना, त््ान े ‘आ --- र्कशी’ असा माांजर 
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ख्रशांकल््ासारखा त््ाचा आविता आवाज अधीरपणे काढत, ते 

बाजलूा फेकले.  

“हसे्टींलज, तयझ््ा इांललांिमधले गयन्हगेार मला घाबरतात. जेव्हा 

माांजर ख्रतथे असते, तेव्हा चीजभोवती उांदीर घोटाळत नाहीत.” 

मी हसत म्हणालो, “मला वाटते, त््ाांच््ापैकी बहुतेकाना तयझे 

आख्रस्तत्वदखेील माख्रहती नसेल.” 

पा्रोन ेनाराजी व््क्त करत माझ््ाकिे पाख्रहल.े त््ाला नेहमी 

वाटते, की सवु जग हर्क्युल पा्रोबद्दल ख्रवचार करत असते आख्रण 

बोलत असते. त््ाने कीती ख्रमळवली आह,े ्ात काही सांश् नाही. 

पण त््ाच््ा आख्रस्तत्वामयळे गयन्हगेारी जग हादरून जात असेल, 

्ावर माझा ख्रवश्वास नव्हता. 

मी ख्रवचारले, “बॉन्ि रस्त््ावर ख्रदवसाढवळ््ा झालेल््ा 

रत्नाांच््ा चोरीचे का्?” 

पा्रो बोलला, “बेका्दशेीरपणे, अचानक झालेली चोरी! 

पण माझ््ाकिे न आलेली केस. वजन पिेल अशा नाजयकपणाचा 

धीट स्त्रोत! एका जि छिी घेतलेल््ा माणसान,े एका सोनाराच््ा 

दयकानाच््ा ख्रखिकीची काच फोिून अनमोल रत्न ेलांपास केली. 

तेथील जागरुक नागररकाांनी त््ाला ताबितोब पकिले. पोलीस 

आला व त््ाला मयद्दमेालासकट अटक केली. पण मग असे 
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समजले, की त््ाच््ाकिील रत्न े खोटी होती. खरी रत्न े त््ाने 

दयसऱ्ा साथीदाराजवळ ख्रदली होती --- वर उल्लेखलेल््ा एका 

सक्षम नागररकाला वाटले की तो तयरुां गात जाईल, ह ेनर्ककी. पण 

जेव्हा तो बाहरे ्ेईल, तेव्हा त््ाचे चाांगले नशीब त््ाची वाट बघत 

असेल. हो. ही कल्पना काही वाईट नाही. पण मी ्ाहून चाांगले 

काही करू शकेन. हसे्टींलज, काही वेळा मला खांत वाटते, मी इतका 

नीतीमत्तेच््ा माग ेअसतो. थोिा बदल म्हणनू का्द्याख्रवरुद्ध काम 

करण ेआनांददा्ी असेल.” 

“पा्रो, उत्साख्रहत हो. तयझ््ा कामात ख्रनष्णात असा त ूएकमेव 

असल््ाच,े तयला माख्रहती आह.े” 

“पण माझ््ा हातात जर ती केस नसेल, तर मी का् करणार?”  

मी वतुमानपत् उचलले. 

“इथे एका इांख्रललश माणसाची हॉलांिमध््े गढू रीत््ा हत््ा 

झाल््ाच ेआले आह.े” 

“असे ते नेहमीच म्हणतात --- आख्रण नांतर त््ाांना असे 

सापित,े की त््ान ेिबाबांद मास ेखाल्ल््ाने तो नैसख्रगुकपणे मरण 

पावला.” 

“ठीक आह.े जर तयला तक्रारच करा्ची असेल, तर!” 
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पा्रो ख्रखिकीशी चालत जात म्हणाला, “थाांब, इथे रस्त््ात 

ते कादांबऱ्ाांमध््े ख्रजला जाि बयरखाधारी म्हणतात, अशी स्त्री 

चालली आह.े ती पा्ऱ्ा चढून ्ेते व घांटी वाजवते. ती 

आपल््ाकिे सल्ला मागण््ासाठी आली आह.े काही रुचीपणूु 

घिण््ाची शर्क्ता ख्रनमाुण झाली आह.े जर कय णी इतके तरुण व 

सयांदर असेल, तर कय णी काही मोठे कारण असल््ाख्रशवा् बयरखा 

पाांघरणार नाही.” 

एका ख्रमख्रनटाने आमची पाहुणी आत आली. ख्रतन े काळ््ा 

स्पॅख्रनश लेसचा बयरखा काढल््ाख्रशवा्, ख्रतच े नाक िोळे ख्रदसणे 

शर्क् नव्हते. मग मला पा्रोचा तकु खरा असल््ाचे जाणवले. ती 

बाई फारच सयांदर होती. केस छान होते आख्रण िोळे ख्रनळे होत.े ख्रतचे 

कपिे महागाईचे पण साधे होत.े मी लगेच अांदाज केला, की ती 

समाजातील उच्च स्तरातील असणार.  

ती स्त्री मदृय, साांगीख्रतक आवाजात बोलली, “ख्रमस्टर पा्रो, 

“मी खपू त्ासात आह.े तयम्ही मला मदत करू शकाल का, 

्ाबद्दलही मला खात्ी नाही. पण मी अशा काही नवलपणूु गोष्टी 

ऐकल््ा आहते, की त््ामयळे माझी शेवटची आशा म्हणनू तयम्ही 

काही अशर्क् असे कराल, ्ा भरवशावर मी तयमच््ाकिे आले 

आह.े” 
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“बाईसाहबे, अशर्क् ते करा्ला मला नेहमीच आनांद होतो. 

तयमचे कथन चाल ूठेवा.” 

आमची सयांदर पाहुणी काां कू करू लागली. 

पा्रो बोलला, “पण तयम्ही मोकळेपणे बोलले पाख्रहज.े 

कय ठल््ाही मयदद््यावर तयम्ही मला अांधारात ठेऊ नका.” 

ती मयलगी अचानक म्हणाली, “मी तयमच््ावर ख्रवश्वास ठेवते. 

व्हउॅघमच््ा राजवाि््ातील ख्रमलीसेंट बाईसाहबेाांचे नाव तयम्ही 

ऐकले असेल?” 

मी रुचीपणूुतेने ऐकले. ती इांललांिमधील एका गरीब आ्ररश 

समकालीनाची पाचवी मयलगी असल््ाचे मला माख्रहती होते. 

त््ाांच््ाशी बरोबर जयळेल, अशा साउथशा्रच््ा उमरावाबरोबरील 

बाईसाहबेाांच््ा साखरपयि््ाची बातमी गेले काही ख्रदवस गाजत 

होती. 

ती मयलगी पयढे म्हणाली, “मी ख्रमलीसेंट आह.े तयम्ही माझ््ा 

साखरपयि््ाबद्दल ऐकले असेल. त््ामयळे मी जगातील सवाुत 

आनांदी मयलगी असा्ला हवी होत.े पण अरेरे, ख्रमस्टर पा्रो, मी 

मोठ््ा सांकटात सापिले आह.े एक भ ा्ंकर मनयष्् आह े--- त््ाचे 

नाव लॅख्रव्हांलटन आह.े आख्रण तो तयम्हाला कसे साांगावे, ते मला 

कळत नाही. --- मी सोळा वषांची असताांना तो --- तो --- “ 
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“तयम्ही ्ा ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटनला पत् ख्रलख्रहले होत?े” 

“ओहो, नाही. त््ाला नाही. एका तरुण सैख्रनकाला --- मला 

तो खपू आवित होता --- तो लढाईत मारला गेला.” 

पा्रो द्ाळूपणे बोलला, “मी समज ूशकतो.” 

“ते मखूाुसारखे पत् होत.े माझ््ा भावना उघिपणे माांिणारे 

होत.े अजनू काही नाही. पण त््ात काही वार्क् ेहोती --- त््ाांचा 

अथु कदाख्रचत वेगळा लाग ूशकत होता.” 

पा्रो बोलला, “अस्स! आख्रण ते पत् ्ा लॅख्रव्हांलटनच््ा 

हाताला लागले आह?े” 

“हो. आख्रण तो मला धमर्क्ा दतेो आह.े मला अशर्क् अशा 

रकमेची तो मागणी करत आह.े नाहीतर तो ते पत् माझे ललन 

ठरलेल््ा उमरावाला पाठवणार आह.े” 

मी उद्गारलो, “घाणेरिे ियर्ककर! ख्रमलीसेंट बाईसाहबे, मी का् 

म्हणतो, ह े सवु तयमच््ा ख्रन्ोख्रजत वराला साांगण े बरोबर ठरणार 

नाही का?” 

“ख्रमस्टर पा्रो, मी असे करा्ला घाबरते. तो उमराव ख्रवख्रशष्ट 

स्वभावाचा आह.े सांश्ी, हवेादावा करणारा आख्रण हलर्क्ा 

कानाांचा आह.े कदाख्रचत माझा साखरपयिा लगेच मोिला जाईल.” 
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पा्रो ख्रदसेल असे दयुःख करत म्हणाला, “अग ख्रप्र् मयली, मी 

तयझ््ासाठी का् करू शकतो?” 

“मला वाटते, कदाख्रचत मी ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटनला तयम्हाला 

भेटा्ला साांगते. मी त््ाला साांगते की माझ््ा वतीने ्ा प्रकरणावर 

चचा ुकरा्च ेअख्रधकार, मी तयम्हाला ख्रदले आहते. तयम्ही त््ाच््ा 

मागण््ा कमी करता आल््ा, तर बघा.” 

“त््ान ेख्रकती रकमेची मागणी केली आह?े” 

“वीस हजार पौंि --- ह ेअशर्क् आह.े मला हजार जमवणेही 

अवघि आह.े” 

“तयझ््ा होणाऱ्ा चाांगल््ा ललनाच््ा जीवावर, त ूकजु काढू 

शकतेस. पण त््ा रकमेच््ा अधी तरी तयला कजाुऊ म्हणनू ख्रमळेल 

का, ्ाची मला शांका वाटते. ख्रशवा् --- मला ही अट मान्् 

करण््ासारखी वाटत नाही. नाही, हर्क्युल पा्रोची हुशारी तयझ््ा 

शत्चूा पराभव करेल. ् ा ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटनला माझ््ाकिे पाठव. तो 

ते पत् घेऊन ्ेईल ना?” 

मयलीने मान िोलावली. “मला असे वाटत नाही. तो फार 

काळजी घेणारा आह.े” 

“मला खरे तर अशी शांका आह,े की ते त््ाच््ाकिे आह ेतरी 

का नाही?” 
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“मी त््ाच््ा घरी गेले होते, तेव्हा त््ाने मला ते दाखवले.” 

“त ूत््ाच््ा घरी गेलीस? अग, ते फार धसमयसळेपणाचे होते.” 

“हो का? मी इतकी ख्रनराश झाले होत.े मला वाटले, माझ््ा नम्र 

ख्रवनांतीने त््ाला द्ेचा पाझर फय टेल.” 

“ओहो, ला ला! ्ा जगातील लॅख्रव्हांलटन ख्रवनांतीने हलणारे 

नसतात. त््ामयळे त््ाला समजले असेल, की त ूत््ा पत्ाला ख्रकती 

महत्व दतेेस. हा माणसू कय ठे रहातो?” 

“बौना ख्रव्हस्टा! ख्रवम्बल्िन. मी ख्रतथे अांधार झाल््ावर गेले --

- “ 

पा्रोन ेदयुःखाने काही आवाज काढला. 

“मी जाहीर केले की मी शेवटी पोख्रलसाांना साांगेन. पण तो 

खयनशीपणे फसव््ा पद्धतीने फक्त हसला व म्हणाला, “तयला का् 

पाख्रहज,े ते कर.”  

पा्रो पयटपयटला, “हो, ह ेपोख्रलसाांचे प्रकरण नाही.  

मयलगी बोलली, “पण मला वाटते, तयम्ही त््ाच््ापेक्षा शहाणे 

असाल.  

लॅख्रव्हांलटनने सयरु ठेवले. ‘अस ेबघ, इथे ्ा ख्रचनी पेटीत --- तयझे 

पत् आह!े’ त््ान ेती पेटी अशी धरली, की ते पत् मला ख्रदसेल. मी 
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ती खेचा्चा प्र्त्न केला. पण माझ््ासाठी तो फारच चपळ होता. 

भ ा्ंकर रीत््ा हसत, त््ाने ते पत् दयमिून लहानशा पेटीत ठेवले. तो 

बोलला, “मी तयला खात्ी दतेो, ते इथे सयरख्रक्षत असेल. आख्रण पेटी 

अशा हुशारीच््ा जागी राहील, की तयला ती कधीच सापिणार 

नाही.” माझे िोळे ख्रभांतीतील लहानशा ख्रतजोरीकिे वळले. त््ाने 

िोके हलवले व हसला. तो म्हणाला, ‘माझ््ाकिे ्ापेक्षा चाांगली 

ख्रतजोरी आह.े’ “ओहो, तो फारच वाईट होता. ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही 

मला मदत करू शकाल, अस ेतयम्हाला वाटते का?” 

“पपा पा्रोवर ख्रवश्वास ठेवा. मी काहीतरी माग ुकाढतो.” 

पा्रो शरूवीरासारखा बोलला व त््ाच््ा अशीलाला 

ख्रजन््ाप्ंत सोिण््ासाठी गेला, तेव्हा मला वाटले, की ही खात्ी 

फार चाांगली ठरली. पण ही कामख्रगरी आमच््ासाठी कठीण ठरणार 

होती. पा्रो परतल््ावर मी त््ाला तसे म्हणालो. तो उदासीनतेने 

पण ख्रवनोदी पद्धतीने हसला. 

हो --- ्ा समस््ेची उकल स्पष्टपण े समजेल अशी ख्रदसत 

नाही. ् ा ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटनचा हात फारच बळकट ख्रदसतो आह.े त््ा 

वेळेपयरते मला कळल ेनाही, की आम्ही ह ेत््ा गयांिाचे प्रकरण कसे 

हाताळणार आहोत.”  
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दोन 

 

.ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटन दयपारी आम्हाला भेटा्ला आला. ख्रमस 

ख्रमलीसेंटन ेत््ाचे वणुन फारच वाईट, अस ेजे केल ेहोत,े ते अगदी 

बरोबर होत.े मला माझ््ा बयटातनू जरासे टोचल््ासारखी काही 

जाणीव अगदी नर्ककी होत होती, की ज््ामयळे मला त््ाला 

ख्रजन््ातनू खाली ढकलनू द्यावेसे वाटत होते. तो नको इतर्क्ा जोराने 

व आक्रमकपण े बोलत होता, जादापणा करत होता आख्रण 

पा्रोच््ा ख्रशष्टसांमत सचूनेचा ख्रधर्ककार करत होता. तो स्वतुःला 

त््ा पररख्रस्थतीचा राजा समजत होता. पा्रो त््ाच््ा प्र्त्नाांची 

पराकाष्ठा करताना ख्रदसत नव्हता. तो घाबरलेला व ख्रनराश वाटत 

होता. 

लॅख्रव्हांलटन त््ाची टोपी घालत म्हणाला, “ह े बघा लोकहो, 

आपली चचा ु ख्रनष्फळ होते आह.े ही केस अशी आह े --- मी 

ख्रमलीसेंटसाठी थोिा खाली ्ेईन, कारण ती फारच सयांदर बाई 

आह.े” तो दयष्टपणे बघत बोलला, “मी अठरा हजार म्हणतो. मी 

आज पॅरीसला जातो आह े --- मला ख्रतथ े थोिे काम आह.े मी 

मांगळवारी परत ्ेईन. त््ा ख्रदवशी सांध््ाकाळप्ंत मला पैसे 

ख्रमळाले नाहीत, तर मी उमरावाला ते पत् दणेार. ती पैसे उभ ेकरू 



19 
 

शकत नाही, वगैरे काहीही सबबी मला चालणार नाहीत. 

ख्रतच््ासारख््ा सयांदरीला --- ख्रतने व््वख्रस्थत प्र्त्न केले, तर ख्रतच््ा 

ख्रमत्ाांपैकी कय णी ना कय णी नर्ककी कजु दऊे शकेल.” 

माझा चेहरा पिला. मी पयढे सरसावलो. पण त््ाचे वार्क् 

सांपल््ाबरोबर लॅख्रव्हांलटन खोलीबाहरे पिला होता. 

मी ओरिलो, “अरे दवेा! काहीतरी करा्ला हवे. पा्रो तयझी 

काही मात्ा चाललेली ख्रदसत नाही.” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, तयला चाांगले हृद् आह े--- पण तयझ््ा मेंदतूील 

करि््ा पेशी मात् ख्रझजत चाललेल््ा ख्रदसतात. मला माझ््ा 

क्षमतेन े ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटनवर भाव मारा्ची इच्छा नाही. तो मला 

ख्रजतके घाबरट समजेल, तेवढ ेबरे आह.े” 

“का?” 

पा्रो काहीतरी आठवत पयटपयटला, “ख्रमलीसेंट ्ेण््ापवूी 

काही वेळ मी का्द्याख्रवरुद्ध काही काम करण््ाची इच्छा बोलनू 

दाखवली होती.” 

मी आश्च्ाुने आ वासनू म्हणालो, “तो घरी नसताांना त ू

त््ाच््ा घरावर िल्ला मारणार आहसे का?” 

“हसे्टीलज, कधीकधी तयझ््ा मानख्रसक प्रख्रक्र्ा फार भरभर 

चालतात.” 
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“समजा, त््ाने पत् त््ाच््ाबरोबर नेल ेतर?” 

पा्रोन ेिोके हलवले.  

“तशी शर्क्ता कमी आह.े त््ाच््ा घरात नर्ककी अशी एखादी 

लपवा्ची जागा असणार, जी कय णालाही सापिणार नाही.” 

“आपण ते --- केव्हा --- करा्चे आह?े” 

“उद्या रात्ी. आपण इथनू अकरा वाजता ख्रनघ.ू 

 

तीन 

ठरलेल््ा वेळी मी ख्रनघण््ासाठी त्ार झालो. मी एक गिद 

सटू व मऊ, गिद टोपी घातली होती. पा्रोन े माझ््ाकिे नजर 

टाकली. 

त््ान े ख्रनरीक्षण केले, “त ूतर पटाईत चोरासारखे कपिे केले 

आहसे. चल आपण भय् ारी रेल्वेन ेख्रवम्बल्िनला जाऊ.” 

“आपण आपल््ाबरोबर काही हत््ारे --- घर फोिण््ासाठी -

-- घ््ा्ची आहते का?” 

“माझ््ा ख्रप्र् हसे्टीलज, हर्क्युल पा्रो अशा अधुकच्च््ा 

पद्धती अवलांबत नाही.” 
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मी सोिून ख्रदले, दयलुक्ष केले. पण माझी उत्सयकता जबरदस्त 

होती. 

आम्ही बौना ख्रव्हस्टा ्ेथील उपनगरी् बागेत गेलो, तेव्हा 

मध््रात् झाली होती. घर अांधारी व शाांत होत.े पा्रो सरळ घराच््ा 

मागील बाजसू असलेल््ा एका ख्रखिकीकिे गेला. त््ान ेख्रखिकीचे 

तावदान उघिले व मला घरात प्रवेश करा्ला साांख्रगतले. 

मी कय जबयजलो, “ही ख्रखिकी उघिी असेल, असे त ूकसे का् 

ठरवलेस?” कारण खरे तर तो चाांगला अांदाज वाटत नव्हता. 

“कारण मी आज सकाळी ्ेऊन ते पाख्रहले.” 

‘का्?” 

“पण, हो. ते फार साध ेहोते. मी फोन केला व खोटे कािु --- 

जापचे व््ावसाख्र्क कािु वापरून अस े साांख्रगतले, की मला 

लॅख्रव्हांलटन इथे नसताना, चोरीच े काही पयराव े शोधण््ासाठी 

स्कॉटलांि ्ािुकिून पाठवण््ात आले आह.े घरमालकाने माझे 

उत्साहाने स्वागत केले. असे ख्रदसत होत,े की अलीकिे इथे 

चोऱ्ाांचे दोन प्र्त्न झाले होत े --- तसे तर आमची छोटीशी 

कल्पना ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटनच््ा इतर अशीलाांवरही फारसा त्ास न 

घेता चालली. मी सगळ््ा ख्रखिर्क्ा तपासल््ा. नोकराांना उद्या 

प्ंत ख्रखिर्क्ाांना हात न लावा्ची ताकीद ख्रदली. कारण त््ाांना मी 
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ख्रवजेचा प्रवाह जोिून ठेवला होता आख्रण िौलदारपणे मी ख्रतथनू 

परत आलो.” 

“पा्रो, खरेच, त ूनवलपणूु आहसे.” 

“अरे ख्रमत्ा, ह ेतर अगदी साधे होत.े चल आता कामाला लाग.ू 

नोकर घराच््ा वर झोपतात. तेव्हा ते जागे होण््ाचा धोका फारच 

कमी आह.े.” 

“मला वाटते आह,े की ख्रतजोरी कय ठेतरी ख्रभांतीत बाांधलेली 

आह?े” 

“ख्रतजोरी? छट्! ख्रतजोरी ख्रतथे नाही आह.े ख्रमस्टर लॅख्रव्हांलटन 

हुशार माणसू आह.े त ू बघशील की त््ान े ख्रतजोरीपेक्षा जास्त 

सयरख्रक्षत अशी जागा त््ा पत्ासाठी शोधनू काढली आह.े ख्रतजोरीत 

सगळेच नेहमी पख्रहल््ाांदा बघतात.” 

आम्ही सगळीकिे कसनू तपास केला. पण अनेक तास घर 

पसरूनदखेील आमच््ा हाती काही लागले नाही. मला पा्रोच््ा 

चेहऱ्ावर राग ख्रदस ूलागला. 

“आहा, अरे दवेा, हर्क्युल पा्रोचा पराभव? कधीच नाही. 

आपण जरा शाांत होऊन ख्रवचार करू. थोिर्क्ात, आपल््ा करि््ा 

पेशींना कामाला लाऊ.” 
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तो काही क्षण त््ाच््ा भयव्ा ताणनू, गप्प राख्रहला. नांतर मला 

माख्रहती असलेला ख्रहरवा प्रकाश त््ाच््ा िोळ््ात ख्रदस ूलागला. 

“मी ख्रकती मखू ुहोतो. स्व ा्ंपाकघर!” 

मी ओरिलो, “स्व ा्ंपाकघर? पण ते अशर्क् आह.े नोकर!” 

“बरोबर. शांभरपैकी नव््ाण्णवजण हचे म्हणतील! आख्रण 

त््ाच कारणासाठी स्व ा्ंपाकघर ही आदशु जागा आह.े ती अनेक 

घरगयती गोष्टींनी व््ापलेली असते. आपला मोचाु मग आता 

स्व ा्ंपाकघराकिे!” 

मी त््ाच््ा मागोमाग गेलो. पणूुपणे गोंधळलेला तो, पावाचे 

िबे, ताटल््ा आख्रण गॅस शेगिीमध््े िोके घालत होता. शेवटी 

त््ाला बघनू कां टाळा आल््ाने, मी परत अभ््ाख्रसकेकिे आलो. 

मला खात्ीपवूुक वाटत होत,े की इथे आख्रण इथेच ते सापिेल. 

पयढच््ा ख्रमख्रनटाला मी ख्रतथे शोध ू लागलो आख्रण मनात ख्रवचार 

केला, आता पावणेपाच वाजले आहते. त््ामयळे आता हळूहळू 

उजािेल. मग मी परत स्व ा्ंपाकघरात गेलो.  

आश्च्ु म्हणजे पा्रो आता कोळशाच््ा पोत््ावर उभा होता 

आख्रण त््ाचा ख्रफर्क्ा रांगाचा कोट खराब होत होता. त््ाने 

वेिावाकिा चेहरा केला. “हो माझ््ा ख्रमत्ा, माझे कपिे खराब 

करण,े ह ेमाझ््ा स्वभावात बसत नाही. पण का् करणार?” 
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“पण लॅख्रव्हांलटनने ते कोळशाच््ा पोत््ात ठेवलेले असणे 

शर्क् नाही, नाही का?” 

“जर तयम्ही तयमचे िोळे वापरलेत, तर तयम्हाला ख्रदसेल, मी 

काही कोळसे तपासत नाही आह.े” 

नांतर मला कोळशाच््ा पोत््ामागे काही लाकिाचे ओांिके 

रचनू ठेवलेले ख्रदसले. पा्रो ते एक एक करून खाली उतरवत 

होता. अचानक हळू आवाजात तो काहीसे ओरिला.  

“हसे्टीलज, तयझा चाकू!” 

मी त््ाला तो ख्रदला. मला तो लाकिात चाकू खयपसताना 

ख्रदसला. लाकूि दयभांगले. त््ाच््ा मध््भागी पोकळी होती. त््ातनू 

त््ान ेएक ख्रचनी बनावटीची लाकिी पेटी काढली. 

मी खषू होत म्हणालो, “वा! छान केलेस.” 

“हसे्टीलज, सावकाश! जास्त जोरात बोल ूनकोस. ्े. आपण 

ख्रदवस उजािा्च््ा आत सटकू.” 

ती पेटी ख्रखशात टाकत, तो हळूच कोळशाच््ा ख्रढगाच््ा बाहरे 

आला. जमेल तेवढ ेस्वतुःला झटकून स्वच्छ केले आख्रण आलो 

तसेच घराबाहरे पिलो. आम्ही भरभर लांिनच््ा ख्रदशेने चाल ू

लागलो. 
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मी उद्गारलो, “का् असामान्् जागा शोधली आह!े कोणीही 

लाकिाचा ओांिका वापरला नसता.” 

“हसे्टीलज, आख्रण तोही जयलैमध््े? आख्रण तो सवाुत तळाशी 

होता --- लपवण््ाची फारच नामी जागा! आहा, ही बघ टॅर्कसी! 

आता घरी जाऊन अांघोळ आख्रण ताजेतवाने करणारी झोप.” 

 

चार 

रात्ीच््ा साहसानांतर मी उशीराप्ंत झोपलो. एक 

वाजण््ापवूी मी जेव्हा आमच््ा उठाबसा्च््ा खोलीत आलो, 

तेव्हा पा्रोला एका खयचीत टेकून बसलेले पाहून, आश्च्ुचख्रकत 

झाले. त््ाच््ाशेजारी ख्रचनी पेटी उघिी होती, त््ातील पत् काढून 

तो शाांतपणे वाचत होता.  

तो माझ््ाकिे बघनू प्रेमान े हसला. त््ाने हातात धरलेल््ा 

पत्ावर ख्रटचर्क्ा मारल््ा.  

“ख्रमलीसेंट बाईसाहबेाांचे बरोबर होत.े उमरावान े कधीच ्ा 

पत्ाबद्दल कय णाला माफ केले नसत!े मी आताप्ंत पाख्रहलेल््ा 

पत्ाांपैकी, ्ा पत्ात प्रेमाचे वारेमाप शब्द आहते. 
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मी उबग ् ेऊन बोललो, “पा्रो, खरेच का? त ूपत् वाचशील, 

असे मला वाटले नव्हत.े तशा प्रकारची गोष्ट त ू कधी केलेली 

नाहीस, नाही, ना?  

माझा ख्रमत् न गोंधळता म्हणाला, “पण हर्क्युल पा्रोने ते केले 

आह.े” 

मी म्हणालो, “आख्रण दयसरी गोष्ट म्हणज ेमला असे वाटते, की 

काल जापचे पोलीसमधील कािु दाखवण,े ह े नयसते मजा करणे 

होत.े”  

“हसे्टीलज, पण मी मजा करत नव्हतो. मी एका केसच््ा मागे 

होतो.” 

मी माझे खाांद ेशहारवले. एका दृष्टीकोनाशी कय णी वाद घाल ू

शकत नाही.”  

पा्रो म्हणाला, “ख्रजन््ावर एक पा्री वाजते आह.े त््ा 

ख्रमलीसेंट बाईसाहबे असणार.” 

आमची सयांदर अशील उत्सयक चेहऱ्ान े आली आख्रण 

पा्रोकिील पेटी व पत् बघताच ख्रतचा चेहरा आनांदाने उजळला.  

“ओहो, ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही ख्रकती नवलपणूु आहात! तयम्ही 

ह ेकसे केले?”  
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“बाईसाहबे, तीव्र नापसांती दाखवणाऱ्ा पद्धतीने. पण ख्रमस्टर 

लॅख्रव्हांलटन खटला दाखल करणार नाहीत. ह ेतयमचे पत् आह,े नाही 

का?” 

ख्रतने त््ावर नजर टाकली. 

“हो. ओहो, मी तयमचे कसे आभार मान?ू तयम्ही नवलपणूु 

आहात. नवलपणू ुमनयष््. ते कय ठे लपवलेल ेहोत?े” 

पा्रोन ेख्रतला साांख्रगतले. ख्रतने टेबलावरून लहान पेटी उचलत 

म्हटले, “मी ही आठवण म्हणनू जपनू ठेवेन.” 

“बाईसाहबे, मला आशा होती, की ती ठेवण््ासाठी तयम्ही 

मला परवानगी द्याल --- ख्रशवा् स्मतृी म्हणनूदखेील.” 

“मला आशा आह,े की माझ््ा ललनाच््ा ख्रदवशी, मी ्ाहून 

चाांगली आठवण पाठवेन. ख्रमस्टर पा्रो, मी तयमची ॠणाईत 

राहीन.” 

“तयमच््ासाठी काम करण,े ह े पैशाांपेक्षा ख्रकां वा भेटींपेक्षा 

माझ््ासाठी जास्त मोलाचे आह े --- त््ामयळे तयम्ही मला ती पेटी 

ठेवनू घ््ा्ची परवानगी द्या.” 

ती हसत ओरिली, “ओहो नाही, ख्रमस्टर पा्रो, ती 

माझ््ाकिेच पाख्रहज.े”  
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ख्रतने ख्रतचा हात पयढे केला पण पा्रोने ख्रतच््ापवूी त््ा पेटीचा 

ताबा घेतला. 

त््ाचा आवाज बदलला, “मला वाटते, नाही.” 

ती चढलेल््ा आवाजात बोलली, “म्हणजे का्?” 

तो दखेील चढ््ा आवाजात बोलला, “काही झाले तरी, मला 

्ातील अदृष्् वस्तूांची कल्पना करू द्या. तयम्ही पाख्रहले आधीची 

पोकळी अधी झाली आह.े वरील अध््ा ुभागात सलोखा करणारे 

पत् आख्रण तळाला - “ 

त््ान े झटपट हालचाल केली व त््ाचा हात लाांब केला. 

त््ाच््ा तळहातावर, चार मोठे चकाकणारे ख्रहरे आख्रण दोन मोठे 

दयधाळ पाांढरे मोती होत.े  

पा्रो पयटपयटला, “मला वाटते, त््ा ख्रदवशी बााँि रस्त््ावर 

चोरलेले ख्रहरे. जाप आपल््ाला साांगेल.” 

मला आश्च्ाुचा धर्कका दते, स्वतुः जापच पा्रोच््ा 

झोपा्च््ा खोलीतनू अवतीणु झाला. 

पा्रो नम्रपण े ख्रमलीसेंट बाईसाहबेाांना म्हणाला, “माझा 

ख्रवश्वास आह,े तयमचा जयना ख्रमत्.” 
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ख्रमलीसेंट बाईसाहबे नेहमीची पद्धत पणूुपणे बदलनू म्हणाल््ा, 

“दवेान ेख्रदलेला, चपळ जयना लबाि ख्रमत्!” ख्रतने पा्रोकिे प्रेमळ 

आदरान ेपाख्रहले. 

जाप म्हणाला, “गेटी, ठीक आह.े मला वाटते, आता ्ा 

वेळचा तयझा खेळ सांपलेला आह.े लवकरच तयला परत भेटा्ची 

आशा करतो. त््ा ख्रदवशी स्वतुःला लॅख्रव्हांलटन म्हणवणारा तयझा 

ख्रमत्, आम्हाला आता ख्रमळालेला आह.े त््ा स्वतुःला लॅख्रव्हांलटन 

उफु क्रोकर उफु रीि म्हणवणाऱ्ासाठी मला नवल वाटते, की 

हॉलांिमध््े नर्ककी कय ठल््ा गाँगन े त््ाला चाकूने भोसकले होते? 

त््ाांना वाटले त््ाच््ाबरोबर माल होता. तयला नाही का असे वाटत? 

पण त््ाच््ाकिे नव्हता. त््ाने तयला छान तऱहनेे फसवले --- माल 

त््ाच््ा घरात लपवनू ठेवला. त ूत््ाच््ा पाळतीवर दोन लोकाांना 

पाठवले होतेस. आख्रण नांतर त ू इकिे पा्रोची मदत घेतलीस. 

आख्रण नशीबान ेत््ान ेत््ा गाँगला शोधनू काढल.े” 

त््ा खोट््ा ख्रमलीसेंट बाईसाहबे म्हणाल््ा, “तयला बोला्ला 

फार आविते, बरोबर? आता स्वस्थ रहा. त ूमला पकिून फरफटत 

नेण््ापेक्षा मी शाांतपणे ्ेते. मी खरी ख्रमलीसेंट नाही, असे तयम्ही 

म्हण ूशकणार नाही. पा्रो, टा- टा.” 
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पा्रो स्वप्नात असल््ासारखा म्हणाला, “बोला्ला मी 

अजनू गोंधळलेला असताांना, बटू चयकीचे होत.े मी व बयटाांबद्दल 

ख्रवशेष जागरूक असणाऱ्ा, इांललांिमध््े जन्मलेल््ा बाईचे व तयझ््ा 

इांख्रललश दशेाचे, थोिे ख्रनरीक्षण केले. ख्रमलीसेंटचे कपिे एक वेळ 

गबाळे असतील, पण बटू मात् नेहमी झकपक असत. आता ्ा 

ख्रमलीसेंट बाईचे कपिे महागाईचे व चटपटीत आहते पण बटू 

स्वस्तातील आहते. ह ेशर्क् नव्हत,े की त ूख्रकां वा मी खरी ख्रमलीसेंट 

बाई पाख्रहली असेल. ती लांिनमध््े फार थोिा काळ होती. आख्रण 

्ा मयलीचे फसवण््ापयरते, ख्रतच््ाशी फक्त वरवरचे साम्् होत.े मी 

म्हणालो तसे पख्रहल््ाांदा मला बयटाांनी धर्कका ख्रदला आख्रण मग ख्रतची 

गोष्ट --- आख्रण मग बयरखा --- ह े सगळे जरा क्षोभनाट््ासारख,े 

सगळे खोटे होते, नाही का? वरती मला कामाला लावणारे खोटे 

पत् असलेली ख्रचनी पेटी, सवु गाँगला माख्रहती असणार. पण 

लाकिाचा ओांिका ही त््ा लॅख्रव्हांलटनची कल्पना होती. हसे्टीलज, 

वेगळी कल्पना होती, नाही का? मला आशा आह े की त ू मला 

गयन्हगेारी जग माख्रहती नाही असे म्हणनू, पयन्हा कालच््ासारख््ा 

माझ््ा भावना दयखावणार नाहीस. माझ््ा ख्रवश्वास ू ख्रमत्ा, ते सयद्धा 

जेव्हा फसतात, तेव्हा ती केस माझ््ाकिे ्ेते.”  
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The Tragedy at Marsdon Manor 

मार्सडन शेतघरातील शोकाांख्रतका 

 

 

 

मी थोिे ख्रदवस शहरातनू लाांब गेलो होतो. आल््ावर पा्रोला 

त््ाची लहानशी प्रवासी बॅग नीट बांद करताांना पाख्रहल.े 

“हसे्टीलज, वेळेवर आलास. पण माझ््ाबरोबर गावाला 

्ा्ला वेळेवर आला आहसे की नाही?” 
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“म्हणज े त ू तयझ््ा केसच््ा सांदभाुत गावाला चालला 

आहसे?” 

“हो. तरी मला कबलू कराव े लागेल, की वरवर बघता ह े

प्रकरण काही खास वाटत नाही. नॉदनु ्यख्रन्न ख्रवमा कां पनी ्ाांनी 

मला ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुच््ा झालेल््ा मतृ््यचा शोध घ््ा्ला 

साांख्रगतला आह.े काही आठवि््ाांपवूी त््ान े पन्नास हजार पौंि 

इतर्क्ा मोठ््ा रकमेचा ख्रवमा उतरवला होता.” 

“मी रस घेत म्हणालो, “हो, मग?” 

“नेहमीप्रमाणे त््ा ख्रवम््ामध्् े अथाुत आत्महत््ेचे कलम 

होत.े हप्ता भरल््ापासनू, एक वषाुच््ा आत जर आत्महत््ा केली, 

तर हप्ता दांि म्हणनू समजला जाईल. ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुना फक्त 

कां पनीच््ा िॉर्कटरकिून तपासले गेले. जरी तो माणसू तारुण्् 

ओलाांिलेला असला तरी त््ाची तब््ेत उत्तम होती. शेवटच््ा 

बयधवारी --- म्हणजे परवा ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुचे प्रेत इसेर्कसमधील 

मासुिन शेतघरामध्् े त््ाच््ा घरी जख्रमनीवर सापिले. त््ाच््ा 

मतृ््चूे कारण कय ठल््ा तरी प्रकारचे अांतगुत हमॅरेज असे साांगण््ात 

आले. ते काही फार उल्लेखनी् नव्हत.े पण ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुच््ा 

आख्रथुक पररख्रस्थतीशी सांबांख्रधत काही धोकादा्क अफवा पसरू 

लागल््ावर, नॉदनु ्यख्रन्न ख्रवमा कां पनीची बालांबाल खात्ी झाली 
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की हा आजारी माणसू कजुबयिवेख्रगरीच््ा काठावर उभा आह.े 

त््ामयळे आता गोष्टी खपूच बदलल््ा. त््ाला तरुण, सयांदर बा्को 

होती.  

आख्रण असे सयचवले गेले, की तो बा्कोच््ा फा्द्यासाठी हप्ते 

भरत होता व नांतर त््ाने आत्महत््ा केली. असे घिणे शर्क् होत.े 

नॉदनु ्यख्रन्न ख्रवमा कां पनीचा सांचालक असलेला माझा ख्रमत् 

आल्रेि राईट ् ान ेमला केससांबांधी तपास करा्ला साांख्रगतला. मी 

म्हटले की ्ात मी ्शस्वी होईनच असे नाही. जर हृद्ख्रक्र्ा बांद 

पिून मतृ्् ू झाला असेल, तर मी जास्त आशावादी असेन. 

हृद्ख्रक्र्ा बांद पिण े ह े स्थाख्रनक िॉर्कटरच््ा बाबतीत नेहमी 

कळेलच, अस े नसल््ाचे गहृीत धरले जात.े पण हमॅरेजच््ा 

बाबतीत, नेमकेपणे कळू शकते. पण तरी आपण काही जरुरीच््ा 

चौकशा करू शकतो. हसे्टीलज, पाच ख्रमख्रनटात तयझी बॅग भर व 

आपण ख्रलव्हरपलूला जाणारी टॅर्कसी पकिू.”  

सयमारे तासाभराने, आम्ही पवूेकिच््ा गािीतनू, मासुिन ली 

नावाच््ा एका लहानशा स्टेशनवर उतरलो. ख्रतथे केलेल््ा 

चौकशीवरून समजले, की मासुिन शेतघर इथनू एक मैलावर आह.े 

पा्रोन ेचाला्चे ठरवले. आम्ही मयख्् रस्त््ान ेचाल ूलागलो. 

मी ख्रवचारले, “आपल््ा मोख्रहमेचा बेत का् आह?े” 
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“पख्रहल््ाांदा मी िॉर्कटरला बोलावेन. मला अशी माख्रहती 

ख्रमळाली आह,े की मासिुन ली ् ा गावात फक्त एकच िॉर्कटर आह.े 

िॉ राल्फ बनाुिु. आहा, इथे आपण त््ाच््ा घराशी आलो.”  

ते घर एक छान घर होत.े मयख्् रस्त््ापासनू थोिे आत होत.े 

गेटवर िॉर्कटरच््ा नावाची ब्रासची पाटी झळकत होती. आम्ही 

आत जाऊन घांटी दाबली. 

आम्ही नशीबवान ठरलो. िॉर्कटराांची दवाखान््ाची वेळ चाल ू

होती. आख्रण कय णी रोगी बसलेले नव्हत.े िॉ राल्फ बनाुिु व्ाने 

मोठे होत.े रुां द, उतरत््ा खाांद्याचा माणसू! पण एकां दरीत तो थोि््ा 

गयळमयळीत पद्धतीचा वाटत होता. 

पा्रोन ेस्वतुःची ओळख करून ख्रदली व आमच््ा ्ेण््ाचा 

उद्दशे साांख्रगतला. अशा प्रकारचा केसमध्् ेकां पनीला पणूु चौकशी 

करावी लागते. 

िॉ बनाुिु थोिे गोंधळून म्हणाले, “अथाुत, अथाुत, मला 

वाटते, तो श्रीमांत मनयष्् असल््ान े त््ाचा मोठ््ा रकमेचा ख्रवमा 

होता.” 

“िॉर्कटर, तयम्ही त््ाला श्रीमांत मनयष्् समजता का?” 

िॉर्कटराांना नवल वाटलेले ख्रदसले. 
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“तो तसा नव्हता का? त््ाच््ाकिे दोन गाि््ा होत््ा. मासुिन 

शेतघर ह ेख्रनगा राखण््ासाठी खपू मोठे घर आह.े पण मला वाटते 

ते त््ाला स्वस्तात ख्रमळाले.” 

“मला असे समजले, की त््ाला अलीकिे बराच तोटा 

झाला.” 

पा्रो िॉर्कटराांना नीट न््ाहाळत होता.  

पण िॉर्कटरन ेफक्त दयुःखाने मान हलवली. “खरेच तसे आह े

का? मग असा ख्रवमा उतरवलेला असणे म्हणज े त््ाची बा्को 

नशीबवान आह.े ती खपू सयांदर आख्रण आकषुक आह ेपण भ्ानक 

रीत््ा अचानक बसलेल््ा धर्कर्क्ाने ती उदास झाली आह.े 

ख्रबचारी! फारच कोलमिून पिली आह.े मी ख्रतला उभारी दणे््ाचा 

प्र्त्न केला. पण ख्रतला बसलेला धर्कका फारच मोठा आह.े” 

“तयम्ही अलीकिे ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुकिे बघत होतात का?” 

“नाही, कधीच नाही.” 

“का्?” 

“मला असे समजले की ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसु ह ेख्रिश्चन शास्त्रज्ञ 

--- ख्रकां वा त््ा प्रकारचे कोणी होत.े” 

“पण प्रेताची तपासणी तयम्ही केलीत?” 
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‘अगदी नर्ककी. मला एका माळ््ान ेख्रतथे नेल.े” 

“आख्रण मतृ््चूे कारण स्पष्ट झाले?” 

“हो, स्पष्टपणे. ओठाांवर रक्त होत.े पण बराचसा रक्तस्त्राव 

अांतगुत होता.” 

“ते अजनू ख्रतथे पिलेले आहते का?” 

“हो. प्रेताला कय णी हात लावलेला नाही. ते एका ख्रपकाच््ा 

किेला पिले होत.े ते सहसा िोमकावळ््ाची ख्रशकार करत असत. 

त््ाांच््ाशेजारी कावळ््ाांना मारा्ची बांदकू पिलेली होती. हमॅरेज 

अचानक झाले असावे. सांश्ातीतपणे गॅस्ट्रीक अल्सर असावा.” 

“त््ाना बांदयकीने मारण््ात आले नसाव ेका?” 

“माझ््ा ख्रप्र् सर!” 

“माफ करा. पण माझी स्मरणशक्ती चाांगली असेल, तर 

अलीकिील एका खयनाच््ा केसमध््े, िॉर्कटरन ेप्रथम हृद्ख्रक्र्ा 

बांद पिल््ाच े म्हटले --- मग स्थाख्रनक कॉन्स्टेबलने जेव्हा असे 

ख्रनदशुनास आणले, की िोर्क्ाला गोळी लागल््ाची जखम आह,े 

तेव्हा त््ाने ते बदलले.”  

िॉ बनाुिु कोरिेपणे बोलले, “पण ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुच््ा 

शरीरावर गोळी लागल््ाची जखम नव्हती. सभ्् गहृस्थहो, आता 

अजनू काही नसेल, तर --- “ 
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आम्ही का् ते समजलो. “िॉर्कटर, इतर्क्ा चाांगल््ा रीतीने 

माझ््ा प्रश्ाांना उत्तरे ख्रदल््ाबद्दल मी आपला आभारी आह.े तसेही 

तयम्हाला शवख्रवच्छेदनाची गरज वाटली नाही?” 

िॉर्कटर रागावनू म्हणाले, “अथाुतच नाही. मतृ््चूे कारण स्पष्ट 

होत.े आख्रण आमच््ा व््वसा्ात नातेवाईकाांना उगीचच त्ास 

द्या्ची पद्धत नाही.” 

आख्रण आमच््ा तोंिावर दार आपटून िॉर्कटर ख्रनघनू गेले. 

आम्ही शेतघराकिे ख्रनघाल््ावर पा्रोन े मला ख्रवचारले, 

“हसे्टीलज, तयला िॉ बनाुिु कसे वाटले?” 

“जरा जयनाट गाढव.” 

“बरोबर. ख्रमत्ा, तयझे लोकाांबद्दलच ेमत नेहमीच ्ोल् असते.” 

मी त््ाच््ाकिे अस्वस्थपणे पाख्रहल.े पण तो ह े गांभीरपणे 

म्हणत होता. पण त््ाच््ा िोळ््ात चमक आली आख्रण तो 

लबािीन े म्हणाला, “म्हणजे इथे सयांदर स्त्रीचा काही प्रश् नाही 

आह!े” 

मी त््ाच््ाकिे थांिपणे पाख्रहल.े  

आम्ही शेतघरात आल््ावर, आमच््ासाठी एका 

मध््मव्ीन नोकराणीने दार उघिले. पा्रोन े ख्रतला ख्रमसेस 

मालटॅ्रव्हसुसाठी त््ाचे कािु आख्रण ख्रवमा कां पनीचे पत् ख्रदले. 
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आम्हाला ख्रतन े एका लहान खोलीत नेले. आख्रण ती ख्रतच््ा 

मालख्रकणीला साांगण््ासाठी गेली. दहा ख्रमख्रनटे गेली. मग दार 

उघिले. ख्रवधवेच््ा कपि््ातील एक नाजकू आकृती आमच््ापयढे 

उभी राख्रहली.  

ख्रतने चाचरत ख्रवचारले, “ख्रमस्टर पा्रो?” 

पा्रो आकषुकपणे उभा राहून ख्रतच््ाकिे जाऊ लागला. 

“मला कळत नाही की तयम्हाला अशा तऱहनेे त्ास द्या्ला खरे तर 

नको होते. पण का् करणार? ही प्रकरणे --- त््ाांना द्ा माख्रहती 

नाही.”  

ख्रमसेस मालटॅ्रव्हस ु त््ान ेपयढे केलेल््ा खयचीत बसली. ख्रतचे 

िोळे रिून रिून लाल झाले होत.े पण त््ामयळे ख्रतचे आरस्पानी 

सौद् ुलपत नव्हत.े ती सत्तावीस/ अठ्ठावीस वषांची असावी. ती 

खपूच गोरी होती. िोळे ख्रनळे व मोठे होत.े आख्रण ती खालचा ओठ 

चावत असल््ामयळे अख्रधकच छान ख्रदसत होती.  

“ह ेकाही माझ््ा नवऱ्ाच््ा ख्रवम््ाबद्दल असावे, नाही का? 

पण इतर्क्ा लवकर मला त्ास घेतलाच पाख्रहज ेका?”  

“बाईसाहबे, धीर धरा. असे बघा, तयमच््ा नवऱ्ान े मोठ््ा 

रकमेचा ख्रवमा उतरवलेला आह.े आख्रण अशा केसमध््े ख्रवमा 

कां पनीला काही बाबी स्पष्ट करून घाव््ा लागतात. ते करण््ासाठी 



39 
 

त््ाांनी मला नेमले आह.े लक्षात घ््ा, ह ेसवु काही मी तयम्हाला त्ास 

होईल, अशा पद्धतीन े मयळीच हाताळणार नाही. तयम्ही मला 

बयधवारच््ा घटनाांबद्दल थोिर्क्ात साांगाल का?” 

“मी चहासाठी कपिे बदलत होत.े तेव्हा नोकराणी आली --- 

एक माळी घराकिे धावत आला होता. त््ाला असे कळले होत े-

-- “ 

ख्रतचा आवाज काप ूलागला. पा्रोने ख्रतचा हात सहानयभतूीने 

दाबला.  

“मी समज ूशकतो. बास! तयम्ही त््ाआधी तयमच््ा नवऱ्ाला 

दयपारी भेटला होतात का?” 

“दयपारचे जेवण झाल््ापासनू नाही. मी काही स्टाँप 

आणण््ासाठी गावात गेले होत.े आख्रण माझा ख्रवश्वास आह,े तो 

जख्रमनीवर इकिे ख्रतकिे आनांदाने ख्रफरत होता.” 

“कावळे मारत का?” 

“हो. तो सहसा त््ाच््ाबरोबर त््ाची लहान बांदकू घेत असे. 

मी लाांबनू एकदोनदा गोळी उिाल््ाचे आवाज ऐकले.” 

“आता ती बांदकू कय ठे आह?े” 

“मला वाटते, हॉलमध््े.” 
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ती खोलीबाहरे पिली व पा्रोच््ा हातात बांदकू आणनू 

ख्रदली. त््ान ेती लक्ष दऊेन तपासली.  

“दोन बार उिवले गेले. अस्स!” त््ाने ख्रनरीक्षण करत ख्रतला 

बांदकू परत ख्रदली. “आख्रण बाईसाहबे, आता मी ह ेबघ ूशकतो का 

--- “ 

तो नाजकूपणे थाांबला.  

ती ख्रतच े िोके हलवत पयटपयटली, “नोकर तयम्हाला घेऊन 

जाईल.” 

नोकराणी त््ाला घेऊन आली व तो नोकराबरोबर वरच््ा 

मजल््ावर गेला. मी त््ा सयांदर, दयदवैी बाईबरोबर राख्रहलो. ख्रतच््ाशी 

बोलावे, की गप्प रहावे, ह ेठरवणे अवघि होत.े मी सहज एकदोन 

ख्रवष्ाांवर बोललो. त््ाला ख्रतने त््ात मन नसल््ासारखी उत्तरे 

ख्रदली. काही ख्रमख्रनटात पा्रो परत आला. 

“बाईसाहबे, तयम्ही दाखवलेल््ा नम्रपणाबद्दल मी तयमचा 

आभारी आह.े मला वाटत नाही की ्ा प्रकरणात, पयन्हा तयम्हाला 

त्ास द्या्ची वेळ ्ेईल. तयमच््ा नवऱ्ाच््ा आख्रथुक व््वहाराची 

तयम्हाला काही कल्पना आह ेका?” 

ख्रतने मान हलवली. “काहीच नाही. मला त््ातले काही कळत 

नाही.” “अस्स! तर मग तयम्ही आम्हाला साांग ूशकणार नाही, की 
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त््ान ेअचानक ख्रवमा काढा्चा ख्रवचार का केला? मला वाटते, 

असे त््ान ेपवूी केले नव्हत.े” 

“आम्ही नयकतेच एक वषाुपवूी ललन केले होते. पण त््ान ेख्रवमा 

का काढला, तर बहुतेक त््ान े पर्कके ठरवले होत.े की तो फार 

जगणार नाही. त््ाला त््ाच््ा मरणाची चाांगलीच कल्पना होती. 

मला वाटते त््ाला एकदा ्ापवूीही हमॅरेज झाले होत.े आख्रण 

दयसऱ्ाांदा अस े झाल््ास ते जीवघेणे ठरेल, असे त््ाला वाटत 

असावे. मी त््ाची ही पयसटशी भीती दरू करा्चा प्र्त्न केला. पण 

हा् रे दवेा, शेवटी त््ाचेच खरे ठरले.” 

अश्रयभरल््ा िोळ््ाांनी ख्रतने आमचा ख्रनरोप घेतला. आम्ही 

दोघे बाहरे पिताांना पा्रोने त््ाचे नेहमीचे हावभाव केले. “ख्रमत्ा, 

आता परत लांिन! अजनू काही सयगावा लागत नाही. आख्रण तरीही 

--- “ 

“तरीही का्?” 

“मला दोनतीन गोष्टींमध्् ेथोिीस ेअतर्क् ुसाम्् ख्रदसत ेआह.े 

तयला ते जाणवले का? नाही? तरीही आ्यष्् सारखेपणाच््ा 

्ोगा्ोगाने भरलेले आह.े आख्रण नर्ककीच त््ान ेस्वतुःचे आ्यष्् 

सांपवले नसेल --- त््ाचे तोंि रक्तान े भरणारे ख्रवष त््ाने घेतले 
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नव्हत.े नाही. नाही. मी हा ख्रवचार िोर्क्ातनू काढून टाकला पाख्रहज.े 

सवु काही का्दशेीर व स्पष्ट ख्रदसत ेआह े--- पण ह ेकोण आह?े” 

एक उांच माणसू आमच््ाकिे चालत ्ेत होता. आम्हाला 

काही खणू न करता तो आमच््ा अांगावरून चालत गेला. पण तो 

कय णी दयष्ट ख्रदसत नव्हता. नम्र, किक चेहऱ्ाचा व ख्रवषयववतृ्ती् 

प्रदशेातील वाटत होता. बाग झािणारा माळी क्षणभर थाांबला. 

पा्रो घाईन ेत््ाच््ाजवळ गेला. 

“मला साांग हा कोण आह?े तयला तो माख्रहती आह ेका?” 

“सर, मी त््ाचे नाव ऐकले आह ेपण मला ते आठवत नाही. 

मागील आठवि््ात तो इथे एक रात् राख्रहला होता. तो मांगळवार 

होता.” 

“पटकन चल ख्रमत्ा, आपण त््ाच््ामागोमाग जाऊ.” 

आम्ही गेटपासनू गॅरेजच््ा रस्त््ाप्ंत त््ाचा पाठलाग केला. 

घराच््ा किेला असलेल््ा गच्चीवर काळा पा्घोळ झगा 

घातलेली व््क्ती ख्रदसत होती. तो एकदम वळला व आम्हीही 

त््ाच््ामागोमाग वळलो. ख्रतथे आम्ही भेटलो. 

ती उभी होती, ख्रतथेच ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसु िगमगत पिले होते. 

ख्रतचा चेहरा लक्षात ्ेईल इतका पाांढरा पिला. 
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ती धापा टाकत बोलली, “तयम्ही? मला वाटले, तयम्ही पवूु 

आख्ररकेच््ा वाटेवर समयद्रात असाल?” 

तरुण मनयष््ाने स्पष्टीकरण ख्रदले, “मला माझ््ा वख्रकलाकिून 

काही बातमी समजल््ामयळे मी इथे राख्रहलो. स्कॉटलांिमधील माझे 

व्स्क काका अचानक वारले आख्रण त््ाांनी माझ््ा नावे काही पैसे 

ठेवलेले मला कळल.े त््ामयळे मी ठरवले की प्रवास रद्द करण ेठीक 

राहील. मग मी वतुमानपत्ात ही वाईट बातमी वाचली. मग मी इथे 

मला काही करण््ासारखे आह ेका, ते बघा्ला आलो. कदाख्रचत 

काही गोष्टींकिे लक्ष द्या्ला तयला कय णाची जरुरी असेल.” 

त््ाच वेळी त््ाना आम्ही ख्रतथ ेअसल््ाची जाणीव झाली. 

पा्रो पयढे झाला. आख्रण माफी मागत स्पष्ट केले, की त््ाची काठी 

हॉलमध््े राख्रहल््ामयळे तो परत आला. मला वाटले, थोिे काां कू 

करत ख्रमसेस मालटॅ्रव्हसुने ओळख करून ख्रदली. 

“ख्रमस्टर पा्रो, ख्रमस्टर ब्लॅक.” 

थोिा वेळ गप्पा झाल््ा. त््ात पा्रोच््ा लक्षात आले की 

कॅप्टन ब्लॅक अाँकर खानावळीत उतरला होता. हरवलेली काठी 

सापिली नाही [त््ात काही नवल नव्हते.] पा्रोने परत माफी 

माख्रगतली व आम्ही ख्रनघालो. 
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आम्ही भरभर चालत गावात आलो. आख्रण पा्रोने घरापासनू 

खानावळीप्ंत सरळ रेषा असल््ाच ेदाखवले.  

त््ान ेसाांख्रगतले, “आमचा ख्रमत् कॅप्टन ्ेईप्ंत आम्ही ख्रतथे 

आराम केला. आम्ही पख्रहल््ा गािीन ेलांिनला परतत असल््ाचे 

साांगण््ावर मी जोर ख्रदल््ाचे तयझ््ा लक्षात आले का? तयला वाटले 

असेल, की आपण खरच परतत आहोत. पण तसे नाही. ्ा तरुण 

ब्लॅकला पाख्रहल््ावर त ू ख्रमसेस मालटॅ्रव्हसुचा चेहरा पाख्रहलास? 

ख्रतला स्पष्टपणे धर्कका बसला. आख्रण तो --- ठीक आह,े तो फार 

एकख्रनष्ठ आह,े असे तयला वाटत नाही का?” तो इथे मांगळवारी रात्ी 

होता --- ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसु वारले त््ाच््ा आधीच््ा रात्ी. 

हसे्टीलज, आपण कॅप्टन ब्लॅकच््ा कृत््ाांवर नजर ठेवली पाख्रहज.े” 

अध््ा ु तासात आम्ही खानावळीशी पोचलो. पा्रो बाहरे 

पिला आख्रण धीटपणे कॅप्टन ब्लॅकला भेटला. आख्रण त््ाला 

आमच््ा खोलीवर घेऊन आला. 

त््ान ेस्पष्ट केले, “मी कॅप्टन ब्लॅकला आपला इथे ्ेण््ाचा 

उद्दशे साांगत होतो. ख्रमस्टर ब्लॅक, तयम्हाला समज ूशकेल, की मला 

मरणापवूी थोिा काळ ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुची मानख्रसकता कशी 

होती, ह े जाणनू घेण््ात रस आह.े त््ाचबरोबर मला ख्रमसेस 

मालटॅ्रव्हसुला दयुःखद प्रश् ख्रवचारून त्ास द्या्चा नाही आह.े हा 
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हादसा घिण््ापवूी तयम्ही इथे होतात. त््ामयळे तयम्ही आम्हाला 

महत्वाची माख्रहती दऊे शकाल.” 

तो तरुण सैख्रनक बोलला, “मला तयम्हाला मदत करा्ला 

नर्ककीच आविेल. पण मला त््ाचे वतुन सवुसामान््च वाटले. 

असे बघा, तो लोकाांचा जयना ख्रमत् होता. पण मी त््ाला फारसा 

ओळखत नाही.” 

“त ूइथे केव्हा आलास?” 

“मांगळवारी दयपारी. बयधवारी सकाळी लवकर मी गावात गेलो, 

कारण माझी बोट ख्रटलबरीपासनू १२ ला सयटणार होती. पण मला 

एक बातमी समजल््ामयळे मी माझा बेत बदलला. तेच मी ख्रमसेस 

मालटॅ्रव्हसुला साांगताना तयम्ही ऐकले.” 

“मला वाटते, त ू पवू ु आख्ररकेला परत चालला होतास, 

बरोबर?” 

“हो. लढाईपासनू मी नेहमी ख्रतथे जातो --- तो छान दशे आह.े” 

“बरोबर, आता मांगळवारी रात्ी जेवताना का् बोलणे 

झाले?” 

“ओहो, मला माख्रहती नाही. नेहमीचे काहीही ख्रवष्! 

मालटॅ्रव्हसुन े माझ््ा लोकाांची चौकशी केली. मग आम्ही जमुन 

लढाईत दणे््ात ् ेणाऱ्ा नयकसानभरपाईच््ा प्रश्ाबद्दल चचा ुकेली. 
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नांतर ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसु ्ाांनी पवू ु आख्ररकेबद्दल बरेच प्रश् 

ख्रवचारले. मी त््ाांना एकदोन सहसा घिणाऱ्ा गोष्टी साांख्रगतल््ा. 

मला वाटते, एवढेच. 

“आभारी आह.े” 

पा्रो क्षणभर गप्प राख्रहला. मग तो सभ््पणे बोलला, “तयझ््ा 

परवानगीन े मी एक प्र्ोग करू इच्छीतो. त ू तयझ््ा 

सदस्दख्रववेकबयद्धीला स्मरून तयला माख्रहती असलेले सवु 

साांख्रगतलेस. आता तयझ््ा अधुख्रनख्रद्रत अवस्थेला मला ख्रवचारा्चे 

आह.े” 

घाबरलेल््ा ब्लॅकने ख्रवचारले, “म्हणज ेमानसख्रवशे्लषण का?” 

पा्रो त््ाला ख्रदलासा दते म्हणाला, “ओहो, नाही. ते असे 

आह,े मी तयला एक शब्द दईेन. त ूदयसऱ्ा शब्दान ेउत्तर द.े आख्रण 

असेच. तयला पख्रहल््ाांदा जो सयचेल, तो शब्द. आपण सयरु करु्ा?” 

“ठीक आह.े” ब्लॅक बोलला. पण तो अस्वस्थ ख्रदसत होता.  

पा्रो म्हणाला, “हसे्टीलज, कृप्ा आमचे शब्द ख्रलख्रहत जा. 

मग त््ाने त््ाच््ा ख्रखशातनू एक घि््ाळ काढून त््ाच््ाशेजारी 

टेबलावर ठेवले. 

“आपण सयरु करू. ख्रदवस.” 

क्षणभर थाांबनू ब्लॅक बोलला, “रात्.” 
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जसजस े पा्रो बोलत गेला ब्लॅकची उत्तरे भरभर ्ेऊ 

लागली. 

पा्रो म्हणाला, “नाव.” 

“जागा.” 

“बनाुिु.” 

“शॉ.” 

“मांगळवार.” 

“रात्ीच ेजेवण.” 

“प्रवास.” 

“जहाज.” 

“दशे.” 

“्यगाांिा.” 

“गोष्ट.” 

“ख्रसांह.” 

“िोमकावळ््ाांना मारा्ची बांदयक.” 

“शेत.” 

“ठो.” 

“आत्महत््ा.”  
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“हत्ती.” 

“सयळे.” 

“पैसा.” 

“वकील.” 

“आभारी आह,े कॅप्टन ब्लॅक. त ूमला अध््ाुतासाने थोिासा 

वेळ दऊे शकशील का?” 

“नर्ककी.” त््ा तरुण सैख्रनकाने पा्रोकिे चौकसपणे पाख्रहले. 

आख्रण उठताांना त््ाची भयवई पयसली. 

पा्रो हसत, दार लावत म्हणाला, “हसे्टीलज, आता ह ेसगळे 

पाख्रहलेस, नाही का?”  

“तयला का् म्हणा्चे आह,े मला कळत नाही.” 

“ह ेशब्द तयला काही सयचवत नाहीत का?” 

मी ते ख्रवचारपवूुक तपासले. मी माझे िोके हलवले. 

“मी तयला मदत करतो. पख्रहल््ाांदा ब्लॅकन ेभरभर, न थाांबता 

उत्तरे ख्रदली. त््ामयळे आपण म्हण ूशकतो की त््ाला उघि करा्ची 

नसललेी अशी, अपराधीपणाची काही माख्रहती नव्हती. ख्रदवस, 

रात्, जागा, नाव ह े नेहमीचे साहच् ु असलेल े शब्द आहते. मी 

बनाुिु पासनू कामाला लागलो. तो शब्द असे सयचवत असावा, की 
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स्थाख्रनक िॉर्कटर त््ाला आठवला असावा. कदाख्रचत नसेलही. 

आमच््ातील अलीकिच््ा बोलण््ानांतर त््ाने मांगळवारला 

रात्ीच ेजेवण असे उत्तर ख्रदले. पण प्रवास आख्रण दशे ्ाला त््ाने 

उत्तर ख्रदले, जहाज आख्रण ्यगाांिा. ्ावरून असे ख्रदसत,े की त््ाने 

जहाजाने केलेला ्यगाांिाचा प्रवास त््ाच््ासाठी महत्वाचा होता. 

आख्रण त््ाने इथे ्ेण््ासाठी केलेला प्रवास नव्ह.े मी गोष्ट 

म्हटल््ावर त््ाला ख्रसांह आठवला कारण त््ाने जेवताना ख्रसांहाची 

गोष्ट साांख्रगतली होती. मी िोमकावळ्ाांना मारा्ची बांदकू 

म्हटल््ावर त््ान े शेत म्हटले. तो अगदी अनपेख्रक्षत असा शब्द 

होता. मी जेव्हा ठो शब्द म्हटला, तेव्हा त््ान ेलगेच आत्महत््ा 

म्हटले. कारण त््ाला शेतात िोमकावळ््ाांना मारा्ची बांदयकीने 

आत्महत््ा करणारा माणसू माख्रहती होता. अजनूही त््ाच््ा मनात 

त््ान ेजेवताांना साांख्रगतलेल््ा गोष्टी होत््ा. आख्रण मला वाटते, त ू

कबलू करशील, मी जेव्हा कॅप्टन ब्लॅकला आठवतो, तेव्हा त््ाला 

त््ान े जेवा्च््ा टेबलावर मांगळवारी जेवताांना साांख्रगतलेली 

आत्महत््ेची गोष्ट परत साांगा्ला साांगतो.” 

इथप्ंत ब्लॅक सगळ््ा गोष्टींबद्दल पयरेसा सरळ असतो. 

“हो. मी त््ाांना जी गोष्ट साांख्रगतली, ख्रतचा ख्रवचार माझ््ा 

िोर्क्ात आला. त््ा माणसान े खरेच शेतावर िोमकावळ््ाांना 
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मारा्ची बांदयकीने तोंिात गोळी मारून, आत्महत््ा केली. 

िॉर्कटराांना शेवटप्ंत काही कळल ेनाही. ते गोंधळलेलेच राख्रहले -

-- फक्त ओठाांवर थोिेसे रक्त होत.े त््ाख्रशवा् काही वेगळे असे 

ख्रदसत नव्हते. पण का् --- ?“ 

ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुशी त््ाचा का् सांबांध होता? ते तयला 

माख्रहती नाही. अस्स! त््ाच््ाशेजारी िोमकावळ््ाांना मारा्ची 

बांदयक सापिली.” 

“म्हणजे तयम्हाला असे म्हणा्चे आह ेका, की माझ््ा गोष्टीने 

त््ाना ह ेसयचले? ओहो, पण ह ेभ्ानक आह.े”  

“वाईट वाटून घेऊ नकोस --- ह े असे झाले असेल ख्रकां वा 

नसेल. ठीक आह.े मला लांिनला फोन करा्ला पाख्रहजे.” 

पा्रो फोनवर बराच वेळ सांभाषण करत होता. आख्रण मग 

ख्रवचार करत आला. दयपारी एकटाच ख्रवचार करत राख्रहला. शेवटी 

सांध््ाकाळी सात वाजता त््ाने जाहीर केले, की आता तो ह ेप्रकरण 

दरू ठेऊ शकत नाही. पण तरुण ख्रवधवेला आता ह ेसवु साांगा्ला 

हव.े  

पख्रहल््ापासनू मला ख्रतच््ाबद्दल सहानयभतूी वाटत होती. ती 

कफल्लक होती आख्रण ख्रतच््ा नवऱ्ान े ख्रतच््ा सयरख्रक्षत 

भख्रवष््ासाठी आत्महत््ा केली होती, ह ेत््ा बाईला सहन करा्ला 
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अवघि असे ओझे होत.े तरीही मी गयप्तपणे आशा करत होतो, की 

ख्रतचा दयुःखाचा पख्रहला भर ओसरल््ावर, तरुण ब्लॅक ख्रतला 

ख्रदलासा दऊे शकेल. तो ख्रतचे खपू कौतयक करत होता.  

बाईसाहबेाांबरोबरची आमची भेट दयुःखदा्क ठरली. पा्रोने 

साांख्रगतलेल््ा गोष्टींवर ख्रवश्वास ठेवा्ला त्ार नव्हती. त््ासाठी 

ख्रतने ठाम नकार ख्रदला. शेवटी ख्रतला जेव्हा पटले, तेव्हा ती जोराने 

रिा्ला लागली. प्रेताची तपासणी केल््ावर, आमचा सांश् 

खात्ीत बदलला. पा्रोला त््ा बाईबद्दल फार वाईट वाटत होत.े 

पण शेवटी, त््ाला ख्रवमा कां पनीने काम ख्रदले होत.े त््ामयळे तो का् 

करणार होता? तो जा्ला ख्रनघाला, तेव्हा तो हळूवारपणे ख्रमसेस 

मालटॅ्रव्हसुला म्हणाला, “बाईसाहबे, सगळ््ा लोकाांसारखे 

तयम्हाला माख्रहती पाख्रहजे, की माणस ेमरत नाहीत.”  

ख्रतने िोळे मोठे करत ख्रवचारले, “तयम्हाला का् म्हणा्चे 

आह?े” 

“तयम्ही कधी मतृात्म््ाांशी सांवाद साधण््ात भाग घेतला नाही 

का? तयम्ही मतृात्म््ाांशी सांवाद साधण््ाच््ा स्वभावाच््ा वाटता.” 

“मला असे साांख्रगतले जात.े पण तयम्ही नर्ककीच त््ावर ख्रवश्वास 

ठेवत नसाल, नाही का?” 
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“बाईसाहबे, मी काही ख्रवख्रचत् गोष्टी पाख्रहल््ा आहते. तयम्हाला 

माख्रहती आह ेका, की गावातील लोक म्हणतात, ह ेघर पछािलेले 

आह.े” 

ख्रतने मान हलवली. त््ाच क्षणी नोकराणी साांगत आली, की 

जेवण त्ार आह.े” 

तयम्ही इथे राहून जेवत का नाही?”  

आम्ही मोठ््ा िौलान ेत्ार झालो. ख्रतला ख्रतच््ा दयुःखापासनू 

दरू जा्ला त््ामयळे मदत होईल, असे आम्हाला वाटले. 

आम्ही सपू सांपवतो आहोत, तोच दाराबाहरेून एक ख्रकां काळी 

ऐकू आली. आख्रण काचसामान फय टल््ाचा आवाजही आला. 

आम्ही उिी मारून उभ े राख्रहलो. नोकराणी आली. ख्रतचा हात 

छातीवर होता. 

“बाहरे पॅसेजमध्् े--- एक मनयष्् उभा होता.” 

पा्रो बाहरे धावला व लगेच परत आला. ”ख्रतथे कय णी नाही.” 

नोकराणी क्षीणपणे म्हणाली, “सर, कय णी नाही? ओहो, त््ाने 

मला घाबरवले.” 

“पण का?” 
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ती कय जबयजत््ा स्वरात बोलली, “ते मालक होत.े ते प्रेतात्म््ा 

सारख ेख्रदसत होत.े” 

मी ख्रमसेस मालटॅ्रव्हसुला घाबरलेले पाख्रहले. माझे मन जयन््ा 

अांधश्रदे्धकिे गेले, की आत्महत््ा स्वस्थ राहू शकत नाही. माझी 

खात्ी आह,े ख्रतलाही तेच वाटले असावे.  

कारण ख्रमख्रनटाभराने, ख्रतन े ख्रकां चाळत, पा्रोचा दांि धरला. 

“तयम्ही त््ा ऐकल््ा नाही का? ख्रखिकीवरच््ा तीन थापा? तो 

घराभोवती ख्रफरे, तेव्हा असाच आवाज करे.” 

मी ओरिलो, “ती ख्रखिकीच््ा तावदानाशेजारील वेल होती.” 

पण आम्हा सगळ््ाांवर भीतीचे सावट पसरले. नोकराणी 

अथाुतच ताणाखाली नव्हती. जेव्हा जेवण झाले, तेव्हा ख्रमसेस 

मालटॅ्रव्हसुन ेपा्रोला ख्रवनांती केली, की त््ान ेलगेच जाऊ न्.े ती 

एकटी रहा्ला घाबरत होती. आम्ही खोलीत बसलो. वारा वाढला 

होता आख्रण घराभोवती ख्रवव्हळल््ासारख््ा गढू पद्धतीने वहात 

होता. दोनदा खोलीचे दार हळूच उघिले व प्रत््के वेळी ती 

घाबरून मला ख्रबलगली. 

शेवटी पा्रो रागाने ओरिला, “ह ेदार भयरळ पािते आह.े” 

त््ान ेउठून ते परत लावले व कय लयपात ख्रकल्ली ख्रफरवली. ”त््ामयळे 

मी ते कय लयपबांद करतो.” 
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ती धापा टाकत म्हणाली, “असे करू नका. आता ते जर 

उघिले, तर -- “ 

ती असे बोलताना अशर्क् असे झाल.े कय लयपबांद दार सताि 

उघिले. मी ख्रजथे बसलो होतो, ख्रतथनू मला पॅसेजमधील काही 

ख्रदसत नव्हते. पण ख्रतचे आख्रण पा्रोचे तोंि ख्रतकिे होत.े ख्रतन े

त््ाच््ाकिे वळून जोरात एक ख्रकां काळी मारली. 

ती ओरिली, “तयम्ही त््ाला पाख्रहल े--- ख्रतकिे पॅसेजमध््?े” 

तो ख्रतच््ाकिे कोि््ात पिल््ासारखा बघत होता. मग त््ाने 

मान हलवली. “मी माझ््ा --- नवऱ्ाला पाख्रहल े --- तयम्ही पण 

नर्ककीच पाख्रहले का?”  

“बाईसाहबे, मी काही पाख्रहले नाही. तयमची तब््ेत बरी नाही -

-- तयम्ही भारल््ा गेल््ा आहात --- “ 

“मी एकदम ठीक आह,े अरे दवेा!” 

एकदम अचानक ख्रदवे उघिख्रमट होऊन गेले. अांधारातनू तीन 

जोरदार थापा आल््ा. मला ख्रमसेस मालटॅ्रव्हसुचा कण्हण््ाचा 

आवाज आला. आख्रण मग --- मी बख्रघतले!  

वरती अांथरुणावर मी पाख्रहलेला माणसू, माझ््ाकिे तोंि 

करून उभा होता. तो भयतासारख््ा मांद प्रकाशान े चमकत होता. 

त््ाच््ा ओठाांवर रक्त होते व त््ान े त््ाचा उजवा हात काही 
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दाखवत, बाहरे काढला होता. अचानक त््ाच््ातनू मोठा उजेि 

ख्रनघाला. तो पा्रो आख्रण माझ््ावरून गेला आख्रण ख्रमसेस 

मालटॅ्रव्हसुवर पिला. मी ख्रतचा पाांढरा पिलेला भ्ानक चेहरा व 

आणखीही काही पाख्रहल!े 

मी ओरिल,े “अरे दवेा, पा्रो, ख्रतच््ा हाताकिे बघ. उजवा 

हात. तो लाल झाला आह!े” 

ख्रतचे स्वतुःचे त््ाकिे लक्ष गेले. ती जख्रमनीवर एका 

ख्रढगाऱ्ावर पिली.  

ती वेि््ासारखे ओरिली, “रक्त, हो. ह ेरक्तच आह.े मी त््ाला 

मारल.े मी ते केले. तो मला दाखवत होता. मग मी माझा हात 

चापावर ठेवला व तो दाबला. मला त््ाच््ापासनू वाचवा --- मला 

वाचवा! तो परत ्ेतो आह!े” 

ख्रतचा आवाज घोगरा होत होत ऐकू ्ेईनासा झाला. 

पा्रो म्हणाला, “ख्रदवे.” 

जण ूजाद ूझाल््ाप्रमाणे ख्रदवे लागले.  

तो बोलत राख्रहला, “हसे्टीलज, तयला ऐकू ्ेते आह?े तोच तो 

आवाज. आख्रण तयला एव्हरेट्ट? आहा, तसेही हा ख्रमस्टर एव्हरेट्ट 

उत्तम व््ावसाख्र्क रांगभमूी कलाकार आह.े मी त््ाला दयपारी फोन 

करून बोलावनू घेतले. त््ाचा मेकप चाांगला आह,े नाही का?” 
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“जवळपास मतृ माणसासारखाच आह.े त््ाच््ा ख्रखशात 

छोटी ख्रवजेरी आह ेआख्रण जरुरीच ेफॉस्फरसन्स आह.े त््ामयळे त््ाने 

्ोल् तो पररणाम घिवनू आणला. हसे्टीलज, मी तयझ््ा जागी असतो 

तर ख्रतच््ा उजव््ा हाताला स्पशु केला नसता. कारण ख्रतच््ा 

हाताला लाल रांग लावलेला आह.े जेव्हा ख्रदवे घालवले गेले तेव्हा 

मी ते काम केले. ह े बघ. चला आपली गािी चयका्ला नको. 

ख्रखिकीबाहरे इन्स्पेर्कटर जाप आह.े वाईट रात् आह े --- पण तो 

ख्रखिकीवर हातान ेठेका धरून छान वेळ घालवतो आह.े 

आम्ही वाऱ्ापावसात बाहरे पिताांना, पा्रो बोलत राख्रहला, 

“असे बघ, एक लहानशी ख्रवसांगती आह.े िॉर्कटर समजत होता, की 

ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हस ुख्रिश्चन शास्त्रज्ञ होता. आख्रण त््ाला तसे कोणी 

साांख्रगतले असेल? ख्रमसेस मालटॅ्रव्हसुने? पण आपल््ाला तर ख्रतने 

तो स्वतुःच््ा तब््ेतीख्रवष्ी काळजीत असल््ाच ेसाांख्रगतले होत.े 

ख्रशवा् तरुण ब्लॅक परत आल््ावर, ती इतकी बेचैन का झाली 

होती? आख्रण शेवटचे म्हणज ेमला जयना ख्रन्म माख्रहती आह,े की 

जेव्हा बाई अती शोक करत,े तेव्हा ते नाटक असते. हसे्टीलज, त ू

त््ाांचे ख्रनरीक्षण केले नाहीस? नाही? मी तयला नेहमी म्हणतो, तसे 

तयला काहीच ख्रदसत नाही! 
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“ठीक आह.े तर असे झाले. दोन शर्क्ता होत््ा. ख्रमस्टर 

ब्लॅकच््ा गोष्टीन े ख्रमस्टर मालटॅ्रव्हसुना चतयरपणे आत्महत््ा 

करा्चा मागु दाखवला ख्रकां वा त््ाांच््ा बा्कोला अफलातनू 

पद्धतीन ेखनू कसा करावा, ह ेसयचवल ेका? मला खयनाची शर्क्ता 

वाटते. त््ाांनी दाखवलेल््ा पद्धतीने, त््ाला बांदयकीचा चाप 

पा्ाच््ा बोटाांनी ओढावा लागला असता --- असे मला तरी 

वाटते. आता जर मालटॅ्रव्हसु एका पा्ात बटू नसलेल््ा अवस्थेत 

सापिला असता, तर तसे आपल््ाला नर्ककीच कय णाकिून तरी 

ऐका्ला ख्रमळाले असते व असे काही ख्रवख्रचत् आपल््ा लक्षातही 

राख्रहल ेअसते.” 

“नाही, मी म्हणतो त््ाप्रमाणे, मला हा दृष्टीकोन जास्त पटतो 

की ही खयनाची केस आह,े आत्महत््ेची नव्ह.े पण माझ््ा ्ा 

म्हणण््ाला दयजोरा दणेारा पयरावा माझ््ाकिे नाही. त््ामयळे आज 

रात्ी त ूख्रवनोदी प्रहसन घिवनू आणलेले पाख्रहलेस.” 

मी म्हणालो, “पण आता सयद्धा मला गयन्याचे सवु घागेदोरे 

ख्रदसत नाहीत.”  

“आपण पख्रहल््ापासनू सयरवात करू. इथे एक चाणाक्ष व 

चतयरपणे बेत आखणारी बाई आह.े ख्रतच््ा नवऱ्ाचा आख्रथुक 

बोजवारा उिालेला आह.े ख्रतन े फक्त पैशाांसाठी त््ाच््ाशी ललन 
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केलेले असते. त््ामयळे तो मोठ््ा रकमेचा ख्रवमा उतरवा्ला उद्ययक्त 

होतो. आख्रण ख्रतला खषू करा्ला बघतो.  

तरुण सैख्रनकाच््ा ख्रवख्रचत् गोष्टीमयळे, ख्रतला अपघाताची 

कल्पना सयचते. दयसऱ्ा ख्रदवशी जेव्हा सैख्रनक समयद्रावर गेला आह,े 

असे ख्रतला वाटते, तेव्हा ती व ख्रतचा नवरा जख्रमनीवर ख्रफरत 

असतात. ती म्हणत,े “काल रात्ी आपण का् ख्रवख्रचत् गोष्ट ऐकली! 

कोणी माणसू स्वतुःला अशा तऱहनेे मारून घेऊ शकतो? ह ेकसे 

शर्क् आह,े ते मला दाखव.” ख्रबचारा मखू ु ख्रतला दाखवतो. एक 

अपघात. तो बांदयकीचे टोक त््ाच््ा तोंिात ठेवतो. ती खाली वाकून 

बांदयकीचा चापावर बोट ठेवते आख्रण त््ाला हसत, ‘आख्रण आता 

सर, समजा मी खटका दाबला, तर’ म्हणनू तो दाबते. 
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THE KIDNAPPED PRIME MINISTER 

पळवलेला पांतप्रधान 

 

 

आता लढाई आख्रण लढाईतील समस््ा भतूकाळात जमा 

झाल््ा आहते, तेव्हा आता दशेाच््ा आणीबाणीच््ा काळात 

माझा ख्रमत्, पा्रोन े दाखवलेले कतृुत्व सयरख्रक्षतपणे लोकाांसमोर 

माांिा्ला काही हरकत नाही. आजख्रमतीस ह ेगयप्त राखलेले होत.े 

्ातील एक कणसयद्धा छापखान््ाच््ा हाती लाग ूख्रदला नव्हता. पण 

आता गयप्ततेची गरज सांपली आह.े तेव्हा माझ््ा आकषुक अशा 

छोट््ाशा ख्रमत्ाचे इांललांि ख्रकती दणेे लागत,े ते सवांना समजले 

पाख्रहज.े मोठा अनथु त््ाच््ा उत्कृष्ट मेंदनेू कसा टाळला, ह ेजगापयढे 

आले पाख्रहज.े 
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एका सांध््ाकाळी जेवणानांतर --- मी तारखेचा उल्लेख करत 

नाही. तेव्हा ‘बोलणी करून शाांतता’ ह ेइांललांिच््ा शत्ूांचे घोषवार्क् 

असलेला तो काळ होता. मी आख्रण पा्रो त््ाच््ा खोलीत बसलो 

होतो. मी सैन््ातनू बाहरे पिलो होतो आख्रण मला एक नोकरी 

ख्रमळाली होती. रात्ीच््ा जेवणानांतर मी सहसा पा्रोकिे चर्ककर 

मारत असे आख्रण सध््ा त््ाच््ाकिे असलेल््ा एखाद्या रुचीपणूु 

केसबद्दल ऐकत असे. काही खळबळजनक बातम््ाांची 

त््ाच््ाबरोबर चचा ुकरा्चा प्र्त्न करत असे. 

 त््ा ख्रदवशीची मोठी बातमी होती, इांललांिचा पांतप्रधान ख्रमस्टर 

िेख्रव्हि मॅकअॅिम ्ाच््ा खयनाचा प्र्त्न झाल््ाची बातमी! त््ावर 

आम्ही चचा ुकरत होतो. वतुमानपत्ातील मजकूर काळजीपवूुक 

रीत््ा काटछाट करून दणे््ात आलेला होता. ठळक गोष्टी 

वगळल््ा होत््ा. पण पांतप्रधानाांच््ा गालाला गोळी चाटून गेली व 

ते सयखरूप ख्रनसटले, इतकेच ख्रदले होत.े 

असा भ्ानक गयन्हा घिणे शर्क् झाले, म्हणज े पोलीस 

लाजीरवाण््ा पद्धतीन े ख्रनष्काळजी असल््ाचे ख्रदसत होते. मला 

चाांगले कळत होत,े की इांललांिमधील जमुन दलालाांच््ा दृष्टीन ेअसा 

धोका घेणे, ही मोठी कामख्रगरी होती. ‘मॅकबरोबर मारामारी’ असे 

त््ाचे नाव पक्षान े ठेवले होत.े वाढत जाणाऱ्ा पॅख्रसफीस्ट [ 
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शाांतीवादी ] पक्षासाठी, ताण दणेारा हा गयांता म्हणज े चाांगलाच 

हादरा होता.  

िेख्रव्हि मॅकअॅिम इांललांिच््ा पांतप्रधानाांपेक्षा जास्त काही 

होता --- तो इांललांि होता. त््ाच््ा महत्तेच््ा तेजोवल्ातनू त््ाला 

बाहरे काढण््ाचा प्र्त्न करण,े हा ख्रब्रटनला ख्रनुःष्प्रभ करणारा 

आख्रण ख्रचरिणारा अनयभव होता.  

पा्रो त््ाचा करिा सटू एका लहानशा स्पांजने झकपक 

करण््ात गयांग होता. हर्क्युल पा्रो फॅशन आख्रण ख्रवख्रशष्ट ढब 

दाखवणे, ्ा बाबतीत माग ेनव्हता. नीटनेटकेपणा आख्रण कामाांचा 

क्रम ्ाबाबतीत तो आग्रही होता. आता हवेत पसरलेल््ा 

बेन्झीनच््ा वासान,े तो माझ््ाकिे पणूु लक्ष दऊे शकत नव्हता. 

‘माझ््ा ख्रमत्ा, एका ख्रमख्रनटात मी तयझ््ाकिे ्ेतो. माझे 

जवळजवळ सांपलेच आह.े तेलकट िाग --- तो चाांगला नाही --- 

त््ामयळे मी तो काढला --- ” त््ान ेस्पांज फेकून ख्रदला. 

मी ख्रसगरेट पेटवनू हसलो. 

एकदोन ख्रमख्रनटाांने मी ख्रवचारले, “काही रुचीपणूु आह ेका?”  

“मी एकाला मदत करतो --- त््ाला त ूका् म्हणशील? --- 

सफाई कामगार बाईला ख्रतचा नवरा शोधा्ला मदत करतो आह.े 

ह े ्यक्तीने करावे लागणारे कठीण काम आह.े माझ््ाकिे एक 
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कल्पना आह ेकी तो जेव्हा ख्रमळेल, तेव्हा तो खषू होणार नाही. त ू

होशील का? माझे म्हणशील, तर माझी सहानयभतूी त््ाच््ा बाजनेू 

आह.े हरवण््ासाठी त््ाला वाईट वागणकू ख्रदली गेली होती.” 

मी हसलो. 

“शेवटी तो तेलकट िाग गेला! आता मी तयझ््ाकिे बघतो.”  

“इांललांिच््ा पांतप्रधान, मॅकअॅिम ्ाांच््ावरील हल्ल््ाच््ा 

बातमीबद्दल तयला का् वाटते, ते मी ख्रवचारत होतो.” 

पा्रो तत्परतेने बोलला, “पोरकट वागणकू! कोणीच ते 

गांभीरपणे घेणार नाही. रा्फलने मारण ेकधीच ्शस्वी होत नाही. 

ते हत््ार भतूकाळात जमा झाले आह.े” 

मी त््ाला आठवण करून ख्रदली, “्ावेळेस, ते ्शस्वी 

होण््ाच््ा जवळ होत.े 

पा्रोन े अधीरतेने िोके हलवले. तेव्हा घरमालख्रकणीने 

दरवाज््ातनू िोके काढले आख्रण त््ाला साांख्रगतले, की दोन गहृस्थ 

त््ाला भेटा्ला आले आहते. त््ाांनी त््ाांचे नाव साांख्रगतले नाही. 

सर, ते म्हणाले त््ाांचे काम फार महत्वाचे आह.े” 

पा्रो त््ाची करिी पाँट दयमित बोलला, “त््ाांना वर ्ेऊ द.े” 

काही ख्रमख्रनटात, दोन पाहुणे खोलीत आले. माझे हृद् धिधिू 

लागले, कारण त््ातील एकजण उमराव इस्टेआर होता. 
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ख्रवधानसभेचा पयढारी. तर त््ाच््ा बरोबर आलेला, बनाुिु िॉज 

होता. तो लढाई मांिळाचा सभासद होता. आख्रण माझ््ा 

माख्रहतीप्रमाणे पांतप्रधानाांचा जवळचा ख्रमत् होता. 

उमराव इस्टेआर प्रश्ाथुकतेन े बोलला, “ख्रमस्टर पा्रो?” 

माझा ख्रमत् वाकला. त््ा थोर उमरावान ेमाझ््ाकिे पाख्रहले व काां कू 

करू लागला. “माझे काम खासगी स्वरूपाचे आह.े” 

माझा ख्रमत् म्हणाला, “कॅप्टन हसे्टीलजसमोर तयम्ही मोकळेपणे 

बोल ूशकता. तो इतका बयख्रद्धमान नाही, पण त््ाचा अांदाज चाांगला 

आह.े”  

तरीही उमराव इस्टेआर बोला्ला त्ार होईना. पण ख्रमस्टर 

िॉज अचानक बोल ू लागले, “ओहो, चला साांगा --- उगीचच 

घयमेपणा करू नका. मला ख्रदसते आह ेत््ाप्रमाणे, सगळ््ा इांललांिला 

माख्रहती होईल, की आपण कशासाठी इथे आलो आहोत. वेळ 

महत्वाचा आह.े  

पा्रो नम्रपण ेबोलला, “बसा. महाश्, तयम्ही ती मोठी खयची 

घ््ाल का?” 

उमराव इस्टेआरने हळू हळू बोला्ला सयरवात केली, “तयम्ही 

मला ओळखता का?” 
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पा्रो हसला. “नर्ककीच. मी वतुमानपत् वाचतो व फोटोही 

बघतो. मी तयम्हाला कसा का् ओळखत नसेन?” 

“ख्रमस्टर पा्रो, मी तयमच््ाकिे मोठ््ा घाईने मदत 

मागण््ासाठी आलो आह.े मला ्ात पणूु गयप्तता हवी आह.े” 

माझा ख्रमत् भारदस्त आवाजात बोलला, “मी हर्क्युल पा्रो, 

तयम्हाला शब्द दतेो. मी कय णालाही काही साांगणार नाही.” 

“ते पांतप्रधानाांसांबांधी आह.े आम्ही खपू अिचणीत आहोत.” 

ख्रमस्टर िॉज म्हणाले, “आम्ही कठीण पररख्रस्थतीत आहोत. 

मी म्हटले, “जखम मोठी ख्रदसते आह.े” 

“कसली जखम?” 

“गोळी लागल््ाची जखम.” 

ख्रमस्टर िॉज ख्रतरस्काराने म्हणाले, ओहो, तो --- जयना इख्रतहास 

आह.े” 

उमराव इस्टेआर म्हणाले. “माझा ख्रमत् म्हणतो आह े

त््ाप्रमाण,े ते प्रकरण सांपले. नशीबान ेते ्शस्वी झाले नाही. पण 

मला दयसऱ्ा प्र्त्नाबद्दल बोला्चे आह.े” 

“दयसरा प्र्त्न झाला का?” 
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“हो, ख्रमस्टर पा्रो, तसाच नाही. पांतप्रधान नाहीसे झाले 

आहते.” 

“का्?’ 

“त््ाांचे अपहरण करण््ात आले आह!े”  

मी धर्कका बसनू ओरिलो, “अशर्क्!”  

पा्रोन ेमाझ््ाकिे एक लख्रज्जत करणारा कटाक्ष टाकला. तो 

मला तोंि बांद ठेवण््ाचे सयचवत असल््ाचे मला कळले. 

उमराव म्हणाला, “जरी ह े ख्रवश्वास ठेवण््ास कठीण असले, 

तरी ते तसे आह.े” 

पा्रोन ेख्रमस्टर िॉजकिे बख्रघतले. “तयम्ही आताच म्हणालात, 

ख्रमस्टर की, वेळाचा प्रश् अती महत्वाचा आह.े त््ाचा अथु का्?” 

दोन माणसाांनी एकमेकाांकिे बख्रघतले. मग उमराव इस्टेआर 

म्हणाल,े “. ख्रमस्टर पा्रो, तयम्ही ्ेणाऱ्ा आांतदशेी् सहकारी 

पररषदबेद्दल ऐकले आह ेका?” 

माझ््ा ख्रमत्ान ेमान हलवली.  

“अथाुतच पख्रहले कारण, ती कय ठे आख्रण कधी होणार, ह ेअजनू 

माख्रहती नाही. वतुमानपत्ाांपासनू पण ते लाांब ठेवले आह.े अथाुत 

ही तारीख मयत्सद्दी लोकाांना माख्रहती आह.े ती पररषद उद्या आह े--
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- गयरुवारी --- व्हसाु्लीसमध्् ेसांध््ाकाळी आह.े आता तयम्हाला 

पररख्रस्थतीचे गाांभी्ु लक्षात ्ेईल. मी तयमच््ापासनू ह ेलपवणार 

नाही, की त््ात पांतप्रधानाांची उख्रत्स्थती अख्रनवा् ुआह.े शाांतीवादी 

पक्षाचा प्रचार सयरु झाला आह ेआख्रण जमुन दलालाांनी तो चाल ू

ठेवला आह.े ह े वैख्रश्वक मत आह,े की पररषदचेा कळीचा मयद्दा 

पांतप्रधानाांच ेउत्तयांग व््ख्रक्तमत्व हा असेल. त््ाांच््ा गैरहजेरीमयळे मोठे 

गांभीर पररणाम घितील. त््ाांच््ाऐवजी पाठवा्ला आपल््ाकिे 

कय णी नाही. तेच एकमेव इांललांिचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करू शकतात. 

पा्रोचा चेहरा फार किक झाला. म्हणजे पांतप्रधानाांचे 

अपहरण त््ाना पररषदलेा हजर रहाण््ापासनू रोकते आह ेका?” 

“अगदी खात्ीन.े नर्ककीच. खरे तर ते वेळेवर रान्सच््ा वाटेवर 

होत.े” 

“आख्रण पररषदचेी वेळ होती --- ?” 

“उद्या रात्ी नऊ वाजता.”  

पा्रोन ेत््ाच््ा ख्रखशातनू मोठे घि््ाळ काढले. 

“आता पावणेनऊ वाजले आहते.” 

ख्रमस्टर िॉज ख्रवचारपवूुक म्हणाल,े “चोवीस तास.” 
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पा्रोन ेदयरुस्ती केली, “आख्रण पाव तास. तो ख्रवसरू नका. तो 

उप्ोगी ठरू शकेल. आता मयख्् गोष्टी --- अपहरण, ते इांललांिमध््े 

झाले की रान्समध््े? 

“रान्समध््.े ख्रमस्टर मॅकअॅिम ्ाांनी आज सकाळी 

रान्समध््े प्रवेश केला. कमाांिर-इन-चीफचे पाहुणे म्हणनू ते 

आजची रात् ख्रतथे रहाणार होते. उद्या पॅरीसला जाणार होत.े त््ाना 

खािीवरून ख्रवनाख्रशकेने नेल.े बोलोख्रन्ाला त््ाना जनरल 

हिेर्कवाटुरहून आलेली एका कमाांिर-इन-चीफची गािी भेटली.” 

“ठीक आह,े पयढे?”  

“ते बोलोख्रन्ापासनू ख्रनघाल े--- पण कधीच पोचले नाहीत.” 

“का्?” 

“ख्रमस्टर पा्रो, ती एक खोटी गािी होती व खोटा कमाांिर-

इन-चीफ होता. बाजचू््ा रस्त््ावर चालकासकट व तोंि 

बाांधलेल््ा कमाांिर-इन-चीफसकट खरी गािी सापिली.” 

“आख्रण खोटी गािी?” 

“ती अजनू पकिली गेली नाही.” 

पा्रोन े अधीरतेचे हावभाव केले. “अख्रवश्वसनी्! नर्ककीच 

फार काळ ते ख्रनसटू शकणार नाहीत, नाही का?” 
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आम्हालाही असेच वाटते. फक्त कसनू शोध घ््ावा लागेल. 

रान्सचा तो भाग सैन््ाच््ा अांमलाखाली आह.े आमची खात्ी 

झाली आह,े की ती गािी बराच काळ कय णाच््ा लक्षात न ् तेा ख्रतथ े

राहू शकत नाही. रें च पोलीस आख्रण आमची स्कॉटलांि ्ािुची 

माणस ेप्र्त्नाांची पराकाष्ठा करत आहते --- पण अजनू काही हाती 

लागले नाही.” 

त््ाच वेळेस दारावर थाप पिली आख्रण एक तरुण ऑख्रफसर 

आत आला व लाखेने बांद केलेले एक पाकीट उमराव इस्टेआरच््ा 

हातात ख्रदले. 

“सर ह ेआताच रान्सहून आले. तयम्ही साांख्रगतल््ाप्रमाणे, मी 

ते इथे आणले. 

उमराव इस्टेआरने ते लगेच उघिले. आख्रण काही उद्गार 

काढल.े ऑख्रफसर ख्रनघनू गेला. 

“शेवटी एकदाची बातमी आली. ही तार आताच आलेली 

आह.े त््ाांना दयसरी गािी सापिली आह.े सख्रचव, िॅख्रनएलला एका 

ओसाि शेतात र्कलोरोफॉमुने बेशयद्ध केले गेले व त््ाच््ा तोंिाला 

फिके बाांधल ेगेले --- त््ाला काहीच आठवत नाही. फक्त त््ाच््ा 

तोंिावर व नाकावर मागील बाजनेू काही दाबले गेले आख्रण तो 
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त््ातनू सयटा्ची धिपि करत होता, एवढेच. पोख्रलसाांना त््ाची 

जबानी खरी वाटते आह.े” 

“आख्रण अजनू काहीच त््ाांना सापिले नाही का?” 

“नाही.”  

“पांतप्रधानाांचे मतृ शरीर नाही का? मग आशेला जागा आह.े 

पण ह ेख्रवख्रचत् आह.े आज सकाळी त््ाना गोळी मारा्चा प्र्त्न 

फसल््ावर, आता ते त््ाना ख्रजवांत ठेवा्चा कसोशीचा प्र्त्न 

करत आहते का?” िॉजने िोके हलवले. “एक गोष्ट नर्ककी आह.े 

काही झाले तरी ते त््ाांना पररषदलेा हजेरी लावनू दणेार नाहीत.” 

“जर त््ाांनी मानवता दाखवली, तर पांतप्रधान पररषदलेा 

असतील. दवे करो आख्रण फार उशीर न होवो. ख्रमस्टर, आता 

पख्रहल््ापासनू सवु काही माझ््ावर सोपवा --- मला ्ा बांदयकीने 

मारा्च््ा केलेल््ा प्र्त्नाबद्दल दखेील सवु माख्रहती पाख्रहजे.” 

“काल रात्ी पांतप्रधान कॅप्टन िॅख्रनएल नावाच््ा त््ाांच््ा 

सख्रचवाला भेटले --- “ 

“तोच तो का, जो त््ाांच््ाबरोबर रान्सला जाताांना होता?” 

“हो. मी ह ेसाांगतो आह,े तेव्हा ते मोटारीने ख्रवांिसरला ख्रनघाले 

आहते. ख्रतथ े त््ाांची एक सभा आह.े आज सकाळी लवकर ते 



70 
 

गावात परतले आख्रण तेव्हा वाटेत त््ाांच््ावर गोळी झािून त््ाना 

मारा्चा प्र्त्न केला गेला.” 

“एक ख्रमख्रनट. हा कॅप्टन िॅख्रनएल कोण आह?े त््ाच््ासांबांधी 

काही कागदपत्े आहते का?” 

उमराव इस्टेआर म्हणाला, “मी असा ख्रवचार केला होता, की 

तयम्ही मला हा प्रश् ख्रवचारणार. आम्हाला त््ाची फारशी माख्रहती 

नाही. तो कय ठल््ा ख्रवख्रशष्ट कय टय ांबातील असा नाही आह.े त््ाने 

इांख्रललश सैन््ात काम केले आह.े आख्रण एकदम का्ुक्षम सख्रचव 

आह.े त््ाला खपू भाषा ् ेतात मला वाटते, तो सात भाषाांमध््े बोल ू

शकतो. त््ामयळे रान्सला जाण््ासाठी “पांतप्रधानाांनी त््ाची ख्रनवि 

केली.” 

“त््ाचे कय णी नातेवाईक इांललांिमध््े आहते का?” 

“दोन आत््ा आहते. हमॅ्पस्टेिमध््े रहाणारी ख्रमसेस एव्हरेािु 

आख्रण अॅसकॉटजवळ रहाणारी ख्रमस िॅख्रनएल.” 

“अॅसकॉट? म्हणजे ख्रवांिसरजवळ, नाही का?” 

“त््ा मयदद््याकिे दयलुक्ष केलेले नाही. पण त््ान ेकाही नवीन 

माख्रहती ख्रमळाली नाही.” 

“तयम्हाला कॅप्टन िॅख्रनएलबद्दल सांश् वाटतो आह ेका?” 
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उत्तर दतेाना, उमराव इस्टेआरच््ा आवाजात कटयपणाची 

छा्ा तरळून गेली. 

“नाही, ख्रमस्टर पा्रो, हल्लीच््ा ख्रदवसात, कय णावर सांश् 

घेण््ापवूी मी दहादा ख्रवचार करेन.” 

“छान. महाश्, आता मला समजले, की पांतप्रधान नेहमीची 

पद्धत म्हणनू, धोका टाळण््ासाठी पोख्रलसाांच््ा सांरक्षणाखाली 

हवेत. ज््ामयळे कय णीही त््ाांच््ावर हल्ला करू शकणार नाही.  

उमराव इस्टेआरने िोके झयकवल.े “तर असे आह.े 

पांतप्रधानाांच््ा गािीमागे जवळून साध््ा वेषातील गयप्तहरेाांची गािी 

धावत होती. ख्रमस्टर मॅकअॅिमना ्ाबद्दल काही माख्रहती नव्हत.े ते 

व््ख्रक्तशुः भीती न वाटणारे, ख्रनधि््ा छातीचे आहते. आख्रण त््ाना 

अशी काही व््वस्था केल््ाचे समजले, तर ते त््ाांच््ा अख्रधकारात, 

त््ाांना हाकलनू दतेील. पण नैसख्रगुकपण,े पोख्रलसाांनी त््ाची 

व््वस्था केली होती. खरे तर पांतप्रधानाांच््ा गािीचा चालक, ओ’ 

मफी हा गयन्हा अन्वेक्षण ख्रवभागाचा, CID चा मनयष्् आह.े” 

“ओ’ मफी? ते आ्लंिमधील नाव आह,े नाही का?” 

“हो. तो आ्ररश आह.े” 

“आ्लंिच््ा कय ठल््ा भागातील?” 

“मला वाटते, काउांटी र्कलेअर.” 
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“थाांबा. पण ठीक आह,े उमरावसाहबे, पयढे बोला.” 

“पांतप्रधानाांची गािी लांिनहून ख्रनघाली. गािी बांख्रदस्त होती. 

पांतप्रधान आख्रण कॅप्टन िॅख्रनएल आत बसले होत.े नेहमीप्रमाणे 

दयसरी गािी मागनू ्ेत होती. पण कय ठल््ातरी वाईट नशीबाने, 

पांतप्रधानाांची गािी मयख्् रस्त््ापासनू आत वळली --- “ 

पा्रोन ेमध््ेच ख्रवचारले. “ख्रजथे रस्ता वळतो ख्रतथे का?” 

“पण तयम्हाला कसे माख्रहती?” 

“आहा, ते सोपे आह.े पयढे साांगा.” 

“काही माख्रहती नसलेल््ा कारणाने पांतप्रधानाांच््ा गािीने 

मयख्् रस्ता सोिला. पोख्रलसाांच््ा गािीला ह े वळण माख्रहती 

नसल््ान,े मयख्् रस्त््ान ेजात राख्रहली. थोि््ा अांतरावर अनोळखी 

गल्लीशी, पांतप्रधानाांची गािी तोंिाला फिके बाांधलेल््ा जमावाने 

अिवली. चालक --- “ 

पा्रो ख्रवचारपवूुक पयटपयटला, “तो हुशार ओ’ मफी!” 

क्षणभर चालक घाबरला. ब्रेक लावले. पांतप्रधानाांनी िोके 

ख्रखिकीबाहरे काढल.े लगेच एक गोळी उिाली --- मग दयसरी. 

पख्रहली त््ाांच््ा गालाला चाटून गेली. मग दयसरीचा नेम नशीबाने 

चयकला. आता चालकाच््ा धोका लक्षात आला. मग तो क्षणाधाुत 

जमावातनू, सरळ गेला.  
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मी शहारा दते ओरिलो, “जवळजवळ सयटका!” 

ख्रमस्टर मॅकअॅिमना झालेल््ा लहानशा जखमेकिे त््ाांनी लक्ष 

ख्रदले नाही. त््ाांनी तो फक्त ओरखिा असल््ाचे साांख्रगतले. ते एका 

स्थाख्रनक हॉख्रस्पटलपाशी थाांबल.े ख्रतथ ेजखमेला मलमपट्टी केली 

गेली --- अथाुत ते कोण आहते, ते साांख्रगतले गेले नाही. मग 

ठरल््ाप्रमाणे गािी चेररांग क्रॉसकिे गेली. ख्रतथ ेिोव्हरला जाणारी 

खास गािी त््ाांच््ासाठी थाांबलेली होती. ख्रतथ ेकॅप्टन िॅख्रनएलने 

उत्सयक पोख्रलसाांना का् झाले, त््ाचा अहवाल ख्रदल््ावर, ते 

रान्सला जाण््ासाठी ख्रनघाले. िोव्हरला तो त््ाांच््ासाठी 

थाांबलेल््ा ख्रवनाशकात चढला. तयम्हाला माख्रहती असल््ाप्रमाणे, 

बोनोख्रन्ाला खोटी गािी त््ाांच््ासाठी थाांबलेली होती. त््ावर 

्यख्रन्न जॅक फिकत होता आख्रण इतर बाबीही ् ोल् वाटत होत््ा.” 

“तयम्हाला मला एवढेच साांगा्चे होत ेका?” 

“हो.” 

“उमरावसाहबे, इतर कय ठलीही पररख्रस्थती साांगा्ची राख्रहली 

नाही ना?” 

“हो, एक ख्रवशेष गोष्ट साांगा्ची राख्रहली.” 

“कय ठली?’ 
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“पांतप्रधानाांना चेररांग क्रॉसशी सोिल््ावर, गािी घरी परतली 

नाही. पोख्रलस ओ’ मफीची मयलाखत घेण््ासाठी उत्सयक होते. 

म्हणज ेशोध लगेच घेतल््ासारखे झाले असते. सोहो ्ेथील एका 

फालत ू हॉटेलसमोर गािी उभी असलेली आढळली. ती जागा 

जमुन दलालाांची भेटा्ची जागा म्हणनू प्रख्रसद्ध होती.” 

“आख्रण चालक?” 

“चालक कय ठे सापिला नाही. तो दखेील नाहीसा झाला.” 

पा्रो ख्रवचारपवूुक बोलला, “दोनजण नाहीस े झाले. 

रान्समध्् ेपांतप्रधान आख्रण लांिनमध््े ओ’ मफी.” 

त््ान े उमराव इस्टेआरकिे ख्रनरखनू पाख्रहले. त््ाचे हावभाव 

दयुःखाचे होत.े 

“ख्रमस्टर पा्रो, मी तयम्हाला एवढेच साांग ूशकतो, की जर मला 

काल कोणी सयचवल ेअसते, की ओ’ मफी लबाि आह,े तर मी 

त््ाच््ा तोंिावर हसलो असतो.” 

“आख्रण आज?” 

“आज का् ख्रवचार करावा, ह ेमला समजत नाही.” 

पा्रोन े कोरिेपणे मान हलवली. त््ान े परत त््ाच््ा 

काांद्यासारख््ा आकाराच््ा मोठ््ा घि््ाळात पाख्रहल.े 
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“ख्रमस्टर, मला माख्रहती आह,े की माझ््ाकिे पाांढरे कािु आह.े 

मी जस ेठरवेन, तसे प्रत््ेक प्रकाराने कय ठेही जाण््ाचे स्वातांत्र्् मला 

आह.े” 

“बरोबर. तासाभरात िोव्हरपासनू ख्रनघणारी खास गािी आह.े 

आख्रण ख्रतथनू पयढे स्कॉटलांि ्ािुपासनू ख्रनघणारी दखेील आह.े 

तयमच््ाबरोबर सैन््ातील ऑख्रफसर व CID चा माणसू असेल. जे 

तयमच््ा सांरक्षणाची काळजी घेतील. ह ेठीक आह ेना?”  

“अगदी. ख्रमस्टर इथनू ख्रनघण््ापवूी अजनू एक प्रश्. तयम्ही 

माझ््ाकिे कसे आलात? मी इथे तयमच््ा लांिनमध््े फारसा प्रख्रसद्ध 

नाही.” 

“आम्ही तयम्हाला जलद ख्रशफारसीवरून ख्रनविले. आख्रण 

तयमच््ा दशेातील एका महान माणसाच््ा इच्छेन.े” 

“माझ््ा जयन््ा ख्रमत्ाच््ा, महान माणसाच््ा? ख्रशफारसीवरून? 

--- “ 

उमराव इस्टेआरने िोके हलवले. “व््वस्थापकी् 

अख्रधकाऱ्ाच््ा दखेील वरचा. एके काळी बेख्रल्ज्ममध््े ज््ाचा 

शब्द म्हणज ेका्दा मानला जात असे --- आख्रण परतही तसेच 

असेल. इांललांिने दखेील ते मान्् केले आह!े” 
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पा्रोचा हात आपोआप नाटकीपण े सलाम करता झाला. 

“त््ाला सलाम असो! आहा, माझा महान गयरु मला ख्रवसरला नाही 

--- हर्क्युल पा्रो एकख्रनष्ठतेने तयमची सेवा करेल. दवेच त््ाला 

वेळेवर परत पाठवेल. पण सध््ा तरी माझ््ा िोळ््ाांसमोर अांधारच 

अांधार आह.े मला काही ख्रदसत नाही.” 

ते दोघे मांत्ी जाऊन दार लागल््ावर, मी अधीरतेने ओरिलो, 

“पा्रो, तयला का् वाटते?” 

माझा ख्रमत् ख्रमख्रनटभर चपळपणे बॅग भरण््ात दांग होता. त््ाने 

ख्रवचारपवूुक मान हलवली. “मला कळत नाही, का् ख्रवचार 

करावा. माझे िोके चालत नाही.” 

मी चालना दते म्हटले, “का, त ूम्हटल््ाप्रमाणे, कपाळावर गयद्द े

मारून घेताांना, त््ाला पळव.”  

“अरे ख्रमत्ा, माझे ऐक. मी अगदी असेच म्हणालो नाही. त््ाचे 

अपहरण करणे, ह ेसांश्ातीतपणे काही प्रकरणापेक्षा जास्त होत.े” 

“पण का?” 

“कारण अख्रनख्रश्चतता काळजी आख्रण दयुःख ख्रनमाुण करत.े ह े

एक कारण आह.े जर पांतप्रधानाांचा खनू झाला असेल, तर ते फार 

मोठे सांकट आह.े पण आल््ा पररख्रस्थतीला तोंि द्यावे लागेल. 

आता त ूबधीर झाला आहसे. पांतप्रधान परत ्ेतील की नाही? ते 
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ख्रजवांत आहते की नाही? कोणालाच माख्रहती नाही. आख्रण ते 

माख्रहती झाल््ाख्रशवा् नर्ककी काहीच करता ्ेणार नाही. आख्रण मी 

तयला म्हटल््ाप्रमाणे, अख्रनख्रश्चतता काळजी ख्रनमाुण करते. त््ामयळे 

जमुन लोक िाव साधत आहते. आख्रण ख्रशवा्, जे अपहरणकते 

त््ाना कय ठे गयप्तपणे ठेवत असतील, तर त््ाना दोन्ही बाजनेू अटी 

घालणे सोप ेआह.े ख्रन्माप्रमाणे, जमुन सरकार काही उदारमतवादी 

नाही. पण ् ा केसमध््े, त््ाांना महत्वपणूु असा पैसा द्या्ला लावणे 

शर्क् आह.े ख्रतसरे म्हणजे, ते फाशीचा धोका घेत नाही आहते. 

ओहो, नर्ककीच अपहरण ह ेत््ाांचे कृत्् आह.े” 

“मग असे जर असेल, तर त््ाांनी प्रथम त््ाला मारा्चा प्र्त्न 

का केला?” 

पा्रोला राग आला. “तचे तर मला समजत नाही. ्ाचे 

स्पष्टीकरण अवघि आह.े मखू!ु त््ाांनी अपहरणाचा सवु बेत 

केलेला आह.े [ आख्रण तो फार चाांगला आह.े ] आख्रण तरीही ते पणूु 

प्रकरणात, खरे वाटणार नाही असा, ख्रसनेमातील क्षोभनाट््ाप्रमाणे 

हल्ला करून, धोका घेत आहते. तोंिाला फिके बाांधलेल््ा 

जमावान ेलांिनपासनू वीस मैलही नसलेल््ा जागी ह ेकेले, ्ावर 

ख्रवश्वास ठेवणे कठीण आह.े” 
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मी सयचवले, “कदाख्रचत ते एकमेकाांशी काही सांबांध नसलेले, 

दोन अगदी वेगळे प्र्त्न असतील.” 

“ओहो, नाही. ह ेफारच ्ोगा्ोग असल््ासारखे झाले! पण 

मग फसव््ा कोण आह?े कोणीतरी लबाि माणसू असणारच --- 

पख्रहल््ा प्रकरणात, तसेही तो कोण असेल? िॅख्रनएल की ओ’ 

मफी? ्ा दोघाांपैकीच कय णीतरी असणार. नाहीतर गािीन े मयख्् 

रस्ता का सोिला असता? आपण असे तर म्हण ूशकत नाही, की 

पांतप्रधानाांनी गयप्तपणे स्वतुःच््ा खयनाचा बनाव रचला! ओ’ मफीने 

त््ाच््ा स्वतुःच््ा मजीने वळण घेतले? की िॅख्रनएलने त््ाला तसे 

करण््ास साांख्रगतले?” 

“नर्ककीच ्ात ओ’ मफीचा हात असावा.” 

‘हो. कारण जर िॅख्रनएलचा हात असता, तर पांतप्रधानाांनी 

त््ाला तसे साांगताना ऐकले असते व कारण ख्रवचारले असते. पण 

्ा प्रकरणात फारच ‘का?’ आहते आख्रण सगळे एकमेकाांशी 

ख्रवरोधाभास दाखवत आहते. जर ओ’ मफी प्रामाख्रणक माणसू 

असेल, तर त््ाने मयख्् रस्ता का सोिला? पण जर तो अप्रामाख्रणक 

असेल, तर त््ान ेफक्त दोनदा गोळी मारा्चा प्र्त्न झाल््ावर, 

परत गािी का सयरु केली --- त््ामयळे, सवु शर्क्ताांमध््े, 

पांतप्रधानाांना वाचवा्चा प्र्त्न ख्रदसतो का? आख्रण जर तो 
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प्रामाख्रणक माणसू असेल, तर त््ाने चेररांग क्रॉस सोिल््ाबरोबर 

गािी जमुन हरेाांच््ा अि्ि््ाकिे का नेली?” 

मी म्हणालो, “त््ान ेह ेवाईट केले.” 

“आपण ्ा केसकिे पद्धतशीरपणे बघ.ू ्ा दोन माणसाांच््ा 

ख्रवरुद्ध आख्रण बाजनेू का्का् आह?े प्रथम ओ’ मफी घेऊ.  

ख्रवरुद्धुः मयख्् रस्त््ापासनू गािी आत वळवण््ाचे त््ाचे वतुन 

सांश्ास्पद होत,े तो आ्ररश असनू तो तेथील काउांटी र्कलेअरचा 

आह,े तो मोठ््ा सचूक रीतीन ेगा्ब झाला आह,े  

बाजनेूुः पांतप्रधानाांवर दोन गोळ््ा मारण््ात आल््ावर त््ाने 

गािी सरळ पयढे नेऊन, त््ाांचे महत्वाचे आ्यष्् वाचवले, तो 

स्कॉटलांि ्ािुचा माणसू आह ेआख्रण त््ाअथी तो ख्रवश्वास ूगयप्तहरे 

आह.े” 

आता िॅख्रनएलचे का् ते बघ.ू त््ाच््ाख्रवरुद्ध फार काही नाही. 

फक्त त््ाची काही कौटयांख्रबक माख्रहती नाही. तो चाांगला इांख्रललशमन 

असल््ासारख््ा त््ाला खपू भाषा बोलता ्ेतात. [ पण माझ््ा 

ख्रमत्ा, भाषातज्ञ म्हणनू मान्् करण््ासारखा त ू नाहीस. ] आता, 

त््ाच््ासाठी आपल््ाकिे अशी गोष्ट आह,े की तो र्कलोरोफॉमु 

ख्रदलेल््ा व तोंिाला फिके बाांधलेल््ा अवस्थेत सापिला. परांतय 

त््ाला ्ाच््ाशी काही कतुव्् असेल, अस ेख्रदसत नव्हते.” 
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“त््ाने त््ाच््ावर सांश् घेतला जाऊ न्े म्हणनू, कदाख्रचत 

स्वतुःच ह ेकरून घेतले असेल.” 

पा्रोन े िोके हलवले. “रें च पोलीस अशी चकू करणार 

नाहीत. ख्रशवा् एकदा त््ाचा हते ूसाध्् झाला आख्रण पांतप्रधानाांचे 

सयरख्रक्षतपणे अपहरण झाले, की मग त््ाचे काही काम उरत नाही. 

गयन्हा करताांना त््ाला र्कलोरोफॉमु ख्रदला गेला ख्रकां वा तोंिाला फिके 

बाांधले गेले, तरी अथाुत, काही ख्रबघित नाही. पण मला ह ेसमजत 

नाही, की त््ामयळे त््ाांचे कोणते उख्रद्दष्ट सफल झाले? आता त््ाना 

त््ाचा का् उप्ोग आह?े कारण जोप्ंत पांतप्रधानाांसांबांधीची 

पररख्रस्थती स्पष्ट होत नाही, तोप्ंत त््ाच््ावर पहारा रहाणारच.” 

“कदाख्रचत त््ाला पोलीसाांना चयकीच््ा मागावर पाठवा्चे 

असेल का?” 

“मग तो तसे करत का नाही? तो फक्त म्हणतो आह े की 

त््ाच््ा नाकातोंिावर काहीतरी दाबले गेले. बाकी काहीही त््ाला 

आठवत नाही. त््ान ेचयकीचा माग ुदाखवलेला नाही. त््ामयळे ते 

उल्लेखनी् रीत््ा खरे वाटते.” 

मी घि््ाळाकिे नजर टाकून म्हटले, “चला आपण 

स्टेशनकिे जा्ला ख्रनघावे, ते बरे. तयला जास्त पयरावे रान्समध््े 

ख्रमळतील.” 
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“अरे ख्रमत्ा, तशी शर्क्ता आह,े पण तरी मला सांश् आह.े 

अजनू माझा ्ावर ख्रवश्वास बसत नाही, की पांतप्रधान त््ा म्ाुख्रदत 

भागात अजनू सापिले नाहीत. ख्रतथ े त््ाना लपवा्ला खपूच 

समस््ा असणार. जर दोन्ही दशेाांच ेसैन्् आख्रण पोलीस ्ाांना जर 

ते सापिले नाहीत, तर मला कसे सापिणार?” 

चेररांग क्रॉसला आम्हाला ख्रमस्टर िॉज भेटले. 

“ह े स्कॉटलांि ्ािुचे गयप्तहरे बानेज आख्रण मेजर नॉमुन. ते 

तयम्हाला मदत करतील. तयम्हाला शयभेच्छा. ह ेवाईट काम आह.े पण 

मी आशा सोिलेली नाही. आता मला गेले पाख्रहज.े” एवढे बोलनू 

मांत्ीमहाश् घाईन ेगेले. 

आम्ही मेजर नॉमुनबरोबर उत्साहरख्रहत चचा ु केली. 

फलाटावरील माणसाांच््ा गटाच््ा मध््भागी मी चेहरा वेिावाकिा 

झालेल््ा, माणसाला एका उांच, गोऱ्ा माणसाशी बोलताांना 

ओळखले. तो पा्रोचा ख्रमत् असलेल््ा गयप्तहरे इन्स्पेर्कटर जापच््ा 

जयन््ा ओळखीचा होता. जाप स्कॉटलांि ्ािुच््ा चतयर 

ऑख्रफससुपैकी एक म्हणनू ओळखला जाई. तो आला आख्रण 

माझ््ा ख्रमत्ाला आनांदाने अख्रभवादन केले. 

“मी असे ऐकले, की तयम्ही ्ा कामावर आहात. ह ेचातय् ाुची 

परीक्षा घेणारे काम आह.े आताप्ंत त््ाांनी त््ाांना मालासकट 
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बाहरे काढले आह.े पण मला नाही वाटत की ते फार काळ त््ाना 

लपवनू ठेऊ शकतील. आमचे लोक, तसेच रें चदखेील सगळा 

रान्स ख्रवांचरून काढत आहते. आता फक्त काही तासाांचा प्रश् 

आह,े असे मला वाटल््ाख्रशवा् रहात नाही.” 

उांच गयप्तहरे उदास होऊन म्हणाला, “पण ह े केव्हा, जर तो 

ख्रजवांत असेल, तर!” 

जापचा चेहरा पिला. “हो --- कसे कय णास ठाऊक, पण मला 

वाटते, की तो ख्रजवांत असनू सयखरूप आह.े”  

पा्रोन ेमान िोलावली. “हो. हो. तो ख्रजवांत आह.े पण तो 

वेळेवर सापिेल का? तयमच््ासारखेच मला वाटते, की ते त््ाला 

फार काळ दिवनू ठेऊ शकणार नाहीत.” 

ख्रशट्टी वाजली आख्रण सगळे त््ाांच््ा आरामशीर िब््ात 

चढले. मग हळू, नकोशा धर्कर्क्ाने गािी स्टेशनबाहरे पिली.  

तो चौकस प्रवास होता. स्कॉटलांि ्ािुच््ा माणसाांनी गदी 

केली होती. उत्तर रान्सचे नकाशे पसरल ेगेले. बोटे नकाशातील 

रस्त््ाांवरून व गावाांमधनू ख्रफरू लागली. प्रत््ेकाचे स्वतुःचे असे 

काही म्हणणे होत.े पा्रोने त््ाचा नेहमीचा ्यक्तीबाजपणा 

दाखवला नाही. पण नयसता बघत बसला. त््ाच््ा चेहऱ्ावरील 

भाव बघनू, मला गोंधळलेल््ा मयलाची आठवण झाली. मी 
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नॉमुनशी बोललो. तो मला मनोरांजक माणसू वाटला. िोव्हर 

आल््ावर, पा्रोच््ा वतुनाने मला हस ू्ऊे लागले. छोटा माणसू. 

बोटीच््ा बोिाुवर गेल््ावर तो माझ््ा हाताला काळजीने 

ख्रचकटला. वारा लालसेन ेवहात होता.  

तो पयटपयटला, “अरे दवेा, ह ेभ्ानक आह.े” 

मी ओरिलो, “पा्रो, धीर धर. त ू्शस्वी होशील. तयला तो 

सापिेल. माझी खात्ी आह.े” 

आहा, माझ््ा ख्रमत्ा, त ूमाझ््ा भावना ओळखा्ला चयकतो 

आहसे. हा अक्राळ ख्रवक्राळ समयद्र आह.े तो मला त्ास दतेो आह.े 

मला समयद्र लागतो आह.े ह ेफार त्ासदा्क आह!े”  

मी घाबरून म्हणालो, “ओहो!” 

इांख्रजनचे पख्रहले गयरगयरणे ऐकू आले. पा्रो ओरिला व िोळे 

बांद केले. 

“मेजर नॉमुनकिे रान्सचा नकाशा आह.े तयला त््ाचा 

अभ््ास करा्चा आह ेका?” 

पा्रोन े अधीरपणे िोके हलवले. “पण नको. पण नको. 

माझ््ा ख्रमत्ा, मला एकट््ाला राहू द.े त ू असे बघ, ख्रवचार 

करण््ासाठी पोट व िोके सयरळीत पाख्रहजे. समयद्र लागण््ावर, मी 
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उपा् करतो. श्वास घ््ा व सोिा. सावकाश –-- िोके िावीकिून 

उजवीकिे हलवा. प्रत््ेक श्वासामध्् ेसहा आकिे मोजा.” 

मी त््ाला त््ाच््ा व््ा्ामावर सोिून ख्रदले व िेकवर आलो.  

आम्ही हळूहळू बोनोख्रन्ा बांदराजवळ आलो, तेव्हा पा्रो 

आला. तो चाांगला हसरा ख्रदसत होता. तो मला कय जबयजत््ा स्वरात 

बोलला की शेवटी त््ाचा उपा् ्शस्वी होऊन मळमळ थाांबली.  

जापचे बोट नकाशावरील काल्पख्रनक मागाुने ख्रफरत होत.े 

“का् मखूुपणा आह!े मोटार बोनोख्रन्ापासनू ख्रनघाली --- इथे फाटे 

फय टले आहते. आता माझी अशी कल्पना आह,े की त््ाांनी 

पांतप्रधानाांची गािी बदलली असेल.” 

उांच गयप्तहरे म्हणाला, “ठीक आह.े “मी एक ते दहा बांदरे 

तपासा्ची जबाबदारी घेतो. बोटीवरून उतरताांना त््ाांनी त््ाला 

पळवले आह.े” 

जापन ेिोके हलवले. “नर्ककीच”. लगेच आज्ञा ख्रदली गेली, 

की सगळी बांदरे बांद करा.” 

आम्ही जख्रमनीला लागलो, तेव्हा आता कय ठे उजाित होत.े 

मेजर नॉमुनन ेपा्रोच््ा दांिाला स्पशु केला. “सर, सैन््ाची गािी 

इथे तयमच््ासाठी उभी आह.े” 
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“ख्रमस्टर, आभारी आह.ेपण एक ख्रमख्रनट. मी बोनोख्रन्ा 

सोिा्च ेठरवलेले नाही.” 

“का्?” 

“आपण ्ा धर्कर्क्ाशेजारील हॉटेलमध््े ख्रशरू.” 

त््ान ेबोलल््ाप्रमाणे केले आख्रण एक खासगी खोली घेतली. 

गोंधळलेले व काही न समजलेले आम्ही ख्रतघे त््ाच््ा माग ेगेलो.  

त््ान े आमच््ाकिे एक झटपट नजर टाकली. “चाांगल््ा 

गयप्तहरेाने असे वाग ून्.े मला तयमच््ा मनातील कळते आह.े का्? 

तो खपू उत्साही ख्रदसत होता. तो मागेपयढे ख्रफरत होता. त््ाने 

धयळीच््ा रस्त््ाांवर तोंि खाली करून झोपनू, ख्रभांगाने टा्रच््ा 

खयणा शोधा्ला हव््ात. त््ान े ख्रसगरेटची थोटके आख्रण 

कािेपेटीच््ा काि््ा जमवा्ला हव््ात. अशी तयमची कल्पना 

असणार, नाही का?” 

तो िोळ््ाांनी आम्हाला आव्हान दते होता. “पण मी --- 

हर्क्युल पा्रो --- ते तसे नाही. खरे पयराव ेइथे आत असतात.” त््ाने 

त््ाच््ा कपाळाकिे ख्रनदशे केला. असे बघा, मी लांिन सोिा्ला 

नको होते. माझ््ासाठी माझ््ा तेथील खोलीत शाांतपणे बसणे पयरेसे 

होत.े सगळे मेंदचू््ा करि््ा पेशींवर अवलांबनू आह.े मी अचानक 

नकाशाची मागणी करेप्ंत व एखाद्या ख्रठकाणावर बोट ठेवेप्ंत, 
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त््ा करि््ा पेशी शाांतपणे व गयप्तपणे भाग घेत नाहीत --- म्हणनू -

-- मी म्हणतो, पांतप्रधान ख्रतथे आहते. आख्रण ते तसेच आह.े 

पद्धतशीरपणे तकु करून, एखाद्याला काहीही हासील करता ्ेते. 

घाबरून घाई करून रान्सला जाण े चकू आह े --- ह े मयलाांच े

लपाछपी खेळणे आह.े पण आता उशीर झाला असला तरी, आता 

मी माझे मन मला साांगते आह,े त््ाप्रमाणे कामाची ्ोल् पद्धत सयरु 

करतो. ख्रमत्ानो, मी तयम्हाला ख्रवनांती करतो, शाांत रहा.”  

आख्रण पाच तास तो छोटा माणसू माांजरासारखा त््ाच््ा 

पापण््ा फिफिवत, स्वस्थ बसला. त््ाचे ख्रहरवे िोळे चमकून 

अख्रधक ख्रहरवे होत होते. स्कॉटलांि ्ािुचा माणसू तयच्छता दशुवत 

होता. मेजर नॉमुन कां टाळून अधीर झाला होता. आख्रण मी दमलो 

होतो, तरी ख्रदखाऊपणे वेळ घालवत होतो.  

शेवटी मी उठलो, आख्रण आवाज न करता इकिे ख्रतकिे 

ख्रखिकीजवळ ख्रफरू लागलो. ्ा प्रकरणाचे नाटक होत चालले 

होत.े मला माझ््ा ख्रमत्ाची काळजी वाटत होती. जर तो अ्शस्वी 

झाला, तर ख्रनदान त््ाने कमी ख्रवख्रचत् पद्धतीने तसे व्हावे. 

ख्रखिकीतनू मी धर्कर्क्ाशेजारून रोज सयटणाऱ्ा व हवेत धरू 

सोिणाऱ्ा बोटी बघत होतो.  
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अचानक माझ््ा कोपराजवळ मी पा्रोचा चढा आवाज 

ऐकला. 

“माझ््ा ख्रमत्ानो, चला सयरवात करू ्ा.” 

मी वळलो. माझ््ा ख्रमत्ात आमलूाग्र बदल झाला होता. त््ाचे 

िोळे उद्दीख्रपत होऊन चकाकत होत.े त््ाची छाती जास्तीत जास्त 

फय गली होती.  

“माझ््ा ख्रमत्ाांनो, मी मखूुपणा करत होतो. पण शेवटी माझ््ा 

िोर्क्ात प्रकाश पिला.” 

मेजर नॉमुन घाईघाईने दाराकिे गेला. “मी गािी मागवतो.”  

“त््ाची काही गरज नाही. मी ती वापरणार नाही. वारा पिला 

आह,े ह ेचाांगले आह.े” 

“सर, तयम्हाला असे म्हणा्चे आह ेका, की तयम्ही चाला्ला 

जात आहात?” 

“नाही, माझ््ा तरुण ख्रमत्ा. मी काही सेंट पीटर नाही. समयद्र 

बोटीन ेओलाांिणे, मी पसांत करतो.” 

“समयद्र ओलाांिणे?” 
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“हो. पद्धतशीर काम करण््ासाठी सयरवातीपासनू सयरवात 

करा्ला पाख्रहजे. आख्रण ्ा प्रकरणाची सयरवात इांललांिमध््े झाली. 

त््ामयळे आपण इांललांिला परत आलो.” 

 

दोन 

तीन वाजता, आम्ही परत एकदा चेररांग क्रॉसच््ा फलाटावर 

उभ ेहोतो. आमच््ा सवु चचेकिे पा्रोने दयलुक्ष केले.तो परतपरत 

साांगत राख्रहला की परत सयरवात करण ेह ेवेळ फय कट घालवणे नाही. 

तर तोच एकमेव माग ुआह.े हा सवु वेळ तो नॉमुनशी हळू आवाजात 

बोलत होता. आख्रण नॉमुनने िोव्हरपासनू ताराांचे ढीग पाठवले. 

नॉमुनकिील पासेसमयळे आम्ही चयटकीसरशी सगळीकिे 

अल्प वेळात जाऊ शकत होतो. लांिनमध््े मोठी साध््ा वेषातील 

पोख्रलसाांची गािी आमच््ासाठी थाांबली होती. त््ातील एकाने 

माझ््ा ख्रमत्ाच््ा हातात एक छापील कागद ख्रदला. त््ान ेमाझ््ा 

चौकस नजरेला उत्तर ख्रदले.  

पख्रश्चम लांिनमधील ख्रवख्रशष्ट वतयुळातील हॉख्रस्पटल्सना मी 

िोव्हरहून तारा पाठवल््ा.”  

आपण लांिनच््ा रस्त््ाांवरून जोराने गोलगोल ख्रफरत होतो. 

आपण बाथ रस्त््ावर होतो. पयढे पयढे जात होतो. हमॅरख्रस्मथ, 
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ख्रचख्रस्वक आख्रण ब्रेंटफोिु. मला आपले उख्रद्दष्ट जवळ आलेले ख्रदस ू

लागले. ख्रवांिसरमधनू व असॅकॉटमधनू आपण जात होतो. माझे 

हृद् उसळी घेत होत.े अॅसकॉट मध्् े िॅख्रनएलची आत््ा रहात.े 

आपण त््ाच््ामाग ेहोतो. ओ’ मफीच््ा नव्ह.े  

आपण ठरवनू एका बारीकशा घरासमोर थाांबलो. पा्रो उिी 

मारून उतरला आख्रण घराची घांटी वाजवली. मी सरळपणे त््ाचा 

एक गोंधळलेला, चकचकीत व भरभर बदलणारा चेहरा पाख्रहला. 

तो समाधानी नव्हता. घांटीला उत्तर ख्रमळाले. त््ाला आत घेतले 

गेले. काही क्षणात, तो बाहरे आला व त््ाचे िोके जोराने हलवत, 

गािीत बसला. माझ््ा आशा मावळू लागल््ा. आता चार वाजनू 

गेले होत.े जरी त््ाला िॅख्रनएलचा गयन्हा शाख्रबत होईल असा पयरावा 

ख्रमळाला, तरी जोप्ंत त््ाला रान्समधील पांतप्रधानाांना िाांबनू 

ठेवलेली जागा सापित नाही, तोप्ंत, त््ाचा का् उप्ोग होता? 

आम्ही मध्् े मध्् े अिथळे ्ेत, लांिनच््ा जवळ ्ेत चाललो 

होतो. आम्ही मयख्् रस्त््ापासनू एकपेक्षा जास्त वेळा वळलो. 

प्रसांगानयरूप एका लहान इमारतीपाशी थाांबलो. ती ओळखण््ात 

मला काही अिचण आली नाही. ते हॉख्रस्पटल होत.े पा्रोने प्रत््ेक 

ख्रठकाणी फक्त काही ख्रमख्रनटे घालवली. पण प्रत््ेक वेळी 

थाांबल््ावर, त््ाची चमकदार खात्ी वाढत गेली. 
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तो नॉमुनच््ा कानात काही पयटपयटला. त््ाला नॉमुनने उत्तर 

ख्रदले, “हो. जर तयम्ही िावीकिे वळलात, तर तयम्हाला ते पयलाशी 

थाांबलेले सापितील.” 

आम्ही एका गल्लीत वळलो. साधारण उजेिात मी रस्त््ाच््ा 

किेला उभी असलेली एक दयसरी गािी ओळखली. त््ात साध््ा 

कपि््ातील दोन माणसे होती. पा्रो खाली उतरून त््ाांच््ाशी 

बोलला. मग आम्ही उत्तर ख्रदशेने ख्रनघालो. दयसरी गािी आमच््ा 

मागोमाग ्ेत होती.  

आम्ही काही वेळ तसेच गेलो. आम्हाला अथाुत लांिनच््ा 

उत्तरेकिील एका उपनगरात जा्चे होत.े शेवटी आम्ही एका उांच 

घराच््ा दारासमोर आलो. रस्त््ाच््ा थोिे माग ेगािी उभी केली. 

मी आख्रण नॉमुन गािीत राख्रहलो. पा्रो आख्रण दयसरा गयप्तहरे 

दाराशी गेले व घांटी वाजवली. एका व््वख्रस्थत नोकराणीने दार 

उघिले. गयप्तहरे बोलला, “मी पोलीस ऑख्रफसर आह.े आख्रण 

माझ््ाकिे ्ा घराची झिती घेण््ाचे परवानापत् आह.े ती बाई हळू 

ख्रकां चाळली. एक सयांदर मध््मव्ीन बाई हॉलमध््े ख्रतच््ामागे 

अवतीणु झाली. “एख्रिथ, दार लाऊन टाक. मला वाटते, ते चोर 

आहते.” 
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पण पा्रोन ेहळूच त््ाचा पा् दारात घातला आख्रण त््ाच 

वेळी, एक ख्रशट्टी वाजली. लगेच इतर गयप्तहरे धावले आख्रण घरात 

ख्रशरले. त््ाांच््ामागे त््ाांनी दार लावले. 

नॉमुन आख्रण मी आमच््ा बळजबरीच््ा ख्रनष्क्री्तेला बोल 

लावत पाच ख्रमख्रनटे थाांबलो. शेवटी परत दार उघिले आख्रण माणसे 

बाहरे पिली. त््ात तीन कैदी होत.े एक बाई आख्रण दोन पयरुष, ् ाांना 

दयसऱ्ा गािीत बसवण््ात आले आख्रण एका माणसाला पा्रोने 

आमच््ा गािीत बसवले. 

“ख्रमत्ाांनो, मला त््ा इतराांबरोबर गेले पाख्रहज.े पण ्ा 

गहृस्थाची नीट काळजी घ््ा. तयम्हाला तो माख्रहती नाही. मला 

तयमची ख्रमस्टर ओ’ मफीशी ओळख करून दऊे द.े” 

“ओ’ मफी! गािी सयरु झाल््ावर, मी त््ाच््ाकिे तोंि उघिे 

टाकून बघत राख्रहलो. त््ाच््ा हातात बेि््ा ठोकलेल््ा नव्हत््ा. 

पण तो पळून जा्चा प्र्त्न करेल, असे मला वाटत नव्हते. तो जण ू

ियलकी काढत असल््ासारखा समोर बघत होता. काही झाले तरी, 

नॉमनु आख्रण मी त््ा एकट््ासाठी भारी होतो. 

आम्ही अजनू उत्तर ख्रदशेनेच जात असल््ामयळे मला आश्च्ु 

वाटत होत.े आम्ही आता लांिनला परतत नव्हतो. मी कोि््ात 

पिलो होतो. अचानक गािीचा वेग मांदावला. मी ओळखले, की 
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आम्ही हनेिॉन ख्रवमानतळाजवळ होतो. लगेच मला पा्रोची 

कल्पना लक्षात आली. रान्सला ख्रवमानान ेजा्चे होते .ही वरवर 

ख्रदसा्ला मस्त कल्पना होती. पण अव््वहा्ु होती. त््ापेक्षा तार 

लवकर पोचली असती. वेळ महत्वाचा होता. पांतप्रधानाांची सयटका 

करण््ामयळे ख्रमळणारी व््ख्रक्तगत कीती त््ान े दयसऱ्ाला द्या्ला 

हवी होती. जस े आम्ही बसलो, तसे नॉमुनन े बाहरे उिी मारली 

आख्रण साध््ा कपि््ातील माणसान े त््ाची जागा घेतली. तो 

पा्रोबरोबर काही ख्रमख्रनटे बोलला आख्रण नांतर भरभर ख्रनघनू गेला.  

मी पण उिी मारली आख्रण पा्रोचा दांि धरला.  

“अरे माणसा, मी तयझे आभार मानतो. मी तयला लपा्ची जागा 

साांख्रगतली होती ना? पण इकिे बघ. त ूरान्सला ताबितोब तार 

केली पाख्रहजेस. जर तयझा त ूगेलास, तर फार उशीर होईल.” 

पा्रोन े माझ््ाकिे एकदोन ख्रमख्रनटे पाख्रहले. “माझ््ा ख्रमत्ा, 

दयदवैाने काही गोष्टी तारेने पाठवता ्ेणार नाहीत.”  

 

तीन 

 त््ाच क्षणी मेजर नॉमुन परत आला. त््ाच््ाबरोबर 

वा्यसेनेतील एक गणवेषधारी तरुण ऑख्रफसर होता. “हा कॅप्टन 
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ला्ल आह.े तो तयम्हाला रान्सला पोचवेल. तो लगचे उि्िाण 

करेल.” 

तो तरुण ख्रवमानचालक म्हणाला, “थांिी वाजणार नाही, अशा 

तऱहनेे गयांिाळून घ््ा. तयम्हाला हवा असेल, तर मी कोट दऊे 

शकतो.” 

पा्रो त््ाच््ा मोठ््ा घि््ाळाकिे बघत होता. तो स्वतुःशी 

पयटपयटला, “हो. अजनू वेळ आह ेअगदी नेमका वेळ आह.े” मग तो 

वर बघनू नम्रपण ेत््ा तरुण ऑख्रफसरसमोर वाकला. “ख्रमस्टर, मी 

तयमचा आभारी आह.े पण तयमचा उतारू म्हणनू नव्ह,े तर एक सभ्् 

गहृस्थ म्हणनू आभारी आह.े 

बोलताांना तो एका बाजलूा झाला आख्रण एक आकृती 

अांधारातनू पयढे आली. तो दयसऱ्ा गािीत गेलेला कैदी होता. 

त््ाच््ावर उजेि पिल््ावर, मला नवल वाटले. ते, पांतप्रधान होते! 

 

चार 

पा्रो, नॉमुन आख्रण मी मोटारीने लांिनला परत जाताना, मी 

अधीरतेन ेओरिलो, “कृपा करून, मला ्ाबद्दल सवु काही साांग. 

त््ाला बेका्दशेीरपणे कसे का् परत इांललांिला आणले गेले?” 



94 
 

पा्रो कोरिेपणे बोलला, “त््ाला बेका्दशेीरपणा करून 

परत आणा्ची काही गरज नव्हती. पांतप्रधान कधीच इांललांिबाहरे 

गेले नव्हत.े ख्रवांिसरहून लांिनला जाताांना त््ाांच े अपहरण झाले 

होत.े” 

“का्?” 

“मी सवु काही स्पष्ट करतो. पांतप्रधान गािीत होत.े त््ाांचा 

सख्रचव त््ाांच््ा बाजलूा होता. अचानक त््ाांच््ा चेहऱ्ावर 

र्कलोरोफॉमुचा बोळा दाबला गेला --- “ 

“पण कोणी ह ेकेले?” 

“हुशार भाषातज्ञ कॅप्टन िॅख्रनएलन े केले. पांतप्रधान बेशयद्ध 

झाल््ावर, िॅख्रनएलने बोला्ची वा्र उचलली व ओ’ मफीला 

गािी उजवीकिे घेण््ास साांख्रगतली. चालकाला काही सांश् 

आला नाही. त््ा सयनसान रस्त््ावर थोिेसे गेल््ावर, एक मोठी 

गािी उभी होती. ती मोिकी ख्रदसत होती. त््ाच््ा चालकान ेओ’ 

मफीला थाांबण््ाची खणू केली. ओ’ मफीने गािी हळू केली. तो 

परका इसम जवळ आला. िॅख्रनएल ख्रखिकीतनू बाहरे वाकला. 

आख्रण बहुधा झटपट ख्रतथ े आलेल््ा एका भलूतज्ञाच््ा मदतीने 

ताबितोब पांतप्रधानाांना इथाइलअल्कोहोल आख्रण र्कलोरोफॉमु 

परत ख्रदले गेले. काही सेकां दात, दोन ख्रनराधार लोकाांना बाहरे ओढून, 
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दयसऱ्ा गािीत ठेवण््ात आले. आख्रण तोत्ा लोकाांनी त््ाांची 

जागा घेतली.” 

अशर्क्!”  

“मयळीच नाही. तयम्ही सांगीत हॉलमध््े तोत्ा व््क्तींना फार 

नेमकेपणे ओळखनू काढलेले पाख्रहलेल े नाही का? एखादी 

समाजख्रप्र् व््क्तीचा तोत्ा असल््ाच ेभासवणे अगदी सोप ेआह.े 

इांललांिचे पांतप्रधान उभ ेकरणे ह ेर्कलॅफॅमचे ख्रमस्टर जॉन ख्रस्मथ उभे 

करण््ापेक्षा फार सोपे आह.े ओ’ मफीचा तोत्ा उभा करण ेसोपे 

होत,े कारण एकदा पांतप्रधान ख्रनघनू गेल््ावर, कोणी त््ाची दखल 

घेण््ाचे काही कारण नव्हते. त््ानांतर त््ाने स्वतुःला तो आधी 

होता, तसे करून पळ काढला. मग तो चेररांग क्रॉसपासनू, गािी 

चालवत, त््ाच््ा ख्रमत्ाांना भेटा्च््ा जागेप्ंत ओ’ मफी म्हणनू 

गेला. आख्रण मग कोणी वेगळाच माणसू म्हणनू अवतीणु झाला. 

अशा तऱहनेे त््ाच््ामागे सो्ीस्करपणे सांश्ाचे जाळे सोिून ओ’ 

मफी नाहीसा झाला.” 

पण पांतप्रधानाांचे सोंग घेणाऱ्ा माणसाला सगळ््ाांनी 

बख्रघतलेले असते!” 

त््ाना जवळून ख्रकां वा खासगीपणे ओळखणाऱ्ा कय णी 

पाख्रहलेल ेनसते. आख्रण िॅख्रनएलने शर्क्तो कय णी त््ाना पाहू न्,े 
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अशी काळजी घेतलेली असत.े ख्रशवा् त््ाांचा चेहरा मलमपट्टी 

केलेला असतो. आख्रण त््ाांच््ावर हल्ला करा्च््ा झालेल््ा 

प्र्त्नामयळे त््ाांना धर्कका बसलेला आह,े ्ा नावाखाली त््ाांच््ा 

वागण््ात काही वेगळे ख्रदसले तर ते झाका्चा प्र्त्न केला जातो. 

ख्रमस्टर मॅकअॅिम ्ाांचा घसा कमकय वत होता. त््ामयळे ते त््ाांच््ा 

मोठ््ा भाषणापवूी कमीत कमी बोलत असत. रान्सप्ंत फसवणे 

फारच सोप े होत.े ख्रतथ े ते अव््वहा्ु आख्रण अशर्क् होत े --- 

त््ामयळे पांतप्रधान नाहीस े झाले. ्ा दशेाच््ा पोख्रलसाांनी घाईने 

खािीत शोध घेतला. आख्रण पख्रहला हल्ला झाला, त््ासांबांधी 

कोणीच काही केले नाही. 

रान्समध्् े अपहरण झाले, असे भासवण््ासाठी िॅख्रनएलने 

खरे वाटेल अशा तऱहनेे, स्वतुःवर र्कलोरोफॉम ु ख्रशांपिून व तोंि 

कापिान ेआवळून घेतले.” 

“आख्रण पांतप्रधानाांचे सोंग घेणारा माणसू?” 

“त््ान ेते सोंग काढून टाकले. तो आख्रण बोगस चालक ्ाांना 

कदाख्रचत सांश्ावरून, अटक होईल. पण कोणालाही त््ाांचा ्ा 

नाटकात खरा सहभाग होता, ्ाचा स्वप्नातही सांश् ्ेणार नाही. 

आख्रण पयरावा नसल््ामयळे, शेवटी त््ाांना सोिून दणे््ात ्ेईल.” 

“आख्रण खरे पांतप्रधान?” 
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“ते आख्रण ओ’ मफी ्ाांना सरळ िॅख्रनएलची तथाकख्रथत 

आत््ा, ख्रमसेस एव्हरािु ् ाांच््ा घरी मोटारीन ेनेल ेजाते. खरे पहाता, 

ती राऊ बथाु इबेनथाल आह ेआख्रण पोलीस काही काळ ख्रतच््ा 

शोधात आहते. ही एक मलू््वान गोष्ट मी तेव्हा केली --- आख्रण 

िॅख्रनएलबद्दल काही बोलचू नका. आहा, तो फार हुशारीने केलेला 

बेत होता. पण हर्क्युल पा्रोच््ा हुशारीपयढे तो ख्रनुःप्रभ ठरला!” 

मला वाटते माझ््ा ख्रमत्ाला त््ाच््ा बढाई मारण््ासाठी माफ 

करा्ला हव.े 

“पख्रहल््ाांदा तयला ्ा प्रकरणातील खऱ्ाचा सांश् केव्हा 

आला?” 

“जेव्हा मी नीट काम करा्ला सयरवात केली --- आतनू, 

मनापासनू! मला हल्ला झाला ते ् ात नीट बसत नाही, असे वाटले. 

पण जेव्हा ्ाचा एकां दर पररणाम मला मयसर्क्ा बाांधलेले व बेशयद्ध 

केले गेलेले पांतप्रधान रान्सला जाण््ात झालेला ख्रदसला, तेव्हा 

मला ् ा प्रकरणाचे आकलन होऊ लागले. आख्रण जेव्हा मी ख्रवांिसर 

व लांिन मधील सवु हॉस्पीटल्स पालथी घातली, आख्रण काही हाती 

लागले नाही, कारण माझी खात्ी आह,े की, त््ा सकाळी त््ाांचा 

चेहरा मलमपट्टी करुन बाांधनू ठेवलेला होता. त््ानांतर 

माझ््ासारख््ासाठी तो मयलाांचा खेळ होता!” 
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दयसऱ्ा ख्रदवशी सकाळी पा्रोने मला त््ाला नयकतीच 

आलेली एक तार दाखवली. ती कय ठून आली, तो काही उल्लेख 

नव्हता व त््ावर सहीसयद्धा नव्हती. ती अशी होतीुः “वेळेवर” 

त््ाख्रदवशी नांतर सांध््ाकाळच््ा वतुमानपत्ात, सांबांख्रधत 

लोकाांच््ा त््ा पररषदचेा वतृ्ताांत प्रख्रसद्ध झाला होता. त््ात त््ाांनी 

ख्रमस्टर िेख्रव्हि मॅकअॅिम ्ाना श्रोत््ाांकिून मोठ््ा प्रमाणात, 

ख्रवशेष वाहवा ख्रमळाल््ाच््ा बातमीवर मोठा भर ख्रदलेला होता. 

त््ाांच््ा स्फूतीदा्क भाषणाने खोल व ख्रटकणारा पररणाम घिवनू 

आणल््ाचे म्हटले होत.े 
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THE JEWEL ROBBERY AT THE GRAND METROPOLITAN 

महानगरातील ख्रहऱ्ाांची चोरी 

 

 

मी म्हणालो, पा्रो, हवाबदल चाांगला राहील.” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, तयला असे का वाटते?” 

“माझी तशी खात्ी आह.े” 

माझा ख्रमत् हसत बोलला, “अस्स! सगळी त्ारी झाली आह,े 

तर मग?” 
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“त ू्ेशील ना?” 

“त ूमला कय ठे न््ा्चे ठरवले आहसे?” 

“ख्रब्रघटन. खरे तर माझ््ा शहरातील ख्रमत्ान ेमला चाांगली गोष्ट 

साांख्रगतली. --- आख्रण ठीक आह,े माझ््ाकिे उिवा्ला पैसे 

आहते. मोठ््ा शहरात शख्रनवार रख्रववार काढण,े आपल््ासाठी 

जगातील भली गोष्ट ठरेल.”  

“आभारी आह.े मी ह े ॠणाइत होऊन मान्् करतो. 

माझ््ासारख््ा म्हाताऱ्ाबद्दल असा ख्रवचार करणारे तयझे हृद् मोठे 

आह.े मेंदतूील छोट््ा सगळ््ा करि््ा पेशींइतर्क्ा ख्रकमतीचे ते 

आह.े हो. हो. ह ेबोलणारा मी, कधीकधी ते ख्रवसरा्च््ा धोर्क्ात 

असतो.”  

त ूसाांगतो आहसे, तशी ती चैनच ख्रदसते आह.े मला वाटते 

कधीकधी पा्रो माझी मानख्रसक क्षमता कमी समजा्च््ा 

ख्रवचारात असतो. पण त््ाचा आनांद इतका स्पष्ट ख्रदसत होता, की 

मी माझा राग बाजलूा सारला.  

मी घाईन ेबोललो, “मग ठीक आह.े” 

शख्रनवारी सांध््ाकाळी आम्ही मोठ््ा शहरातील आमोदप्णूु 

गदीत जेवत होतो. सगळे जग आख्रण त््ाांच््ा बा्का ख्रब्रघटनमध््े 

असल््ासारखे ख्रदसत होत.े छान छान कपिे व रत्नाांचे दाख्रगन े--- 
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उच्च अख्रभरुचीपेक्षा ख्रमरवण््ाची हौस दाखवत होत.े ह ेफार भव्् 

दृष्् होत.े 

पा्रो पयटपयटला, “अरे, ह ेसवु खपू मस्त आह.े हसे्टीलज, ह े

बेका्दशेीरपणे नफा ख्रमळवणाऱ्ाांचे घर ख्रदसते आह,े नाही का?”  

मी उत्तरलो, “ते तसेच असणार. पण आपण आशा करू, की 

ते सगळे नफा ख्रमळवा्च््ा माग ेनसणार.” 

पा्रोन ेउद्दीख्रपत होत आजबूाजलूा नजर टाकली. 

ख्रजकिे ख्रतकिे एवढी रत्ने बघनू, मला ती ओळखण््ापेक्षा, 

गयन्हा करावासा वाटू लागला आह.े एखाद्या ख्रनष्णात चोराला 

केवढी मोठी सांधी आह!े हसे्टीलज, ती खाांबाजवळील दणकट बाई 

बघ. त ूम्हणशील, ती ख्रहऱ्ाांनी मढ़ली आह.े” 

मी त््ाच््ा नजरेच््ा ख्रदशेने बख्रघतले.  

मी ओरिलो, “का्, ती तर ख्रमसेस ओपाल्सेन आह.े” 

“तयला ती माख्रहती आह?े” 

“थोिीशी. ख्रतचा नवरा श्रीमांत शेअरदलाल आह े आख्रण 

आताच््ा तेलाचे भाव चढलेल््ा काळात त््ाने खपू पैसा 

कमावला आह.े”  
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जेवणानांतर स्वागतकक्षामध््े आम्हाला ओपाल्सेन भेटले. मी 

पा्रोची त््ाांच््ाशी ओळख करून ख्रदली. आम्ही काही ख्रमख्रनटे 

गप्पा मारल््ा आख्रण शेवटी कॉफी घेतली. 

ख्रमसेस ओपाल्सेनच््ा मोठ््ा छातीवर झळकणाऱ्ा महाग 

ख्रहऱ्ाांचे पा्रोने कौतयक केले. त््ामयळे, ती खषू झाली.  

“ख्रमस्टर पा्रो, मला दाख्रगन ेखपू आवितात. तो माझा छांद 

आह.े एिला माझी ही आवि माख्रहती असल््ाने, जेव्हा जेव्हा 

त््ाला चाांगली प्राप्ती होते, तेव्हा तो मला काही नवीन ख्रहरे आणतो. 

तयम्हाला सयांदर ख्रहऱ्ामध्् ेरस आह ेका?” 

“बाईसाहबे, मी कधीकधी त््ाांचे चाांगले व््वहार करतो. 

माझ््ा व््वसा्ान ेमला जगातील उत्तम प्रख्रसद्ध ख्रहऱ्ाांच््ा सांपकाुत 

आणले आह.े” 

त््ान े काळजीपवूुक काही ख्रहऱ्ाांची टोपण नाव े साांगनू, 

राजघराण््ातील ऐख्रतहाख्रसक ख्रहऱ्ाांच््ा गोष्टी साांख्रगतल््ा. आख्रण 

ख्रमसेस ओपाल्सेनन ेत््ा श्वास रोधनू ऐकल््ा. 

त््ाचे सांपल््ावर, ती उद्गारली, “आता ते सवु एखाद्या 

नाटकासारखे वाटते आह.े माझ््ाकिे असे ऐख्रतहाख्रसक गोष्टी 

जोिले गेलेले मोती आहते. माझ््ा अांदाजाप्रमाणे ते जगातील उत्तम 

नेकलेसपैकी एक असेल --- मोती इतके चपखलपणे बसवल े
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आहते व इतके तेजस्वी आहते, की मला ते ख्रमळाले, ह े माझे 

भाल्च मी समजते.” 

पा्रो म्हणाला, “ओहो, बाईसाहबे, तयम्ही फारच मैत्ीपणू ु

आहात. ह ेबदल ूनका.” 

“पण मला तयम्हाला ते दाखवा्ला आविेल.” 

ती फय गलेली बाई कशीबशी लहान पाऊले टाकत ख्रतच््ा 

मानान े भरभर चालत ख्रलफ्टपाशी गेली. माझ््ाशी बोलणाऱ्ा 

ख्रतच््ा नवऱ्ाने पा्रोकिे प्रश्ाथुक नजरेन ेपाख्रहल.े 

पा्रो स्पष्टीकरण दते बोलला, “ख्रमस्टर ओपाल्सेन, तयमची 

बा्को इतकी मनमोकळी आह,े की ख्रतला मला ते मोत््ाचे 

नेकलेस दाखवा्चेच आह.े” 

ख्रमस्टर ओपाल्सेन समाधानाने उद्गारले, “ओहो, मोती! हो, ते 

बघण््ासारख ेआहते. महागही पिले होते. पण ती ख्रकां मत बरोबर 

होती. मला माझ््ा पैशाांचा पयरेपरू मोबदला ख्रमळाला, कदाख्रचत 

जास्तच ख्रमळाला. पण हल्ली जशा वस्त ू ख्रमळतात, त््ामानाने 

एखाद े वेळेस ती ख्रकां मत जास्त असेल. कर भरा्ला लागतो, 

त््ामयळे आश्च्ुकारक रीत््ा शहराांमधील लोकाांकिे ख्रखशात 

तयटपयांजा पैसा असतो. हा सवु भ ा्ंकर प्रकार आह.े” तो ताांख्रत्क 

बाबींबद्दल बोलत राख्रहला. ते मला काही कळेना. 
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एका ख्रनरोप््ा मयलाने त््ाला थाांबवल ेव त््ाच््ा कानात काही 

साांख्रगतले. 

“आां --– का्? मी लगेच ्तेो. ती ठीक आह ेना? मला माफ 

करा.” 

त््ान ेआम्हाला वाऱ्ावर सोिून ख्रदले. पा्रोने त््ाची एक 

रख्रश्न ख्रसगरेट ख्रशलगावली. मग त््ान ेकॉफीचे ररकामे कप नीट 

ओळीन ेलावले 

आख्रण ते कसे ख्रदसतात, ते पाहू लागला.  

काही ख्रमख्रनटे गेली. ओपाल्सेन परत आला नाही. 

काही वेळान े मी म्हणालो, “ह े ख्रवख्रचत् झाले. ते कधी परत 

्ेतील?” 

पा्रो खाली जाणारी धमू्रवल्े बघत ख्रवचारपवूुक बोलला, 

“ते परत ्ेणार नाहीत.” 

“का?’ 

“कारण माझ््ा ख्रमत्ा, काहीतरी झाले आह.े” 

मी चौकसपणे ख्रवचारले, “का् झाले असेल? तयला कसे ते 

माख्रहती?” 

पा्रो हसला. 
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काही ख्रमख्रनटात व््वस्थापक घाईन े त््ाच््ा का्ाुल्ातनू 

बाहरे आला आख्रण वर धावला. तो फार रागावलेला ख्रदसत होता. 

ख्रनरोप साांगणारा मयलगा तशाच एका दयसऱ्ा मयलाशी अगदी तन्म् 

होऊन काही बोलत होता. ख्रलफ्टची बेल तीन वेळा वाजली पण 

त््ान े ख्रतकिे लक्ष ख्रदले नाही. ख्रतसरे म्हणजे, वेटर मांिळीदखेील 

गोंधळली होती आख्रण त््ाना गोंधळवण े--- “  

पा्रोने काही ख्रनश्च्ान े िोके हलवले. “काहीतरी भलतेच 

घिलेले ख्रदसत.े आहा, मी म्हणतो तसेच काही आह.े ह े बघ, 

पोलीस आले आहते.” 

दोन माणस ेहॉटेलमध््े नयकतीच ख्रशरत होती --- एक गणवेषात 

होता आख्रण दयसरा नेहमीच््ा कपि््ात होता. ते एका मयलाबरोबर 

बोलले आख्रण ताबितोब वरती गेले. काही ख्रमख्रनटाांनी, तोच मयलगा 

आम्ही बसलो होतो, ख्रतथे खाली आला. 

पा्रो झटकन उठून उभा राख्रहला. तो जण ू त््ाला 

बोलावण््ाची वाट बघत होता. मी पण आनांदाने भरभर त््ाला 

साथ द्या्ला त्ार झालो.  

ओपाल्सेन ्ाांची सदख्रनका पख्रहल््ा मजल््ावर होती. दारावर 

टकटक केल््ावर एका मयलाने दार उघिले. “आत ्ा.” ख्रतथे 

आम्हाला ख्रवख्रचत् दृष्् ख्रदसले. ती ख्रमसेस ओपाल्सेन ्ाांची 
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झोपा्ची खोली होती. आख्रण ख्रतथे मध््भागी एका खयचीवर ती 

मोठ््ाने ख्रवलाप करत, पहुिली होती. ख्रतच््ा चेहऱ्ावर थापलेल््ा 

पाविरचा थर वाहून जाऊन, ख्रतथ े अश्रूांनी मोठी सयरकय ती ख्रनमाुण 

केली होती. ख्रमस्टर ओपाल्सेन रागान ेखालीवर फेऱ्ा मारत होते. 

दोन पोलीस खोलीच््ा मध््भागी उभ े होत.े त््ापैकी एकाच््ा 

हातात वही होती. शेकोटीजवळ उभी असलेली खोलीची व््वस्था 

बघणाऱी हॉटेलची बाई, मरणाांख्रतक घाबरलेली ख्रदसत होती. 

खोलीच््ा दयसऱ्ा बाजलूा एक रेन्च बाई, ख्रमसेस ओपाल्सेन ् ाांची 

नोकराणी हात जोरजोराने वेिेवाकिे हलवत, ख्रतच््ा मालकीणीशी 

स्पधा ुकरत रित होती  

्ा गोंधळात व््वख्रस्थत व हसरा पा्रो ख्रशरला. लगेच नवल 

वाटेल अशा उत्साहान,े ख्रमसेस ओपाल्सेन ख्रतच््ा खयचीतनू ख्रतचे 

मोठे धिू साांभाळत उिी मारून उठली व त््ाच््ाकिे जाऊ 

लागली.  

“आता ख्रतथे, एि त््ाला का् हव े ते म्हणो, पण माझा 

नशीबावर भरवसा होता, नर्ककी होता. माझे नशीब चाांगले, म्हणनू 

आज सांध््ाकाळीच मी तयम्हाला भेटले. मला वाटते, तयम्ही सोिून 

इतर कय णीच माझे मोती मला परत ख्रमळवनू दऊे शकणार नाही.”  
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पा्रो ख्रतच््ा हातावर थोपटत म्हणाला, “शाांत व्हा. 

बाईसाहबे, मी तयमच््ासाठी प्राथुना करतो. तयम्ही खात्ी बाळगा. 

सवु काही ठीक होईल. हर्क्युल पा्रो तयम्हाला मदत करेल.”  

ख्रमस्टर ओपाल्सेन पोलीस इन्स्पेर्कटरकिे वळले. 

“्ा सभ्् गहृस्थाला हाक मारण््ात माझी काही --- चकू 

होणार नाही, असे मला वाटते, बरोबर?” 

त््ा माणसाने बेख्रफकीरपणे उत्तर ख्रदले “अख्रजबात नाही, सर. 

आता कदाख्रचत तयमच््ा बा्कोला जरा बरे वाटल ेअसेल. त््ामयळे 

ती आम्हाला का्का् झाले, ते साांग ूशकेल, नाही का?”  

ख्रमसेस ओपाल्सेन ख्रनराधार असल््ासारखे, पा्रोकिे बघत 

होती. त््ान े ख्रतला परत खयचीत बसण््ास साांख्रगतले. “बसा 

बाईसाहबे, आख्रण स्वतुःला त्ास करून न घेता, जे घिले ते सगळे 

आम्हाला साांगा.” 

अशा तऱहनेे समजतू घातल््ावर, ख्रमसेस ओपाल्सेनने ख्रतचे 

िोळे पयसनू, साांगा्ला सयरवात केली. “मी जेवणानांतर ख्रमस्टर 

पा्रोना माझे मोत््ाचे नेकलेस दाखवण््ासाठी वर आले. 

नेहमीप्रमाण,े खोलीची व््वस्थाख्रपका व नोकराणी खोलीत होत े--

- “ 

“माफ करा बाईसाहबे, पण ‘नेहमीप्रमाण’े म्हणज ेका्?” 



108 
 

ख्रमसेस ओपाल्सेनने स्पष्ट केले. “मी असा ख्रन्म घालनू ख्रदला 

होता, की नोकराणी ख्रतथे असल््ाख्रशवा् कय णी खोलीत ्ा्चे 

नाही. सकाळी नोकराणी ख्रतथ े हजर असताांना खोलीची 

व््वस्थाख्रपका खोली स्वच्छ करून घेत असे. आख्रण जेवणानांतर 

्ेऊन त््ाच अटीवर पलांगपोस बदलनू जात असे. नाहीतर कोणी 

खोलीत ्ेत नसे.”  

ख्रमसेस ओपाल्सेनन ेपयढे चाल ूठेवले, “मी वर आले. मी ् थेील 

खण उघिला.” --- ख्रतने टेबलाचा तळाचा उजवीकिील खण 

दाखवला --- “मी माझी ख्रहऱ्ाची पेटी बाहरे काढली व परत तो 

कय लयपबांद केला. सवु नेहमीसारखेच वाटत होत.े पण त््ात मोती 

नव्हत!े” 

इन्स्पेर्कटर त््ाच््ा वहीत ख्रलख्रहत होता. त््ाने ख्रवचारले, “तयम्ही 

ते शेवटी केव्हा पाख्रहलेत?” 

“मी जेवणासाठी खाली गेले, तेव्हा ते होते.” 

“तयमची खात्ी आह?े 

“अगदी नर्ककी. ते घालावेत की नाही ्ाबद्दल माझ््ा मनात 

सांभ्रम होता. पण शेवटी मी पाचचू ेनेकलेस घातले व मोती परत 

पेटीत ठेऊन ख्रदले.” 

“पेटी कय लयपबांद कोणी केली?” 
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ती ख्रकल्ली हातात धरून म्हणाली, “मी केली आख्रण मी ती 

माझ््ा गळ््ातील चेनमध््े घातली. 

इन्स्पेर्कटरने ती तपासली व खाांद ेशहारवले. 

“चोराकिे दयसरी ख्रकल्ली असली पाख्रहजे. त््ात काही कठीण 

नाही. कय लपू अगदी साधे आह.े तयम्ही पेटी कय लयपबांद केल््ावर का् 

केले?” 

“मी ती नेहमीप्रमाणे खालच््ा खणामध्् ेठेवली.” 

“तयम्ही खण कय लयपबांद केला नाही का?” 

“नाही, मी कधीच करत नाही. माझी नोकराणी मी वर ्ेईप्ंत 

खोलीतच असते. त््ामयळे तशी काही गरज नसत.े” 

इन्स्पेर्कटरचा चेहरा करिा झाला. 

“म्हणज े मी असे समज ू का, की तयम्ही जेवणासाठी खाली 

गेलात तेव्हा मोती ख्रतथे होत.े आख्रण तेव्हा सवु वेळ नोकराणी 

खोलीतच होती?” 

अचानक ख्रतच््ा स्वतुःवरील पररख्रस्थतीचे गाांभी्ु जाणवनू, 

नोकराणीन े पख्रहल््ाांदाच एक भेदक ख्रकां काळी मारली. आख्रण 

पा्रोकिे बघनू ती गोंधळून जाऊन रेन्चमध््े भरभर काही बोल ू

लागली. 
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ख्रतची सचूकता कोणाच््ा लक्षात आली नसती, की ख्रतने 

बाईसाहबेाांची चोरी केल््ाचा ख्रतच््ावर सांश् घ््ावा. पोलीसही 

अशर्क् मखूुपणाबद्दल प्रख्रसद्ध होत.े पण रेन्च असलेला ख्रमस्टर-” 

पा्रो मध््ेच म्हणाला, “बेख्रल्ज्न” पण नोकराणीने 

चयकीच््ा दयरुस्तीकिे काही लक्ष ख्रदले नाही.  

ख्रतला फय कट ख्रशव््ा बसलेल््ा ख्रमस्टर पा्रोला सहन झाले 

नाही. ख्रतला सोिून दणे््ात आले. ख्रतला ती खोलीची व््वस्थाख्रपका 

असलेली, धीट, लाल तोंिाची, जन्मजात चोर कधीच आविली 

नव्हती. ती पख्रहल््ापासनू म्हणत होती, की ती प्रामाख्रणक नाही. 

आख्रण ख्रतने ख्रतच््ावर करिी नजरही ठेवली होती. जेव्हा 

बाईसाहबेाांच््ा खोलीची स्वच्छता चाल ू होती, तेव्हाही मी 

ख्रतच््ावर लक्ष ठेऊन होत.े त््ा मखू ुपोख्रलसाांना ख्रतची झिती घेऊ 

द.े आख्रण जर त््ाांना बाईसाहबेाांचे मोती ख्रतच््ाकिे सापिले नाहीत, 

तर ते फार नवलपणू ुअसेल.” 

जरी ह े आक्रमक व लाांबण लावलेले ख्रवखारी बोलणे 

रेन्चमध््े भरभर म्हटले गेले असले, तरी नोकराणीने ते 

हावभावाांनी सांपत्तीशी सांबांख्रधत असल््ाचे सयचवले होत े आख्रण 

खोलीच््ा व््वस्थाख्रपकेला त््ातला थोिा तरी अथु समजला 

होता. ती रागाने लाल झाली होती.  
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ती गरम होत बोलली, “जर त््ा परदशेी बाईन े मी मोती 

घेतल््ाच ेसाांख्रगतले असले, तरी ते खोटे आह!े ते म्हणतात, तशी 

मी कधीच नव्हत.े” 

नोकराणी ओरिली, “ख्रतचा शोध घ््ा. मी म्हटल््ाप्रमाणे ते 

सापितील.” 

व््वस्थाख्रपका ख्रतच््ा अांगावर चालनू जात म्हणाली, “त ू

खोटारिी आहसे. ऐकते आहसे ना? तचू ते चोरलेस. आख्रण 

माझ््ावर आळ घेते आहसे. मी तर बाईसाहबे परतण््ापवूी खोलीत 

फक्त तीन ख्रमख्रनटे होत.े त ूतर माांजराने उांदराच््ा माग ेअसावे, तशी 

नेहमीप्रमाण ेसवु वेळ इथे बसलेली होतीस.”  

इन्स्पेर्कटरने सेलेस्टीन नावाच््ा त््ा नोकराणीकिे प्रश्ाथुक 

नजरेन ेपाख्रहल.े “ह ेखरे आह ेका? त ूखोली सोिून कधी बाहरे पित 

नाहीस का?” 

नोकराणीन े हो नाही करत कबलू केले, “खरे तर मी 

बाईसाहबेाांना कधीच एकटे सोित नाही. पण इथे असलेल््ा 

दारातनू दोन वेळा मी गेले --- एकदा दोऱ्ाचे रीळ आणण््ासाठी 

आख्रण एकदा माझी कात्ी आणण््ासाठी. तेव्हा ख्रतने चोरी केली 

असेल.” 
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व््वस्थाख्रपका रागाने ओरिली, “त ूएकदाही गेली नव्हतीस. 

फक्त आतबाहरे िोकावत होतीस. पोख्रलसाांनी माझी झिती घेतली, 

तर मला बरेच वाटेल. मला भीतीचे काहीच कारण नाही.” 

त््ाच वेळी दारावर टकटक झाली. इन्स्पेर्कटर पयढे सरसावला. 

कोण आह,े ते बख्रघतल््ावर, त््ाचा चेहरा उजळला. 

तो म्हणाला, “आहा! ह ेचाांगले नशीब आह.े मी आमच््ापैकी 

एका झिती घेणाऱ्ा बाईला बोलावल े होत.े आख्रण ती आली 

आह.े तयम्ही शेजारील खोलीत जाल का?” 

त््ान े मानेला झटका दते शेजारील खोलीकिे ख्रनघालेल््ा 

व््वस्थाख्रपकेकिे बख्रघतले. झिती घेणारी बाई ख्रतच््ा मागोमाग 

जाऊ लागली. 

रें च मयलगी हुांदके दते खयचीत बसली. पा्रो खोलीत 

आजबूाजलूा ठळक गोष्टी बघत होता. मी माझ््ा मनात त््ाचे ख्रचत् 

स्पष्टपणे त्ार केले. 

ख्रखिकीजवळील एकाकिे मान हलवत त््ान े ख्रवचारले, “ह े

दार कय ठे जाते? 

इन्स्पेर्कटर म्हणाला, “मला वाटते, पयढच््ा खोलीत. त््ा बाजनेू 

त््ा खोलीला किी लावलेली आह.े” पा्रो ख्रतथे चालत गेला व 
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ते त््ान ेपयन्हा खात्ी करून पाख्रहल.े ”दयसरी बाज ूपण किी लाऊन 

बांद आह.े त््ामयळे ख्रतथनू चोरीची शर्क्ता फेटाळली गेली आह.े 

तो ख्रखिकीशी चालत गेला व पत््ेक ख्रखिकी परतपरत 

तपासली.  

“आख्रण पयन्हा --- काही नाही. बाहरेील गॅलरीतही काही 

नाही.” 

इन्स्पेर्कटर अधीरपणे म्हणाला, “ख्रतथ े काही सापिले, तरी 

त््ान ेआपल््ाला मदत कशी होईल आख्रण नोकराणी जरी बाहरे 

गेली नसली, तरी आपल््ाला मदत कशी होईल, ह ेमला कळत 

नाही.” 

न गोंधळता पा्रो बोलला, “जर नोकराणी ठाम आह,े की ती 

खोलीबाहरे गेली नाही, तर मग पयरावा?”  

त््ाचे बोलणे तोित, व््वस्थाख्रपका व शोधणारी पोलीस बाई 

परत आले. 

पोलीस बाई कमीत कमी शब्दात म्हणाली, “काही नाही.”  

व््वस्थाख्रपका नीतीमत्तापवूुक म्हणाली, “मी खरच अशी 

आशा करत नाही. आख्रण ती रें च ब्ा! एका प्रामख्रणक मयलीवर 

गलीच्छ आरोप करताांना ख्रतला लाज वाटली पाख्रहज.े” 
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दार उघित इन्स्पेर्कटर बोलला, “अग मयली, ठीक आह.े 

कय णीही तयझ््ावर आळ घेत नाही आह.े त ूजा आख्रण तयझ््ा कामाला 

लाग.” 

जा्चे नसताांना व््वस्थाख्रपका गेली. 

ख्रतने नोकराणीकिे ख्रनदशे करून ख्रवचारले, “ख्रतची झिती 

घेणार का?” 

“हो. हो.” ती गेल््ाांनांतर त््ाने दार लावनू ख्रकल्ली ख्रफरवली.  

नोकराांणी स्त्री पोख्रलसाबरोबर ख्रतच््ा लहानशा खोलीत गेली. 

काही ख्रमख्रनटाांनी ती बाहरे आली. ख्रतच््ाकिे काही सापिले नाही. 

इन्स्पेटरचा चेहरा ख्रवदीणु झाला.  

तो ख्रमसेस ओपाल्सेनकिे बघनू म्हणाला, “तयम्हाला 

माझ््ाबरोबर ्ावे लागेल. पण सगळे पयरावे तसेच ख्रनदशे करत 

आहते. जर ते ख्रतच््ाकिे नाहीत, तर मग ते खोलीतच कय ठेतरी 

लपवनू ठेवले असणार.” 

नोकराणीन े एक भेदक ख्रकां काळी मारली आख्रण पा्रोच््ा 

दांिाला जाऊन ख्रचकटली. पा्रोन े वाकून ख्रतच््ा कानात काही 

साांख्रगतले. ख्रतन ेत््ाच््ाकिे वरती सांश्ास्पद रीतीने पाख्रहल.े 

“अग अग माझ््ा मयली --- मी तयला खात्ीन ेसाांगतो, की त ू

ख्रवरोध न केलेला बरे राहील.” मग इन्स्पेर्कटरकिे वळून, तो 
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बोलला, ख्रमस्टर, तयम्ही परवानगी दतेा का? एक लहानसा प्र्ोग --

- फक्त माझ््ा समाधानासाठी.” 

एकदम कबयली न दतेा पोलीस ऑख्रफसर बोलला, “तो का् 

आह,े त््ावर ते अवलांबनू राहील.” 

पा्रोन ेपरत नोकराणीला हाक मारली. 

“त ू आम्हाला साांख्रगतलेस, की त ू रीळ आणा्ला तयझ््ा 

खोलीत गेलीस. ते कय ठे होते?” 

“ख्रमस्टर, सवु खणाांच््ा वरती.” 

“आख्रण कात्ी?” 

“ख्रतथेच.” 

“मी तयम्हाला असे ख्रवचारले की त््ा कृती परत करून दाखवा, 

तर तयम्हाला ख्रकती त्ास होईल? तयम्ही इथे तयमचे काम करत बसला 

होतात, बरोबर?”  

नोकराणी ख्रतथे बसली व मग पा्रोन ेखणू केल््ावर, उठून 

शेजारच््ा खोलीत गेली. सवु खणाांच््ा वरती असलेल््ा त््ा दोन 

वस्त ूघेतल््ा आख्रण परत आली. 

पा्रोन ेख्रतची हालचाल व त््ाच््ा हातातील मोठे घि््ाळ 

्ावर लक्ष कें ख्रद्रत केले. 
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“परत एकदा करता आले तर बघा.” 

आख्रण लागलेल््ा काही सेकां दाांच््ा वेळावरून, त््ान ेत््ाच््ा 

ख्रखशातील वहीत काही नोंद केली आख्रण घि््ाळ परत ख्रखशात 

ठेऊन ख्रदले. 

त््ान ेपोलीस ऑख्रफसरचे व नोकराणीचे आभार मानले.  

नोकराणी रित रित साध््ा वेषातील पोलीसाबरोबर बाहरे 

गेली.  

मग ख्रमसेस ओपाल्सेनची क्षमा मागत, इन्स्पेर्कटर खोली 

धयांिाळा्च््ा कामाला लागला. त््ान ेखण ओढून बाहरे काढल.े 

कपाटे उघिली. अांथरुणे पणूुपणे ख्रवस्कटून शोधले. जमीन धोपटून 

बख्रघतली. ख्रमस्टर ओपाल्सेन थोि््ा सांश्ाने बघत होत.े 

“तयम्हाला खरेच असे वाटते का, की तयम्हाला मोती 

सापितील?” 

“हो सर, ह ेअसे शोधणे बरोबर आह.े ख्रतला ते बाहरे घेऊन 

जाण््ाइतका वेळ ख्रमळालेला नाही. चोरी शोधा्ला आलेल््ा 

बाईचे बेत थोि््ाच वेळात कोलमिून पिले. नाही, ते इथेच 

आहते. त््ा दोघींपैकी कय णीतरी ते लपवल े असणार. आख्रण 

नोकराणीन ेते केलेले असेल, ह ेशर्क् वाटत नाही. “ 

पा्रो शाांतपणे बोलला, “अशर्क्! ख्रनव्वळ अशर्क्!”  
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इन्स्पेर्कटर उद्गारला, “आां --- “ 

पा्रो नम्रपणे हसला. “मी दाखवतो. हसे्टीलज, माझ््ा 

चाांगल््ा ख्रमत्ा, माझे घि््ाळ काळजीपवूुक तयझ््ा हातात घे --- ह े

माझ््ाकिे वांशपरांपरेने आलेले आह.े आत्ताच मी त््ावर 

नोकराणीच््ा हालचालींची नोंद घेतली --- खोलीतनू पख्रहल््ाांदा 

ख्रतच ेजाण,े बारा सेकां दाांचे होते व दयसरे पांधरा सेकां दाांचे होते. आता 

माझ््ा हालचालींची वेळ बघ. बाईसाहबेाांनी मला ख्रहऱ्ाांच््ा 

पेटीची ख्रकल्ली ख्रदली आह.े त््ाबद्दल मी त््ाांचा आभारी आह.े 

माझा ख्रमत् हसे्टीलज मला जा म्हणेल, तेव्हा मी सयरवात करेन.  

“मी म्हणालो, “जा.” 

जवळजवळ अशर्क् चपळपणे, पा्रोन े तो खण उघिला. 

ख्रहऱ्ाांची पेटी बाहरे काढली. त््ा पेटीला ख्रकल्ली लाऊन ती 

उघिली. त््ातील एक दाख्रगना ख्रनविला. पेटी बांद करून कय लपू 

लावले आख्रण परत ती खणात ठेवनू ख्रदली. खण माग े सारला. 

ख्रवजेच््ा चपळाईन ेत््ान ेह ेकेले. 

त््ान ेदम टाकत मला ख्रवचारले, “कसे का् ख्रमत्ा?”  

मी उत्तरलो, “सेहचेाळीस सेकां द.”त््ान े आजबूाजलूा पहात 

म्हटले, “बख्रघतलेस? व््वस्थाख्रपकेला नेकलेस बाहरे काढा्लाही 

पयरेसा वेळ नव्हता. मग लपवा्ची गोष्ट दरूच राख्रहली.” 
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इन्स्पेर्कटर समाधानाने बोलला, “मग आता नोकराणीचाच प्रश् 

राख्रहला.” आख्रण तो त््ाच््ा तपासाकिे वळला. तो बाहरेील दाराने 

नोकराणीच््ा खोलीत ख्रशरला.  

पा्रोन े नाराजीन े ख्रवचारपवूुक भयव्ा उांचावल््ा. अचानक 

त््ान े ख्रमस्टर ओपाल्सेनला प्रश् केला. “्ा नेकलेसचा नर्ककीच 

ख्रवमा उतरवलेला असणार, नाही का?” 

्ा प्रश्ाचे ख्रमस्टर ओपाल्सेन ्ाांना आश्च्ु वाटलेले ख्रदसले.  

ते गयळमयळीतपणे बोलले, “हो. तो उतरवलेला आह.े” 

ख्रमसेस ओपाल्सेन रिताांना मध््ेच म्हणाली, “पण त््ाचे का् 

एवढे? ते माझे नेकलेस आह े आख्रण मला ते परत पाख्रहज.े ते 

एकमेवाख्रिती् होत.े त््ाबद्दल मला पैसे नको.” 

पा्रो समजतू घातल््ासारख््ा आवाजात म्हणाला, 

“बाईसाहबे, मी समज ू शकतो. एखाद्या बाईच््ा भावना म्हणजे 

सवुस्व आह े--- खरे की नाही? पण ख्रमस्टर कय णाला असा सांश् 

्ेणार नाही, की ्ात काही ख्रदलासा दणेारे तथ्् आह.े” 

ख्रमस्टर ओपाल्सेन खात्ी नसल््ासारखे बोलले, “अथाुत, 

अथाुत पण तरीही --- “ 
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एका बळकट इन्स्पेर्कटरने मारलेल््ा ख्रवज्ाच््ा आरोळीने 

त््ाना थाांबवले गेले. त््ान े त््ाच््ा हातात धरून काही आणले 

होत.े 

ख्रमसेस ओपाल्सेन ख्रतच््ा खयचीतनू एक ख्रकां काळी मारत 

उठली. ती पणूुपणे बदलली होती. 

“ओहो, माझे नेकलेस!” 

ख्रतने ते दोन्ही हाताांनी ख्रतच््ा छातीशी लावले. ती गोल 

ख्रफरली.  

ख्रमस्टर ओपाल्सेन ख्रवचारत ेझाले, “ह ेकय ठे होत?े”  

“नोकराणीच््ा पलांगाखाली. गादीच््ा ख्रस्प्रांगच््ा वा्रमध््े! 

व््वस्थाख्रपका ्ेण््ापवूीच, ख्रतने नर्ककीच ते चोरून, ख्रतथे ठेवले 

असणार.” 

पा्रो हळूवारपणे बोलला, “बाईसाहबे, मी ते बघ ू शकतो 

का?” त््ाने ख्रतच््ाकिून ते घेतले व जवळून त््ाचे ख्रनरीक्षण केले. 

नांतर थोिे वाकून, ते परत केले. 

इन्स्पेर्कटर म्हणाला, “बाईसाहबे आता काही वेळ ते तयम्हाला 

आमच््ाकिे द्यावे लागेल. आम्हाला ते ख्रकां मत लावण््ासाठी 

लागेल. पण आम्ही ते लवकरात लवकर तयम्हाला परत करू.” 
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ख्रमस्टर ओपाल्सेनच््ा कपाळावर आठी आली. “ते जरुरीचे 

आह ेका?” 

“हो, सर. ते आवश््क आह.े”  

त््ाांची बा्को ओरिली, “एि, त््ाना ते घेऊ द.े त््ान ेनेलेले 

मला सयरख्रक्षत वाटेल. दयसऱ्ा कोणी ते पळवले आह,े ्ा ख्रवचाराने 

माझा िोळ््ाला िोळा लागत नव्हता. ती अवदसा! मला ख्रतचा 

कधीच सांश् आला नव्हता.” 

“ह ेबघ ख्रप्र्,े इतके मनावर घेऊ नकोस.” 

मला माझ््ा खाांद्यावर दाब जाणवला. तो पा्रो होता. 

“माझ््ा ख्रमत्ा, आपण सटका्चे का? आपली इथे आता 

गरज नाही.” 

एकदा बाहरे पिल््ावर, मात् तो अस्वस्थ झाला. मला नवल 

वाटले. त््ान ेशेरा मारला, “मला ती नोकराणीची खोली बघा्ला 

आविेल. 

ती खोली उघिीच होती. आम्ही आत ख्रशरलो. तो दोन 

खोल््ाांचा ऐवज होता आख्रण ररकामी होती. ख्रजकिे ख्रतकिे धळू 

ख्रदसत होती. ख्रखिकी जवळील टेबलावरील चौकोनी खयणेवर बोट 

ख्रफरवल््ावर, माझ््ा सांवेदनशील ख्रमत्ान ेचेहरा वेिावाकिा केला.  
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त््ान ेकोरिेपणे ख्रनरीक्षण केले, “ही खोली स्वच्छ करण््ाची 

गरज आह.े” 

तो ख्रवचारपवूुक ख्रखिकीबाहरे पहात होता. आख्रण पार गयांग 

होऊन गेला होता. 

मी अधीरतेने ख्रवचारले, “आपण इथे का आलो आहोत?” 

त््ान ेसयरु केले, “ख्रमत्ा, मला क्षमा कर. मला खात्ी करा्ची 

होती, की दार ्ा बाजनेू दखेील लावलेले होत ेका?” 

आम्ही आताच सोिलेल््ा खोलीच््ा दाराकिे बघत मी 

म्हटले, “ह ेइथनू बांद आह.े” 

पा्रोन ेमान हलवली. तो अजनूही ख्रवचार करत होता.  

मी चाल ूठेवले, “आख्रण काही झाले तरी, त््ाचे का् मोठेसे? 

केस सांपली आह.े तयला ह े शोधनू काढा्ची सांधी होती. पण 

इन्स्पेर्कटरसारखा मखू ुमाणसूदखेील चयकू शकणार नाही, अशी ही 

केस होती.”  

पा्रोन ेिोके हलवले. “अजनू केस सांपली नाही. मोती कोणी 

चोरले, ह ेशोधनू काढेप्ंत ती सांपणार नाही.” 

“पण नोकराणीन ेचोरले!” 

त ूह ेकशावरून म्हणतोस?” 
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मी चाचरत बोललो, “ते ख्रतच््ा खोलीतील गादीखाली --- 

सापिले.” 

पा्रो अधीरपणे म्हणाला, “अरेरे! ते खरे मोती नव्हत.े” 

“का्?” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, ते खोटे / नकली मोती होत.े” 

ते ऐकून, मी गार पिलो. पा्रो खटू्ट वा उद्दीख्रपत न होता, हसत 

होता. 

त््ा भल््ा इन्स्पेर्कटरला अथाुतच मोत््ातल े काही कळत 

नाही. पण लवकरच गोंधळ सयरु होईल!” 

मी त््ाचा दांि खेचत बोललो, “चल, ्े.” 

“कय ठे?” 

“आपण ओपाल्सेन ्ाांना लगेच साांगा्ला पाख्रहज.े” 

“मला वाटते नको.” 

“पण ती ख्रबचारी बाई --- “ 

“अरे ख्रमत्ा, त ूख्रतला ख्रबचारी म्हणतो आहसे. पण आपली रात् 

सयखाने घालवा्ची असेल, तर तसे न केलेले बरे. ख्रतला वाटते आह े

की मोती सयरख्रक्षत आहते, तर तसे!” 

“पण चोर ख्रनसटतील.” 
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‘माझ््ा ख्रमत्ा, नेहमीप्रमाणे त ूख्रवचार न करता बोलतोस. तयला 

कसे का् माख्रहती, की ख्रमसेस ओपाल्सेनन े आज रात्ी एवढ््ा 

काळजीपवूुक कय लयपबांद केलेले मोती नकली नव्हत े आख्रण खरी 

चोरी कधीतरी आधीच झाली नसेल?” 

मी घाबरून बोललो, “ओहो!” 

पा्रो तत्परतेने बोलला, “आपण परत पख्रहल््ापासनू सयरु 

करू.” 

तो खोलीतनू बाहरे पिला. क्षणभर थाांबला. आख्रण मग 

खालील पॅसेजमध्् े शेवटप्ंत गेला. ख्रतथे व््वस्थाख्रपका आख्रण 

त््ा त््ा मजल््ाचे वेटसु जमत असत. आमची ती व््वस्थाख्रपका 

ख्रतथ ेएक सभा घेत होती. आख्रण ख्रतला आलेले अनयभव उत्सयक 

श्रोत््ाांना साांगत होती. ती मध््ेच बोला्ची थाांबली. पा्रो 

त््ाच््ा नेहमीच््ा पद्धतीने नम्रपणा दाखवत वाकला. 

“मी मध््ेच आलो, म्हणनू मला माफ करा. पण तयम्ही मला 

ख्रमस्टर ओपाल्सेनचे दार उघिून ख्रदलेत, तर बरे होईल.” 

ती बाई आनांदाने उठली आख्रण आम्ही ख्रतच््ाबरोबर परत 

पॅसेज ओलाांिून, दयसऱ्ा बाजलूा असलेल््ा ख्रमस्टर ओपाल्सेन 

्ाांच््ा खोलीशी आलो. त््ाची खोली त््ाच््ा बा्कोच््ा 
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खोलीकिे तोंि करून होती. ख्रतने दार उघिले व आम्ही आत 

ख्रशरलो. 

ती जा्ला ख्रनघणार, तेवढ््ात पा्रोन ेख्रतला थाांबवले.  

“एक ख्रमख्रनट; ख्रमस्टर ओपाल्सेनच््ा सामानात तयम्ही असले 

कािु पाख्रहल ेआह ेका?” 

त््ान े कोरे पाांढरे वेगळेच ख्रदसणारे चकचकीत कािु हातात 

धरले. ख्रतन ेते घेऊन ख्रनरखनू पाख्रहल.े 

“नाही, सर. मी पाख्रहलेले नाही. बहुतेक पयरुषाांच््ा खोलीचे 

काम पयरुष वेटस ुकरतात.”  

“अस्स, आभारी आह.े” 

पा्रोन ेकािु परत घेतले. ती बाई गेली. पा्रोने थोिा ख्रवचार 

केला. मग त््ाने झटकन मान थोिीशी वळवली. 

“हसे्टीलज, कृप्ा वेटरसाठी तीनदा घांटी वाजव.” 

मी तसे केले. पण मला खपू कय तहूल वाटत होत.े पा्रोने 

कचऱ्ाची बादली जख्रमनीवर उपिी केली आख्रण त््ातील एकेक 

वस्त ूतपास ूलागला. 

काही ख्रमख्रनटात वेटर आला. पा्रोन ेत््ाला कािु दऊेन, तोच 

प्रश् ख्रवचारला. त््ाला तेच उत्तर ख्रमळाले. पा्रोने त््ाचे आभार 
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मानल.े तो नाखयषीने, उपि््ा कचऱ्ाच््ा बादलीकिे व 

जख्रमनीकिे बघत गेला. फाटके कागद गोळा करुन ते बाांधनू 

ठेवताांना, त््ाने पा्रोचा ख्रवचारपवूुक केलेला शेरा जेमतेम ऐकला 

असेलुः नेकलेसचा खपू मोठ््ा ख्रकमतीचा ख्रवमा होता --“ 

मी ओरिलो, “पा्रो, मला ख्रदसत ेआह े--- “ 

त््ान ेलगेच उत्तर ख्रदले, “त ूकाही पाख्रहल ेनाहीस. नेहमीप्रमाणे, 

काही नाही. ्ावर ख्रवश्वास ठेवणे अशर्क् आह े --- पण ते तसेच 

आह.े चला. आपण आपल््ा खोलीवर जाऊ.” 

आम्ही शाांतपणे ख्रतथे गेलो. ख्रतथे पा्रोन ेभरभर कपिे बदलनू, 

मला आश्च्ुचख्रकत केले  

त््ान ेस्पष्ट केले, “मी आज रात्ी लांिनला जातो. ते महत्वाचे 

आह.े” 

“का्?” 

“खरच! मला खरच काम आह.े आख्रण ते सयद्धा िोर्क्ाचे [ त््ा 

छोट््ा करि््ा पेशींचे ] ते झाले, की मी त््ाची खात्ी करेन. ती 

होईलच. हर्क्युल पा्रोला फसवणे अवघि आह.े” 

त््ाच््ा बढा्ाांनी कां टाळून, मी ख्रवचार केला, ‘एखाद ेख्रदवशी 

त ूकापला जाणार आहसे.’  
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 “अरे ख्रमत्ा, रागाऊ नकोस. आपल््ा मैत्ीखातर मी एका 

कामासाठी तयझ््ावर अवलांबनू आह.े” 

माझ््ा मनातील वाईट ख्रवचाराांची लाज वाटून, मी उत्सयकतेने 

बोललो, “अथाुत, ते का् आह?े” 

“माझ््ा कोटाची बाही मी काढून ठेवली आह े--- ती त ूब्रश 

करशील का? त््ाला थोिी पाांढरी पाविर ख्रचकटली आह.े त ूमला 

टेबलाच््ा खणावर बोट ख्रफरवताांना पाख्रहले होतेस, नाही का?” 

“नाही, मी नाही पाख्रहल.े” 

“ख्रमत्ा, त ूमाझी हालचाल बख्रघतली पाख्रहजेस. अशा तऱहनेे 

माझ््ा बोटावर पाविर आली आख्रण मी थोिा उद्दीख्रपत झालो 

होतो, त््ामयळे मी ती माझ््ा बाहीवर चोळली. ते कसेही केलेले 

कृत्् मला आविले नाही --- माझी सगळी तत्वे धयिकावली 

गेली.” 

पा्रोच््ा तत्वात रुची न घेता, मी ख्रवचारले, “पण ती पाविर 

कसली होती? 

पा्रो चमकदारपणे बोलला, “बोख्रगु्ाजचे ख्रवष नव्ह.े तयझी 

कल्पनाशक्ती धावत ेआह.े ती रेन्च खिूची पाविर होती.” 

“रेन्च खिूची?”  
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“हो. टेबलाचे खण बनवणारे तो नीट पयढेमागे होण््ासाठी ती 

वापरतात.” 

मी हसलो. 

“त ू िाँख्रबस! मला वाटले की त ू काहीतरी भलताच उद्दीख्रपत 

करणारा ख्रवचार करतो आहसे.” 

“माझ््ा ख्रमत्ा, मी ख्रनघतो तर!” 

त््ाच््ा मागे दार लागले. थोि््ा प्रेमान ेव थोि््ा ख्रवख्रचत्पणे, 

मी कोटाच््ा बाहीला ब्रश करू लागलो. 

 

दोन 

दयसऱ्ा ख्रदवशी सकाळी पा्रोकिून काही न समजल््ाने, मी 

ख्रफरा्ला बाहरे पिलो. मला काही जयने ख्रमत् भेटले. त््ाांच््ाबरोबर 

त््ाांच््ा हॉटेलमध्् ेमी दयपारचे जेवण घेतले. मग आम्ही गािीने 

सहलीला गेलो. गािीचा टा्र पांर्कचर झाल््ाने आम्हाला उशीर 

झाला. मला परत ग्राँि मेट्रोपॉख्रलटनला ्ा्ला आठ वाजनू गेले.  

माझ््ा िोळ््ाला पख्रहल््ाांदा का् ख्रदसले असेल, तर 

पा्रोचा चेहरा नेहमीपेक्षा फारच उतरलेला होता. ओपाल्सेन 

नवराबा्कोमध्् े तो चेपटला गेला होता. पण शाांत समाधानाने 

चकाकत होता.  
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मला भेटा्ला धाऊन तो ओरिला, “अरे ख्रमत्ा हसे्टीलज, मला 

ख्रमठी मार. सवु काही आश्च्ुकारक घिले.” 

नशीबान,े ख्रमठी फक्त वरवरची ठरली --- नेहमी पा्रोबद्दल 

मी जशी खात्ी बाळगतो तसे काही नव्हते. 

मी सयरवात केली, “म्हणज ेतयला असे म्हणा्चे आह ेका --“ 

ख्रमसेस ओपाल्सेन ख्रतच््ा थयलथयलीत चेहऱ्ान े हसत 

म्हणाली, “फक्त नवलपणूु, असेच मी म्हणेन. एि, जर त््ाला माझे 

मोती ख्रमळाले नसत,े तर कय णालाच ख्रमळाले नसत,े नाही का?”  

“त ू केलेस, ख्रप्र् पा्रो, त ू करून दाखवलेस. आख्रण तयझे 

बरोबर होत.े” 

मी असहाय््पणे पा्रोकिे बख्रघतले. आख्रण त््ान ेनजरेने उत्तर 

ख्रदले.  

“माझ््ा ख्रमत्ा हसे्टीलज, त ूइांललांिला समयद्रकाठी म्हणत होतास, 

तसेच झाले. बस. शेवट गोि झालेले सव ुकाही मी तयला साांगतो.” 

“शेवट?” 

“हो. त््ाना अटक झाली.” 

“कोणाला अटक झाली?” 

“व््वस्थाख्रपका आख्रण वेटर. ख्रभकारिे! तयला त््ाांचा सांश् 

आला नव्हता का?” मी रें च खिूबद्दल तयला सयचवनूही नाही?” 
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“त ूम्हणालास टेबलाचे खण त्ार करणारे ते नीट सरकावेत 

म्हणनू वापरतात.” 

“ते नर्ककीच वापरतात. खण सरकवताना आवाज होऊ न्े 

म्हणनू वापरतात. ते कोण असेल? अथाुतच फक्त व््वस्थाख्रपका! 

बेत इतका हुशारीने केला होता की तो एकदम िोळ््ात खयपत 

नव्हता --- हर्क्युल पा्रोच््ा िोळ््ानाही नाही.  

“ते कसे केले गेले, ते ऐक. वेटर पयढील ररकाम््ा खोलीत 

थाांबलेला होता. रेन्च नोकराणी खोली सोिते. व््वस्थाख्रपका एका 

झटर्क्ासरशी खण उघिते. ख्रहऱ्ाांची पेटी बाहरे काढते आख्रण किी 

काढून, ती दारातनू सरकवते. वेटर सावकाशीन े त््ाच््ाकिे 

असलेल््ा नकली ख्रकल्लीने ती उघितो. नेकलेस बाहरे काढतो 

आख्रण थाांबतो. नोकराणी परत खोली सोिते आख्रण ताबितोब --- 

क्षणाधाुत पेटी परत केली जात ेव खणात ठेवली जाते.“ 

बाईसाहबे ्ेतात. चोरी उघिकीला ्ेते. व््वस्थाख्रपका 

रागारागान े न््ाय्् रीतीन ेशोध घेण््ाची मागणी करत.े ख्रतच््ावर 

काही आळ न घेता ती खोलीबाहरे पिते. त््ा सकाळी खऱ्ासारखे 

नकली नेकलेस रेन्च नोकराणीच््ा गादीखाली व््वस्थाख्रपका 

ठेवते --- एकदम सही शर्ककल!” 

”पण त ूलांिनला कशासाठी गेला होतास? 
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“तयला कािु आठवते का?” 

“नर्ककीच. त््ान े मला गोंधळवले --- आख्रण अजनूही 

गोंधळवत आह.े मला वाटते --- “ 

मी ख्रमस्टर ओपाल्सेनकिे बघनू नाजकूपणे काां कू करू 

लागलो.  

पा्रो मनापासनू हसला.  

‘तयला असे वाटते का की ह े वेटरच््ा फा्द्यासाठी होते? 

कािाुचा पषृ्ठभाग मयद्दाम ख्रवशेष प्रकारे हाताच््ा बोटाांच््ा 

ठशाांकरता बनवण््ात आला होता. मी सरळ स्कॉटलांि ्ािुकिे 

गेलो. आपला जयना ख्रमत् जापला भेटलो. त््ाला सवु हकीगत 

साांख्रगतली. मला सांश् होता ते ठसे दोन प्रख्रसद्ध ख्रहरेचोराांचे होते. 

त््ाना काही काळ शोधले जात होते. माझ््ाबरोबर जाप आला. 

ख्रहरेचोराांना पकिले. त््ा वेटरकिे ते नेकलेस सापिले. हुशार 

जोिी! पण त््ाांची पद्धत चयकली. हसे्टीलज, मी तयला छत्तीस वेळा 

तरी साांख्रगतले नव्हत ेका की पद्धतीख्रशवा् --- “ 

मी मध््ेच बोललो, “छत्तीस हजार वेळा तरी! पण त््ाांच््ा 

पद्धतीन ेकय ठे मार खाल्ला?” 

“अरे ख्रमत्ा, व््वस्थाख्रपका व वेटर ्ाांचा बेत चाांगला होता --

- पण तयम्ही तयमच््ा कामात तयम्ही टाळाटाळ करता कामा न्े. 



131 
 

त््ाांनी ररकामी खोली स्वच्छ केली नाही आख्रण त््ामयळे त््ा 

माणसान े जेव्हा ख्रहऱ्ाांची पेटी दाराजवळील लहान टेबलावर 

ठेवली, ख्रतथ ेचौकोनी छ्पप्पा उठला -- “ 

मी ओरिलो, “मला आठवते आह.े  

आधी मी काही ठरवले नव्हत.े पण --- मला समजले.” 

ख्रतथ ेक्षणभर शाांतता पसरली.  

ख्रमसेस ओपाल्सेन म्हणाली, “आख्रण मला माझे मोती 

ख्रमळाले.” 

मी बोललो, “छान! मला भकू लागली आह.े” 

पा्रो माझ््ाबरोबर आला. 

मी म्हणालो, “तयझ््ावर स्तयतीचा वषाुव झाला असेल.” 

“मयळीच नाही. जाप आख्रण स्थाख्रनक इन्स्पेर्कटर त््ाचे श्रे् 

वाटून घेतील. पण --- “ त््ान े ख्रखसा चाचपला. मला ख्रमस्टर 

ओपाल्सेनकिून चेक ख्रमळाला आह.े आता का् म्हणतोस, ख्रमत्ा? 

हा शख्रनवार रख्रववार काही आपण ठरवले तसा गेला नाही. आपण 

पयढच््ा शख्रनवार रख्रववार इथे माझ््ा खचाुने ्ा्चे का?   
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THE ADVENTURE OF THE CHEAP FLAT 

स्वस्त र्दख्रनकेचे र्ाहर् 

 

 

मी जतन केलेल््ा आताप्ंतच््ा केसेसमध््े, खनू ख्रकां वा चोरी 

असो, पा्रोचा ख्रवज्ाप्ंतचा तपास मध््वती गोष्टीपासनू सयरु 

होऊन, गढू उकलेप्ंत तकुशास्त्री् उद ् गामी पद्धतीनेच झालेला 

होता.  
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आता मी ज््ाचा लेखाजोखा माांिणार आह,े ती क्षयल्लक 

गोष्टींपासनू बनलेली घटनाांची एक उल्लेखनी् साखळी आह,े ख्रजने 

काही वाईट घिण््ाच््ा आशांकेने पा्रोचे लक्ष वेधनू घेतले आख्रण 

शेवटी त््ान ेती असामान्् केस सोिवली. 

गेराल्ि पाकुर नावाच््ा माझ््ा जयन््ा ख्रमत्ाबरोबर मी 

सांध््ाकाळ घालवत होतो. कदाख्रचत ख्रतथे तो आख्रण मी सोिून पाच 

सहा लोक असावेत. आख्रण बोलताना जेव्हा पाकुर लांिनमध््े घर 

शोधा्च््ा मयदद््यावर आला, तेव्हा ते लवकर वा उशीरा होणारच 

होत.े घरे आख्रण सदख्रनका ही पाकुरची ख्रवशेष आवि होती. लढाई 

सांपल््ापासनू, त््ान ेख्रनदान सहा तरी सदख्रनका व चाळवजा खोल््ा 

ख्रवकत घेतल््ा होत््ा. तो कय ठेही ख्रस्थरस्थावर होतो आह,े असे 

वाटले की तो पयन्हा नवीन जागा शोध ूलाग.े आख्रण बािख्रबस्तरा 

घेऊन चाल ू पिे. थोि््ा पैशाच््ा प्राप्तीसाठी तो ह े करत असे. 

कारण त््ाचे िोके अहांमन्् व््ापाऱ्ाचे िोके होत.े पण खरे तर ह े

्ा खेळाचे प्रेम होत,े आख्रण पैशाांच ेनव्ह.े अननयभवी माणसाला तज्ञ 

माणसाबद्दल जसा आदर वाटेल, तसे आम्ही पाकुरचे बोलणे 

कधीकधी ऐकून घेत अस.ू मग आमची पाळी ्ेई. आख्रण मग 

ख्रजभाांचा कोलाहल सयरु होऊन ख्रजभा सैल सयटत. शेवटी एक मजला 

ख्रमसेस रॉख्रबनसन ्ाांच््ा ताब््ात दणे््ात आला. ती एक 

नवऱ्ाबरोबर आलेली छोटीशी नववध ू होती. मी त््ाांना आधी 



134 
 

कधी भेटलो नव्हतो. कारण रॉख्रबनसन आख्रण पाकुर ्ाांची ओळख 

अलीकिील होती.  

ती म्हणाली, “सदख्रनका घेताांना, तयम्ही आमचे नशीब कसे 

चाांगले होत,े ते ऐकले का? शेवटी आम्हाला मॉन्टेल् ूइमारतीमध््े 

सदख्रनका ख्रमळाली.”  

पाकुर बोलला, “ठीक आह,े मी नेहमी म्हणतो, की एका 

ख्रवख्रशष्ट ख्रकमतीला अनेक सदख्रनका असतात!” 

“पण ्ा सदख्रनकेची ही ख्रकां मत नाही. ही फारच स्वस्त पिली. 

वषाुला ऐशी िॉलसु!” 

पण मॉन्टेल् ूइमारत नाईट्स पयलाच््ा बाजलूाच आह,े नाही 

का? छान मोठी इमारत आह.े की तयम्ही त््ाच नावाची 

झोपिपट्टीतील कय ठली इमारत म्हणत आहात का?” 

“नाही. मी तीच नाईट्स पयलाच््ा बाजचूीच म्हणतो आह.े 

त््ामयळेच ती चाांगलीच स्वस्त पिली आह.े” 

“चाांगली हाच शब्द त््ासाठी ्ोल् आह.े तो चमचमता 

चमत्कार आह.े पण त््ात काहीतरी गोम असली पाख्रहज.े मला 

वाटते, हप्ता मोठा आह ेका?” 

“हप्ता नाही आह.े” 

पाकुर ओरिला, “का्, हप्ता नाही? कोणीतरी मला धरा.” 
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ख्रमस्टर रॉख्रबनसन्सनी चाल ू ठेवले. “पण आम्हाला फख्रनुचर 

ख्रवकत घ््ावे लागले.” 

पाकुर शहारत बोलले, “आहा, मला माख्रहती होत,े की त््ात 

काहीतरी गोम आह.े” 

“पन्नास पौंिात ते ख्रमळाले. आख्रण ते छान आह.े” 

पाकुर बोलला, “मी ते सोिून दतेो. आता ख्रतथ ेरहाणारे वेिेच 

असले पाख्रहजेत. दयसऱ्ाांच््ा भल््ाची इच्छा धरणारे!” 

ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स थोिी त्ासलेली वाटत होती. ख्रतच््ा नाजकू 

भयव्ाांमध््े आठी ख्रदसत होती. “ह े ख्रवख्रचत् आह,े नाही का? 

तयम्हाला असे तर वाटत नाही ना, की --- ती जागा --- पछािलेली 

आह?े” 

पाकुर ख्रनणाु्क सयरात बोलला, “मी आजप्ंत कधी 

पछािलेल््ा सदख्रनकेबद्दल ऐकलेले नाही.” 

ख्रमसेस रॉख्रबनसन्सची खात्ी पटलेली वाटली नाही. “पण 

त््ाच््ाशी सांबांख्रधत बऱ्ाच ख्रवख्रचत् गोष्टी ऐकून, मी अस्वस्थ झाले 

होत.े” 

मी म्हटले, “उदाहरणाथु?”  



136 
 

पाकुर बोलला, “आहा, आमच््ा गयन्हगेारीत माहीर 

असलेल््ाचे लक्ष वेधले गेले. ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स, त््ाचे ओझे कमी 

करा. हसे्टीलज गढू गोष्टी उकलणारा आह.े” 

मी लाज वाटून हसलो. पण माझ््ाबद्दल जे म्हटले गेले, त््ाने 

मी नाखषू झालो नाही.  

“कॅप्टन हसे्टीलज, ओहो, ह ेखरे तर ख्रवख्रचत् नाही. पण आपण 

जेव्हा दलालाकिे जातो, स्टॉसर आख्रण पॉल --- आपण पवूी 

त््ाांच््ाकिे गेलेलो नाही, कारण ते फक्त महाग सदख्रनका 

दाखवतात. पण त््ामयळे काही नयकसान होत नाही --- ते 

आपल््ाला दाखवतात, ती प्रत््ेक गोष्ट वषाुला चारशे ते पाचशे 

रुप्ाांची असते. ख्रकां वा भरमसाठ हप्ता असतो. आख्रण आपण जाऊ 

लागलो, की ते म्हणतील, की त््ाांच््ाकिे ऐशीची सदख्रनका आह.े 

पण त््ात रहा्ला तयम्हाला आविेल, की नाही ते आम्ही साांग ू

शकत नाही. कारण ती त््ाांच््ा ख्रवका्च््ा ्ादीत कधी काळी 

होती, खपू लोकाांना दाखवली गेली आख्रण कोणीतरी ती घेणार, ह े

नर्ककी होत.े कारकय नाने म्हटले तसे ती ‘ख्रहसकावनू घेतला गेली’ -

-- फक्त लोकाांची समजतू पटेना. त््ामयळे त््ाांनी लोकाांना ख्रतथ े

पाठवा्ला सयरवात केली. पण ती जागा आधीच गेलेली 



137 
 

असल््ामयळे ख्रकां वा त््ाांना आधी काही काळ लोक राख्रहलेली जागा 

दाखवली गेल््ान ेलोक ख्रचिले” 

ख्रमसेस रॉख्रबनसन्सला दम लागल््ान,े ती थाांबली व मग परत 

बोल ू लागली, “आम्ही त््ाचे आभार मानल े व म्हणालो की 

आम्हाला चाांगलेच समजले की ्ात बहुधा काही खोट असणार -

-- पण आम्हाला काही झाले तरी एवढ््ा कमी ख्रकमतीत जागा 

ख्रमळालेली आविेल. त््ामयळे आम्ही ती घ््ा्ची ठरवले व टॅर्कसी 

करून सरळ ख्रतथे गेलो. कारण शेवटी, तयम्हाला का् कधी होईल, 

ह े माख्रहती नसते. ४ क्रमाांक दयसऱ्ा मजल््ावर होता. आम्ही 

ख्रलफ्टकरता थाांबलो होतो तेव्हा माझी मैख्रत्ण, एल्सी फल्युसन, 

कॅप्टन हसे्टीलज ह े दखेील सदख्रनका शोधत होते व घाईन े खाली 

आले. ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स बोलली, “माझ््ा ख्रप्र् मैख्रत्णी, एकदा 

आम्ही तयमच््ा पयढे होतो. पण ही सदख्रनका चाांगली नाही. आख्रण 

ती आधीच ख्रवकली गेली आह.े” ह ेम्हणजे तो ख्रवष् सांपल््ासारखे 

झाले. पण --- ठीक आह.े जॉन म्हणाल््ाप्रमाणे, ती जागा फारच 

स्वस्त होती. जर हप्त े ख्रदले, तर आम्ही अजनू महाग जागा घेऊ 

शकतो. अथाुत, ही गोष्ट करा्ला भ ा्ंकर आह े आख्रण मला 

तयम्हाला ह ेसाांगा्ला लाजही वाटते. पण सदख्रनका शोधणे म्हणजे 

ख्रकती त्ास आह,े ह ेतयम्हाला माख्रहती आह.े”  
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मी ख्रतला ख्रदलासा ख्रदला, की हा घर शोधा्चा झगिा ही 

मानवी स्वभावाची पा्ाभतू बाज ू आह.े ती बहुधा जास्त महाग 

जागेकिे झयकते आख्रण ही मोठी अहमहख्रमकेची बाब आह.े  

ती पयढे बोलत राख्रहली, “म्हणनू मग आम्ही वर गेलो आख्रण 

तयमचा ख्रवश्वास बसणार नाही, की ती सदख्रनका गेलेली नव्हती. 

आम्हाला ती नोकराणीने दाखवली. मग आम्ही मालख्रकणीला 

भेटलो. मग ख्रतथल््ा ख्रतथे ती जागा घेण््ाची बाब पर्ककी झाली. 

लगेच ताबा ख्रमळाला आख्रण फख्रनुचरसाठी आम्ही पन्नास पौंि 

भरल.े दयसऱ्ा ख्रदवशी आम्ही करारपत्ावर सया केल््ा आख्रण उद्या 

आम्ही ख्रतथ े रहा्ला जात आहोत.” ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स ख्रवज् 

झाल््ाच ेदाखवत थाांबली. 

पाकुरन ेख्रवचारले, “आख्रण ख्रमसेस फल्युसनचे का्? हसे्टीलज, 

तयला का् वाटते?” 

मी सहज बोललो, “माझ््ा ख्रप्र् वॉटसन, ती चयकीच््ा 

सदख्रनकेत गेली.” 

ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स कौतयकाने ओरिली, “ओहो, कॅप्टन 

हसे्टीलज, तयम्ही ख्रकती हुशार आहात!  

मला वाटले पा्रो ख्रतथे असा्ला हवा होता. मला कधीकधी 

वाटते, की तो माझ््ा क्षमता कमी लेखतो.  
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दोन 

ह ेसवु फार करमणकू करणारे होते. दयसऱ्ा ख्रदवशी सकाळी 

मी पा्रोसमोर सवु पररख्रस्थती फसवी समस््ा असल््ासारखी 

ठेवली. त््ाला त््ात स्वारस्् असल््ासारखे वाटले. त््ान ेख्रवख्रवध 

भागातील सदख्रनकाांच््ा भाि््ाबद्दल माझ््ाकिे खोलात जाऊन 

चौकशी केली. 

तो ख्रवचारपवूुक बोलला, “मोठी चौकस गोष्ट आह.े हसे्टीलज, 

मला माफ कर. मला जरा ख्रहांिून बख्रघतले पाख्रहज.े”  

जेव्हा तासाभरान ेतो परत आला, त््ाचे िोळे उद्दीख्रपत होऊन 

चकाकत होते. त््ान े त््ाची काठी टेबलावर ठेवली आख्रण 

बोलण््ापवूी त््ान े त््ाच््ा टोपीची किा नेहमीच््ा नाजकू 

काळजीन ेझटकली. 

माझ््ा ख्रमत्ा, आता आपल््ा हातात काही काम नाही. आपण 

आजच््ा शोधावर आपले पणूु लक्ष कें ख्रद्रत करू शकतो.” 

“त ूकय ठल््ा शोधाबद्दल बोलत आहसे?” 

“तयझी मैख्रत्ण ख्रमसेस रॉख्रबनसन्सच््ा सदख्रनकेची उल्लेखनी् 

स्वस्ताई.” 

“पा्रो, त ूगांभीरपणे बोलत नाही आहसे.” 
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“मी खपू गांभीर आह.े माझ््ा ख्रमत्ा, त ूस्वतुः त््ाबद्दल ख्रवचार 

करून बघ. ्ा सदख्रनकाांचे घरभािे ३५० पौंि आह.े मी ह े

मालकाांच््ा दलालाांकिून शोधनू काढले आह.े आख्रण तरीही ही 

सदख्रनका फक्त ऐशी पौंि भािे लावत आह.े असे कसे?”  

त््ात नर्ककीच काहीतरी खोट असली पाख्रहज.े ख्रमसेस 

रॉख्रबनसन्सने सयचवल््ाप्रमाणे, तो पछािलेला असेल.”  

पा्रोन ेअसमाधानान ेिोके हलवले.  

“तर मग ह ेख्रकती नवलपणूु आह,े की ती सदख्रनका कोणीतरी 

घेतली असल््ाच ेकळत ेआख्रण जेव्हा ती जाऊन बघते तेव्हा ती 

गेली नसल््ाचे लक्षात ्ेते.” 

“पण त ूनर्ककीच माझ््ाशी सहमत असशील, की ती दयसरी 

बाई नर्ककीच चयकीच््ा सदख्रनकेत गेली असणार. ह ेएवढेच शर्क् 

आह.े” 

“हसे्टीलज, त ू्ा मयदद््यावर बरोबर असशील ख्रकां वा नाही परांतय 

प्रश् तसाच रहातो, की इतर अनेक इच्छय काांना ती सदख्रनका 

दाखवली होती. आख्रण तरीही त््ाचे खपू स्वस्त भािे असनूही ती 

ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स ्ेईप्ंत गेली नव्हती.” 

“्ावरून असे ख्रदसत ेकी त््ात काही गोम असली पाख्रहजे.” 
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“पण ख्रमसेस रॉख्रबनसन्सला त््ात काही खोट आढळली नाही. 

ह ेअसे कसे का्, नाही का? हसे्टीलज, तयला ती बाई खरे बोलणारी 

वाटली का?” 

“ती आनांदी बाई होती.” 

“ज््ाअथी ती तयला माझ््ा प्रश्ाचे उत्तर द्या्ला ख्रनरुत्तर करत,े 

त््ाअथी ती नर्ककीच तशी असली पाख्रहजे. ती कशी होती, जरा 

वणुन कर.” 

“ती उांच व गोरी होती. ख्रतचे केस लालसर तपख्रकरी झाक 

असलेले होत े--- “ 

पा्रो पयटपयटला, “तयला नेहमीच अशा केसाांचे मनापासनू 

आकषुण आह!े ठीक आह.े चाल ूठेव.” 

मी असहाय््पणे पयरे केले, “ख्रनळे िोळे आख्रण खपू ख्रनतळ 

त्वचा! आख्रण --- मला वाटते, एवढेच.” 

“आख्रण ख्रतचा नवरा?” 

“ओहो, तो चाांगला माणसू आह े --- ख्रवख्रचत् वाटण््ासारख े

काही नाही.”  

“गोरा की काळा?” 
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“मला माख्रहती नाही. दोन्हीच््ा मध््े, आख्रण अगदी 

सवुसामान्् चेहरा.” 

पा्रोन े मान हलवली. “हो. असे शेकिो लोक आहते --- 

आख्रण तसेही त ू त््ा बाईबद्दल जास्त सहानयभतूी व कौतयकाची 

भावना ख्रनमाुण करत आहसे. तयला ्ा लोकाांबद्दल काही माख्रहती 

आह ेका? पाकुरला ते लोक चाांगले माख्रहती आहते का?” 

“मला वाटते, त््ाांची ओळख अलीकिील आह.े पा्रो, पण 

त ूक्षणभर ख्रवचार करू नकोस --- “ 

पा्रोन ेहात वर केला. 

“अरे ख्रमत्ा, सांश् घेणे सोि. मी काही ख्रवचार केला, असे 

म्हणालो का? मी एवढेच म्हणालो --- ही स्वारस्् वाटेल, अशी 

गोष्ट आह.े आख्रण हसे्टीलज, कदाख्रचत फक्त बाईचे नाव सोिून त््ावर 

प्रकाश पािा्ला काही नाही, नाही का?” 

मी किकपणे बोललो, “ख्रतच े नाव स्टेला आह.े पण मला 

वाटत नाही की --- “ 

पा्रोन े आतल््ा आत हसत माझ््ा बोलण््ात ख्रवघ्न 

आणले. त््ाला कसली तरी भलतीच मजा वाटत होती. 

“स्टेला म्हणजे प्रख्रसद्ध तारा, नाही का?” 

“का् साांगतोस?” 
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“आख्रण तारे प्रकाश दतेात. तेच तर! शाांत हो, हसे्टीलज, सां्त 

वागणयकीला गालबोट लाव ूनको. चल, आपण मॉन्टेल् ूइमारतीत 

जाऊ आख्रण काही चौकशा करू.” 

मी त््ाच््ाबरोबर गेलो, माझी काही हरकत नव्हती. ती एक 

छान इमारत होती. पण फारशा चाांगल््ा अवस्थेत नव्हती. गणवेष 

घातलेला हमाल उन्ह खात होता. पा्रो त््ाच््ाशी बोलला, “त ू

मला ह ेसाांगशील का, की ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स इथे 

रहातात का?” तो हमाल कमी बोलणारा व सांश्ी होता. त््ाने 

आमच््ाकिे जेमतेम बख्रघतले व बोलला, “४ क्रमाांक, दयसरा 

मजला.” 

“आभारी आह.े ते इथे ख्रकती काळ रहात आहते, ते त ूसाांग ू

शकशील का?” 

“सहा मख्रहन.े” 

मी आश्च्ाुन ेपयढे झालो. पा्रोला राग आल््ाचे मला कळत 

होत.े 

मी ओरिलो, “अशर्क्, त ूचकू करतो आहसे.” 

“सहा मख्रहन.े” 

“तयझी खात्ी आह ेका? मी म्हणतो आह ेती बाई, उांच, गोरी 

आख्रण लालसर सोनेरी केसाांची आह े--- “ 
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“हो, तीच ती. २९ सप्टेंबरला, म्हणज ेफक्त सहा मख्रहन््ाांपवूी 

आली.“ 

त््ाचा आमच््ातील रस सांपल््ासारखे वाटले. आख्रण तो 

हळूहळू हॉलकिे ख्रनघनू गेला. मी बाहरे ् ेऊन पा्रोच््ा माग ेगेलो.  

माझा ख्रमत् लबािीने बोलला, “हसे्टीलज, माझ््ा ख्रमत्ा, तयला 

अजनू खात्ी आह ेका, की ती बाई खरे बोलत आह?े” 

मी काही उत्तर ख्रदले नाही. 

आपण कय ठे चाललो आहोत आख्रण त ूका् करणार आहसे, 

ह ेख्रवचारण््ापवूीच पा्रो ब्रॉम्टन रस्त््ाने चाल ूलागला. 

“हसे्टीलज, आपण जागेच््ा दलालाकिे जात आहोत. मॉन्टेल् ू

इमारतीत सदख्रनका घेण््ाची माझी इच्छा आह.े माझ््ा 

अांदाजाप्रमाणे लवकरच ख्रतथ ेखपू रुचीपणू ुगोष्टी घिणार आहते.” 

आम्ही आमच््ा कामात नशीबवान ठरलो. चौथ््ा 

मजल््ावरील ८ क्रमाांकाची सदख्रनका आठवि््ाला १० ख्रगनीज 

्ा ख्रहशेबान े पा्रोन े मख्रहन््ाभरासाठी भाि््ाने घेतली. बाहरे 

रस्त््ावर आल््ावर त््ाने शाांतपणे माझे बोलणे ऐकून घेतले. “पण 

हल्ली मी चाांगले पैसे ख्रमळवतो. मग मी माझी हौस का फेिून घेऊ 

न्?े हसे्टीलज, तयझ््ाकिे ख्रपस्तयल आह ेका?” 
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मी उत्तेख्रजत होत उत्तरलो, “हो --- कय ठेतरी, तयला असे वाटते 

का --- “ 

“की ते लागेल? तशी शर्क्ता आह.े मला ख्रदसत ेआह ेकी त ू

्ामयळे खषू झाला आहसे. काही प्रेक्षणी् व अद्भयतरम्् तयला 

आविते.” 

दयसऱ्ा ख्रदवशी आम्ही नवीन घरात राख्रहलो. सदख्रनकेत 

बऱ्ापैकी फख्रनुचर होत.े इमारतीत आम्ही रॉख्रबनसन्स ्ाांच््ाच 

जागी बरोबर दोन मजले वर होतो.  

दयसऱ्ा ख्रदवशी रख्रववार होता. दयपारी पा्रोने पयढचे दार थोिेसे 

उघिे टाकले आख्रण खालनू काही प्रख्रतध्वनीसारखा आवाज जोरात 

वारांवार आल््ान,े मला घाईघाईन ेबोलावले.  

“ख्रजन््ाकिे बघ. ते तयझ ेख्रमत् आहते का? त ूत््ाना स्वतुःला 

ख्रदसनू दऊे नकोस.” 

मी माझी मान ख्रजन््ाकिे वळवली व कय जबयजत बोललो, “तेच 

ते आहते.” 

“छान, जरा थाांब.” 

अध््ा ु तासाने गिद रांगाचे कपिे घातलेली एक तरुण बाई 

दारातनू बाहरे आली. समाधानाने सयस्कारा टाकत, पा्रो दबर्क्ा 

पाऊलाांनी सदख्रनकेत ख्रशरला.  
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“ते बघ. आता ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस नांतर नोकराणी. आता 

सदख्रनका ररकामी असणार.” 

मी अस्वस्थपणे ख्रवचारले, “आपण ख्रतथ ेजाऊन का् करणार 

आहोत?” 

पा्रो भरभर चालत मागील बाजसू असलेल््ा भाांिी 

घासा्च््ा मोरीत गेला आख्रण ख्रतथनू दोरीन ेकचऱ्ाच््ा बादल््ा 

खाली सोिा्च््ा मागाुने कोल ख्रलफ्टच््ा दोरीला लोंबकळत 

होता.  

त््ान े मोठ््ा आनांदाने स्पष्ट केले. “आपण कचऱ्ाच््ा 

बादल््ा खाली सोिा्च््ा मागाुने खाली ्ेणार आहोत. 

आपल््ाला कोणीच बघ ूशकणार नाही. रख्रववारची मैफील, मग 

‘दयपारी बाहरे’ आख्रण शेवटी इांललांिच््ा गाईच््ा भाजलेल््ा 

मासाच््ा रात्ीच््ा जेवणानांतर झोप --- ह ेसवु हर्क्युल पा्रोच््ा 

कृत््ाांकिे लक्ष जाणार नाही, म्हणनू! चल, माझ््ा ख्रमत्ा.” 

तो लाकिी तक्तपोशीवरुन चाल ू लागला आख्रण मी 

जागरूकपणे त््ाच््ामागनू चाल ूलागलो. 

मी सांश्ाने ख्रवचारले, “आपण त््ाांच््ा सदख्रनकेत ख्रशरणार 

आहोत का?”  

पा्रोच ेउत्तर फार समाधानकारक नव्हत.े  
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तो उत्तरला, “आजच असे नाही.” 

दोरी ओढत, त््ाला लोंबकळत आम्ही दयसऱ्ा मजल््ाप्ंत 

आलो. भाांिी घासा्च््ा मोरीचे दार उघिे होत.े ते बघनू पा्रो 

समाधानान ेकाही बोलला. “त ूपाख्रहलेस? ख्रदवसा कधी ते त््ाला 

किी लावत नाहीत. कय णीही ्ेथनू वरखाली करू शकेल. हो 

आपण काही तरतदू करणार आहोत असे नाही. पण जरी नेहमी 

नाही तरी --- रात्ी --- केव्हातरी.” 

त््ान े त््ाच््ा ख्रखशातनू काही हत््ारे काढली आख्रण 

चपळपणे झटपट कामाला लागला. त््ाचे काम होत,े किी अशी 

लावा्ची की ती ख्रलफ्टमधनू ओढता आली पाख्रहजे. तीन ख्रमख्रनटात 

त््ान ेह ेकाम केले. मग त््ाने हत््ारे परत ख्रखशात ठेवनू ख्रदली. मग 

आम्ही आमच््ा सदख्रनकेत परतलो. 

 

तीन 

सोमवारी पा्रो ख्रदवसभर बाहरे होता. पण जेव्हा तो 

सांध््ाकाळी परतला, तेव्हा त््ान े समाधानाने स्वतुःला खयचीत 

लोटून ख्रदले. 
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“हसे्टीलज, मी तयला थोिा वतृ्ताांत कथन करू का? तयझ््ा 

मनातली आख्रण तयझ््ा आवित््ा ख्रसनेमाची आठवण करून दणेारी 

गोष्ट! 

मी हसत बोललो, “साांग. मी असे धरून चालतो, की ही खरी 

गोष्ट आह.े तयझ््ा कल्पनाशक्तीने त्ार केलेली नव्ह.े” 

“ह े खरे आह.े स्कॉटलांिचा इन्स्पेर्कटर जाप ्ाच््ा 

खरेपणाबद्दल पयरावा दईेल. कारण ्ाबद्दल मला त््ाच््ा 

का्ाुल्ाकिूनच कानावर आले आह.े हसे्टीलज, सहा 

मख्रहन््ाांपवूी, नौसेनेशी सांबांख्रधत काही कागदपत्े अमेररकेच््ा 

सरकारी का्ाुल्ातनू गहाळ झाली होती. त््ात महत्वाच््ा काही 

बांदराांच््ा सांरक्षणासांबांधीची माख्रहती होती. आख्रण ती माख्रहती 

कय ठल््ाही परदशेी सरकारच््ा दृष्टीन े फारच उप्ोगाची होती. 

उदाहरणाथु, जपान. लयइगी व्हलॅिॅनो नावाच््ा एका इटाख्रल्न 

तरुणावर त््ाबद्दल सांश् होता. तो त््ा ख्रवभागात एका कख्रनष्ठ 

पदावर रुज ूहोता व कागदाांबरोबर तोही हरवला होता. तो चोर होता, 

की नाही कोणास ठाऊक! पण दोन ख्रदवसाांनी न््ू् ॉकंच््ा पवू ु

बाजलूा त््ाला गोळ््ा घालनू ठार करण््ात आले. हरवलेले 

कागद त््ाच््ाकिे नव्हत.े आता काही वेळापवूी लयइगी व्हलॅिॅनो, 

अलीकिेच गाख्र्का म्हणनू सयरवात केलेल््ा व वॉख्रशलटन इथे 
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ख्रतच््ा भावाबरोबर एका सदख्रनकेत रहाणाऱ्ा ख्रमस एल्सा हट 

ख्रहच््ाबरोबर जाताना आढळला होता. कोणालाही ख्रमस एल्सा 

हटच््ा पररख्रस्थतीबद्दल काहीही माख्रहती नव्हत े आख्रण आख्रण 

व्हलॅिॅनो मेला, तेव्हा ती अचानक नाहीशी झाली. ती खरे तर 

प्रख्रसद्ध आांतरराष्ट्री् हरे होती, ्ावर ख्रवश्वास ठेवा्ला जागा आह.े 

ख्रतने वेगवेगळ््ा नावाखाली बरेच दयष्टपणाचे काम केले होते. 

अमेररकन गयप्तचर सांस्था ख्रतला शोधा्चे कसनू प्र्त्न करत होती. 

तेव्हा वॉख्रशलटनमधील काही सामान्् जपानी लोकाांवरदखेील 

त््ाांचा िोळा होता. त््ाांची खात्ी होती, की जेव्हा ख्रमस एल्सा हटने 

ख्रतच ेमाग ुपयरेसे लपवले, तेव्हा ती ्ा लोकाांना भेटत असे. पांधरा 

ख्रदवसाांपवूी, त््ातील एकजण अचानक इांललिला ख्रनघाला. ह े

लक्षात घेता, असे ख्रदसत होते, की एल्सा हट इांललिमध््े असावी.” 

पा्रो थाांबला आख्रण नांतर हळूच पयढे बोलला, “एल्साचे वणुनुः 

उांची ५’ ७“, िोळे ख्रनळे, केस लालसर तपख्रकरी, वणु उजळ, नाक 

सरळ व काही ख्रवख्रशष्ट जन्मखयणा नाहीत.” 

मी श्वास रोधनू म्हणालो, “ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स!” 

पा्रोन े दयरुस्ती सयचवली, “तसेही, तशी शर्क्ता आहचे. 

ख्रशवा् मला समजले आह ेकी एक परदशेी काळा माणसू आज 

सकाळी ४ क्रमाांकाच््ा सदख्रनकेची चौकशी करत होता. माझ््ा 
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ख्रमत्ा, त््ामयळे मला भीती वाटते, की आज रात्ी तयझी सयांदर झोप 

सोिून, तयला माझ््ाबरोबर त््ा खालच््ा सदख्रनकेत ्ावे लागेल -

-- तयझे ख्रपस्तयलही बरोबर लागेल, समजले का?” 

मी उत्साहाने म्हटले, “आपण कधी सयरवात करा्ची?” 

“मला वाटते, मध््रात्ीची वेळ सो्ीची आख्रण शाांत/ गांभीर 

असते. तेव्हा, त््ापवूी काही होईल, असे वाटत नाही.  

बरोबर बारा वाजता, आम्ही काळजीपवूुक त््ा कचऱ्ाच््ा 

बादल््ा खाली सोिा्च््ा मागाुने दोरीला धरून दयसऱ्ा 

मजल््ावर गेलो. पा्रोच््ा अांदाजाप्रमाणे, भाांिी घासा्च््ा 

मोरीचे लाकिी दार आत उघिून हलत राख्रहल े आख्रण आम्ही 

सदख्रनकेत प्रवेश केला. त््ा भय् ारासारख््ा मागाुने, आम्ही 

स्व ा्ंपाकघरात ख्रशरलो. ख्रतथे दोन खयच््ांवर आम्ही आरामात 

बसलो. हॉलचे दार थोिेसे उघिे टाकलेले होत.े 

पा्रो समाधानाने िोळे ख्रमटत म्हणाला, “आता आपल््ाला 

थाांबावे लागेल.” 

मला ते थाांबणे, शेवट नसलेले वाटल.े मला झोपा्ची भीती 

वाटत होती. तेव्हाच मला असे वाटू लागले, मी ख्रतथे आठ तास 

आह े--- आख्रण जस ेमाझ््ा नांतर लक्षात आले, की खरे तर फक्त 

एक तास वीस ख्रमख्रनटे झाली होती --- एक पयसटसा 
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खरविल््ासारखा आवाज माझ््ा कानावर आला. मला पा्रोचा 

हात लागला. मी उठलो व आम्ही दोघे काळजीपवूुक हॉलच््ा 

ख्रदशेने जाऊ लागलो. ख्रतथनूच आवाज ्ेत होता. पा्रोने त््ाचे 

ओठ माझ््ा कानाांजवळ आणले. 

“पयढील दाराच््ा बाहरे, ते कय लपू कापत आहते. मी जेव्हा 

बोलतो आह,े तेव्हा लगेच त््ाच््ावर मागील बाजनेू घट्ट पकि 

बसव. काळजी घे. त््ाच््ाकिे चाकू असेल.” 

आता कापल््ासारखा आवाज आला. दारातनू थोिा उजेि 

ख्रदसला. तो लगेच ख्रवझला आख्रण हळूच दार उघिले. पा्रो आख्रण 

मी ख्रभांतीला लागनू झोपल््ासारखे झालो. एक माणसू आमच््ा 

अांगावरून गेला. त््ाचा श्वासाचा आवाज मी ऐकला. मग त््ाने 

ख्रवजेरीचा उजेि पािला. तेव्हा पा्रो माझ््ा कानात कय जबयजला, 

“जा.”  

आम्ही एकदम उिी मारली. पा्रोने चपळ हालचाल करून, 

त््ाच््ावर हल्ला करणाऱ्ाचे िोके हलर्क्ाशा लोकरीच््ा 

रुमालान ेपकिले. आख्रण मी त््ाचे हात पकिले. ह ेसगळे आवाज 

न करता, झटपट केले. पा्रोने त््ाच््ा िोळ््ाांवरून रुमाल खाली 

आणला व त््ाचे तोंि घट्ट बाांधले. मी त््ाच््ा हातातील चाकू 

ओढून घेतला. मी ख्रपस्तयल काढून त््ाला ख्रदसेल असे, हातात 
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धरले. तेव्हा त््ाला कळून चयकल,े की ख्रवरोध करण ेअशर्क् आह.े 

त््ान े त््ाचा आवेश सोिला तेव्हा पा्रोने त््ाचे तोंि मयसर्क्ा 

बाांधलेल््ाच््ा कानाजवळ आणनू कय जबयज सयरु केली. 

ख्रमख्रनटाभराने आमच््ा शत्नेू मान हलवली. मग पा्रोने शाांतपणे 

हाताांच््ा हालचालीन,े सदख्रनकेबाहरे पिून ख्रजन््ाकिे जाऊ 

लागल््ाचे दाखवले. आमचा कैदी मयकाट््ाने आमच््ा मागनू 

आला. मी त््ाच््ावर ख्रपस्तयल रोखलेले होत.े आम्ही रस्त््ावर 

आल््ावर पा्रो माझ््ाकिे वळला.  

“ख्रतथ े कोपऱ्ावर एक टॅर्कसी उभी आह.े मला ख्रपस्तयल द.े 

आता आपल््ाला त््ाची गरज नाही.” 

“पण ्ान ेपळून जा्चा प्र्त्न केला तर?” 

पा्रो हसला. “तो असे करणार नाही.” 

ख्रमख्रनटाभरात मी टॅर्कसी घेऊन आलो. त््ा कैद्याच््ा 

तोंिावरील रुमाल काढला गेला. आख्रण मी आश्च्ुचख्रकत झालो. 

मी कय जबयजत पा्रोला म्हणालो, “तो जपानी नाही.” 

“हसे्टीलज, ख्रनरीक्षण ह े तयझ े बलस्थान आह.े तयझ््ा दृष्टीतनू 

काही सयटत नाही. नाही तो मनयष्् जपानी नाही. तो इटाख्रल्न 

आह.े” 



153 
 

आम्ही टॅर्कसीत ख्रशरलो. पा्रोने चालकाला सेंट जॉन विूचा 

पत्ता ख्रदला. मी आता पार धयर्क्ात गेलो. आमच््ा कैद्यासमोर 

पा्रोला आपण कय ठे चाललो आहोत, ह े ख्रवचारणे मला प्रशस्त 

वाटले नाही. मी फक्त अांदाज करत राख्रहलो.  

आम्ही एका लहानशा घरासमोर थाांबलो. मयख्् रस्त््ापासनू 

घर आत होते. परतणारा व थोिा प््ा्लेला एक पादचारी कसातरी 

वेिावाकिा चालताांना पा्रोच््ा अांगावर आपटला. तो पा्रोला 

काहीतरी किकपणे बोलला. का् बोलला, ते मला नीट ऐकू आले 

नाही. आम्ही ख्रतघे घराच््ा पा्ऱ्ा चढलो. पा्रोने घांटी वाजवली 

व आम्हाला थोिे बाजलूा उभ ेकेले. काही उत्तर ख्रमळाले नाही. तो 

परत परत घांटी वाजवत राख्रहला आख्रण मग त््ान ेजोराने घांटी दाबनू 

ठेवली.  

अचानक दारावरील शटरमधनू थोिासा उजेि ख्रदसला. आख्रण 

दार काळजीपवूुक थोिेसे उघिले गेले. 

एका माणसाचा ख्रचिलेला आवाज आला, “तयम्हाला का् 

हव ेआह ेतरी का्? 

“मला िॉर्कटर हवे आहते. माझी बा्को आजारी झाली 

आह.े” 

इथे िॉर्कटर नाहीत.” 
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तो माणसू दार लाऊ लागला, पण पा्रोन ेदारात पा् घातला. 

तो अचानक रागावलेल््ा रेन्च माणसासारखा आक्रमक झाला. 

“त ूका् साांगतोस, की इथे िॉर्कटर नाहीत? मी का्दा कोळून 

प््ा्लो आह.े तयला आलेच पाख्रहज.े मी इथे रात्भर उभा राहून, 

घांटी व दार वाजवत राहीन.” 

परत दार उघिले गेले. गाउन व स्लीपस ु घातलेला माणसू 

पा्रोला शाांत करा्ला, आजबूाजलूा एक अस्वस्थ कटाक्ष 

टाकत, पयढे आला.  

“मी पोख्रलसाला बोलावतो.” 

पा्रोन ेपा्ऱ्ा उतरा्ची त्ारी केली. “नको. कृप्ा असे 

करू नका.”  

तो माणसू त््ाच््ामागे धावला.  

पा्रोन े त््ाला जोराने ढकलले. तो ख्रजन््ावरून गिगित 

गेला. दयसऱ्ा ख्रमख्रनटाला आम्ही ख्रतघ े दाराच््ा आत होतो. दार 

ढकलनू बांद झाले.  

“चला, लवकर आत व्हा.” पा्रोन े आम्हाला जवळच््ा 

खोलीत ढकलले व ख्रदवा लावला. “आख्रण पिद्यामागील --- त.ू” 

ख्रखिकीवर झळकणाऱ्ा गयलाबी रांगाच््ा मखमली पिद्याच््ा 

चयण््ाांमागे घाईन ेसरकत, इटाख्रल्न बोलला, “सर.” 
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तो पिद्यामागे जातो न जातो तोच एक बाई खोलीत घयसली. 

ती उांच व लालसर केसाांची होती. आख्रण ख्रतच््ा शेलाट््ा बाांध््ावर 

ख्रतने शेंदरी ख्रकमोनो घातला होता.  

ती घाबरलेल््ा नजरेने ओरिली, “माझा नवरा कय ठे आह?े” 

पा्रो झयकत पयढे झाला. “अशी आशा आह,े की तो त्ासाने 

ख्रकां चाळणार नाही. त््ाच््ा पा्ात स्लीपर आहते आख्रण त््ाचा 

गाउन उबदार आह.े” 

“त ूकोण आहसे? माझ््ा घरात त ूका् करत आहसे?” 

“ह े खरे आह े बाईसाहबे, की आमच््ापैकी कोणाचीच 

तयमच््ाशी ओळख नाही. मला खेद होतो, की आमच््ापैकी 

एकजण तर तयम्हाला भेटा्ला, न््ू् ॉकुहून आला आह.े” 

पिद्यामागनू इटाख्रल्न अवतरला. टॅर्कसीमध््े बहुधा 

पा्रोच््ा हातनू माझे ख्रपस्तयल खाली ठेवले गेले असणार. ते 

त््ाच््ा हातात होत.े 

त््ा बाईन ेएक भेदक ख्रकां काळी मारली आख्रण ती पळू लागली. 

पण पा्रो बांद दारासमोर उभा होता. 

ती ओरित म्हणाली, “मला जाऊ द.े तो मला ठार मारेल.” 
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त््ाचे शस्त्र मागेपयढे करुन आमच््ावर उगारल््ासारखे करत, 

इटाख्रल्नन े ख्रवचारले, “तो घोगऱ्ा आवाजात बोलणारा लयइगी 

व्हलॅिॅनो कोण होता?” आम्ही हला्चे धािस केले नाही. 

मी ओरिलो, “अरे दवेा पा्रो, ह ेभीतीदा्क आह.े आपण 

का् करा्चे?” 

“परत तेच तेच बोलनू मला त्ास दऊे नकोस. हसे्टीलज, मी 

तयला खात्ी दतेो, आपला ख्रमत् मी साांगेप्ंत गोळी चालवणार 

नाही.” 

रागान ेइटाख्रल्न म्हणाला, “तयमची तशी खात्ी आह ेका?” 

“तयला का् हवे आह?े” 

पा्रो वाकला. “मला वाटते एल्सा हटला साांगनू, ख्रतच््ा 

बयद्धीमते्तचा अपमान करण््ाची गरज नाही.” 

चपळ हालचाल करून, त््ा बाईन ेटेख्रलफोन झाकणारे, मोठे 

काळे मखमली माांजर ख्रहसकावनू घेतले. 

“ते त््ाच््ा अस्तरात ख्रशवलेले आह.े”  

पा्रो कौतयकाने पयटपयटला, “ख्रकती हुशारी! तो दाराशेजारी 

उभा राख्रहला.  
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“बाईसाहबे, शयभ सकाळ. तयम्ही जा्ची त्ारी करा. तोप्ंत 

मी तयमच््ा न््ू् ॉकुच््ा ख्रमत्ाला थाांबवनू ठेवतो.” 

महाका् इटाख्रल्नने गजुना केली, “का् मखूुपणा आह!े” 

आख्रण त््ाचे ख्रपस्तयल उांचावनू, त््ा बाईच््ा मागे जाणाऱ्ा 

आकृतीवर, जवळून गोळी झािली. त््ाच वेळी मी त््ाच््ावर तयटून 

पिलो. 

पण गोळी काही त्ास न दतेा, नयसती चाटून गेली आख्रण 

पा्रोचा सौम्् टीकेचा आवाज उठला. 

“हसे्टीलज, तयझ््ा जयन््ा ख्रमत्ावर कधी ख्रवश्वास ठेऊ नकोस. 

भरलेले ख्रपस्तयल माझ््ा ख्रमत्ाांनी जवळ बाळगल,े तरी मला भीती 

वाटत नाही. माझ््ा ख्रमत्ा, पण ख्रनव्वळ ओळखीच््ा लोकाांना मी 

अशी परवानगी दणेार नाही. नाही. नाही.”  

घोगऱ्ा आवाजात मोठ््ाने शपथ घेणाऱ्ा इटाख्रल्नसाठी ह े

होत.े पा्रो त््ाच््ाशी सौम्् टीकात्मक आवाजात बोलत 

राख्रहला. “आता मी तयझ््ासाठी का् केले आह े पहा. मी तयला 

फाशी जाण््ापासनू वाचवले आह.े आख्रण असे समज ूनकोस की 

आपली रूपवान बाई पळून जाईल. नाही, नाही. घरावर मागनू व 

पयढून नजर ठेवली जात ेआह.े ते सरळ पोख्रलसाांच््ा हातात पितील. 

तो शाांत करणारा, सयांदर ख्रवचार नाही का? हो, त ूआता खोली सोिू 
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शकतोस. पण काळजी घे. खपू काळजी घे. मी --- आहा, तो गेला! 

आख्रण माझा ख्रमत् हसे्टीलज माझ््ाकिे नापसांतीदशुक िोळ््ाांनी 

बघतो आह.े पण ह ेसवु अगदी साधे आह.े पख्रहल््ापासनू ह ेस्पष्ट 

होत,े की बहुधा मॉन्टेल् ूइमारतीतील ४ क्रमाांकाच््ा सदख्रनकेच््ा 

शेकिो अजुदाराांपैकी फक्त रॉख्रबनसन्स ्ाांनाच ्ोल् ठरवण््ात 

आले. का? त््ाना इतराांपासनू अलग करणारे असे का् होते --- 

व््ावहाररक दृष्टीकोनावर नजर टाकणे. त््ाांचे ख्रदसणे? शर्क् आह.े 

पण ह ेकाही जगावेगळे नव्हते. त््ाांच ेनाव, मग!” 

मी ओरिलो, “पण रॉख्रबनसन्स ्ा नावात असामान्् काही 

नाही. ह ेसवुसाधारण नाव आह.े” 

“आहा! अरे दवेा, पण बरोबर! हा मयद्दा बरोबर आह.े एल्सा 

हट व ख्रतचा नवरा ख्रकां वा भाऊ, जो कय णी आह े तो, न््ू् ॉकुहून 

आलेला आह.े आख्रण त््ाांनी ख्रमस्टर आख्रण ख्रमसेस रॉख्रबनसन्स ्ा 

नावान े सदख्रनका घेतली आह.े अचानक त््ाांना कळले, की 

ख्रनुःसांश् लयइगी व्हलॅिॅनो ज््ात होता ती माख्रफ्ा ख्रकां वा कॅमोरा 

नावाची एक गयप्त सांस्था त््ाांच््ा माग ेआह.े मग त््ाांनी का् केले? 

त््ाांनी एका प्रवासी कां पनीबरोबर पळ काढला. त््ाांना माख्रहती होते, 

की त््ाांचा पाठलाग करणारे लोक त््ाांना चेहऱ्ान े ओळखत 
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नाहीत. तर मग का् करण ेसोप ेठरेल? त््ाांनी त््ाांची लांिनमधील 

सदख्रनका अगदी अल्प भाि््ाने द्या्चे ठरवले. 

सदख्रनका शोधणाऱ्ा हजारो तरुण दाांपत््ाांपैकी अनेकजण 

रॉख्रबनसन्स नावाचे होत.े फक्त थाांबा्चा प्रश् होता. तयम्ही फोन 

ख्रिरेर्कटरीमध््े रॉख्रबनसन्स ह े नाव पाख्रहल,े तर तसे खपूजण 

असतील. पण छान केस असलेल््ा ख्रमसेस रॉख्रबनसन्सला ती आज 

ना उद्या ख्रनविली जाण््ाची खात्ी होती. मग का् होईल? सिू 

घेणारा ्ेतो. त््ाला नाव माख्रहती असते. त््ाला पत्ता माख्रहती 

असतो. त््ाला नवल वाटते. सवु सांपते. सिू घेणाऱ्ाचे समाधान 

होत े आख्रण ख्रमस एल्सा हट अजनू एकदा ्शस्वीपणे ख्रनसटते. 

हसे्टीलज, तसेही त ूमला खरी ख्रमससे रॉख्रबनसन्स दाखवली पाख्रहजेस 

--- त््ाना जेव्हा त््ाांच््ा सदख्रनकेची मोितोि केलेली आढळेल, 

तेव्हा त््ाांना का् वाटेल? आपण घाईन ेपरत गेले पाख्रहजे. आहा, 

जाप आख्रण त््ाचे ख्रमत् ्ेत असल््ासारखे वाटते आह.े” 

दारावर जोराने टकटक झाली.  

पा्रोच््ामागे हॉलमध््े जाताांना, मी ख्रवचारले, “तयला हा पत्ता 

कसा कळला? “ओहो, अथाुत ख्रमसेस रॉख्रबनसन्सने पख्रहली 

सदख्रनका सोिली, तेव्हा त ूख्रतच््ामागे गेला होतास.” 
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“हसे्टीलज, ्ोल् वेळी त ू ह े केलेस, तयझ््ा मेंदतूील करि््ा 

पेशींचा शेवटी त ूवापर केलास तर! आता जापसाठी एक लहानसे 

आश्च्ु.” 

त््ान े हळूवारपणे दार उघिले व माांजराचे िोके किेला 

लावले. एक म््ाव असा आवाज ख्रनघाला. 

स्कॉटलांि ्ािुचा इन्स्पेर्कटर दयसऱ्ा एका माणसाबरोबर बाहरे 

उभा होता. त््ाने स्वतुःहून उिी मारली.  

पा्रोन ेवळून माांजराकिे पाख्रहले, तेव्हा ख्रमस्टर पा्रोने एक 

ख्रवनोद केला. तो उद्गारला. “ओहो, चल रे लबािा, आपण आत 

जाऊ.” 

“तयमच््ाकिे आमचे ख्रमत् ठीकठाक आख्रण सयरख्रक्षत आहते 

का?” 

“हो सवु पक्षी चाांगले आहते. पण त््ाांच््ाजवळ माल नाही 

आह.े” 

“अस्स! म्हणनू तयम्ही तो शोधा्ला आलात. ठीक आह.े मी 

आता हसे्टीलजपासनू लाांब जातो आह.े पण मला तयमच््ासमोर 

पाळीव माांजराचा इख्रतहास व सव्ी ्ाबद्दल भाषण द्या्ला 

आविेल.” 

“अरे दवेा, त ूठार वेिाच झाला आहसे का?” 
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भाषणाचा आव आणनू पा्रो बोलला, “प्राचीन इख्रजख्रप्श्न 

लोक माांजराची पजूा करत असत. अजनूही जर काळे माांजर 

तयम्हाला ओलाांिून गेले, तर तो चाांगला शकून म्हणनू समजला 

जातो. जाप, अशा काळ््ा माांजराने आज त ू्ेत असलेला रस्ता 

ओलाांिला. मला वाटते, कय ठल््ाही माणसाच््ा ख्रकां वा प्राण््ाच््ा 

अांतभाुगाबद्दल बोलणे, इांललांिमध््े चाांगल ेसमजले जात नाही. पण 

्ा माांजराचा अांतभाुग खपू नाजकू आह.े म्हणज ेमी कातिीबद्दल 

बोलतो आह.े” 

अचानक खजाुत गयरगयरून, दयसऱ्ा माणसाने पा्रोच््ा 

हातातील माांजर ख्रहसकावनू घेतले. 

जाप म्हणाला, “ओहो, मी तयमची ओळख करून द्या्चे 

ख्रवसरून गेलो. ख्रमस्टर पा्रो, ह े अमेररकेच््ा गयप्तहरे ख्रवभागाचे 

ख्रमस्टर बटु आहते.”  

तो अमेररकन जे शोधत होता, ते त््ाच््ा ख्रनष्णात बोटाांना 

जाणवले. त््ान ेलगेच हात माग ेघेतला आख्रण क्षणभर त््ाला काही 

ऐकू ्ेईना. मग तो आल््ा प्रसांगाला तोंि द्या्ला त्ार झाला. 

ख्रमस्टर बटु म्हणाले, “तयम्हाला भेटून आनांद झाला.” 
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THE MYSTERY OF HUNTER’S LODGE 

ख्रशकाऱ्ाच््ा लॉजमधील गूढ 

 

पा्रो पयटपयटला, “शेवटी अशी शर्क्ता आह,े की ्ावेळी मी 

मरणार नाही.” 

फ्ल््चू््ा बऱ्ा होत आलेल््ा रोल्ाकिून ्ेताांना मी 

फा्दशेीर सकारात्मता दाखवत, शेरा मारला. प्रथम मला तो रोग 

झाला होता. पा्रोलाही मग तो झाला. मी त््ाच््ा सचूनाांप्रमाणे 

औषधी वनस्पतींपासनू बनवलेल््ा किू पे्ाचे घयटके घेत, आता 
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तो उशा लावलेल््ा अांथरुणावर उठून बसला होता. त््ाचे िोके 

लोकरी शालीत गयांिाळलेले होत.े शेकोटीच््ा कट््ट्ावरील नीट 

खयणा केलेल््ा औषधाांच््ा बाटल््ाांच््ा राांगेकिे तो बघत होता.  

माझा छोटासा ख्रमत् पयढे बोलला, “हो. हो. आता परत मी, पापी 

लोकाांचा कदनुकाळ, थोर हर्क्युल पा्रो बरा होईन! माझ््ा ख्रमत्ा, 

ह ेजाणनू अस, की समाजाच््ा गावगप्पाांमध््े एक पररच्छेद माझा 

असतो. पण हो! तो असा असतो, ”सवु गयन्हगेाराांनो, चालते व्हा. 

हर्क्युल पा्रोकिे बघा --- आख्रण ख्रवश्वास ठेवा, मयलींनो, तो काही 

अांशी हर्क्युलस आह!े --- आपल््ा स्वतुःच््ा समाजातील गयप्तहरे 

तयमच््ावर पकि बसव ूशकत नाही. ‘कारण का्?’ कारण त््ाला 

स्वतुःलाच फ्ल्् ूझाला आह.े” 

मी हसलो.  

“पा्रो, तयझ््ासाठी ह ेचाांगल ेआह.े त ूख्रदवसेंख्रदवस लोकनेता 

होत आहसे. आख्रण ्ा काळात, त ूख्रवशेष स्वारस््पणूु असे काही 

चयकवले नाही आहसे.”  

“ते खरे आह.े काही केसेस, ज््ा मी सोिल््ा, त््ाबद्दल मला 

खांत वाटत नाही.” 

आमच््ा मालकीणबाई ांनी दारात िोके दाखवले. “खाली एक 

गहृस्थ आले आहते. तो म्हणतो आह ेकी त््ाला ख्रमस्टर पा्रोंना 



164 
 

ख्रकां वा कॅप्टनला भेटा्चे आह.े तो घाईत ख्रदसतो आह.े सभ्् गहृस्थ 

ख्रदसतो आह े--- मी त््ाचे कािु आणले आह.े” 

ख्रतने ते माझ््ा हातात ख्रदले. “ख्रमस्टर रॉजर हवॅ्हरेरांग” मी 

वाचले.  

पा्रोन े त््ाचे िोके पयस्तकाांच््ा कपाटात घातले. मी 

आज्ञाधारकपणे ‘कोणाचे कोण’ पयस्तक ओढून बाहरे काढल.े 

पा्रोन ेते माझ््ाकिून घेतले व भराभर पान ेचाळू लागला. 

उमरावाच््ा सैन््ातील पाचव््ा क्रमाांकाच््ा ख्रवांिसरचा दयसरा 

मयलगा व त््ाची १९१३ मध्् ेललन केलेली बा्को झोई, ख्रवल््म 

कॅ्रब ्ाांची चौथी मयलगी  

मी म्हणालो, “हां --- मला वाटते, ती अख्रभन् करणारी, 

मखूाुसारखी वागणारी मयलगी असावी --- ती फक्त स्वतुःला झोई 

कॅरीसब्रयक म्हणवते. मला आठवते, ख्रतने लढाईपवूी थोिे ख्रदवस 

िीवर गावातील एका तरुणाशी ललन केले होत.े” 

“हसे्टीलज, तयला ह े उत्कां ठावधुक वाटत असेल तर खाली 

जाऊन, आपल््ा पाहुण््ाला का् त्ास आह,े ह ेऐकून घेतोस का? 

त््ाला साांग की मी खाली ्ेऊ शकत नाही.”  
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रॉजर हवॅ्हरेरांग साधारण चाळीशीचा मनयष्् होता. व््वख्रस्थत 

ख्रदसत होता आख्रण चलाख वाटत होता. पण त््ाचा चेहरा उदास 

वाटत होता. त््ाला फार काळजी लागनू राख्रहल््ाचे जाणवत होत.े  

“कॅप्टन हसे्टीलज? मला वाटते, तयम्ही ख्रमस्टर पा्रोंबरोबर 

काम करता. माझ््ा माख्रहतीप्रमाणे त््ान े आज माझ््ाबरोबर 

िबीशा्रला ्ेण ेगरजेचे आह.े”  

मी उत्तरलो, ह े अशर्क् वाटते. तो फ्ल््नेू आजारी असनू 

अांथरुणात आह.े” 

त््ाचा चेहरा पिला. “अरेरे, हा माझ््ासाठी मोठाच धर्कका 

आह.े” 

“तयम्हाला त््ाचा सल्ला हव ेअसलेले प्रकरण फार गांभीर आह े

का?” 

“अरे दवेा, हो. जगातील माझा सवाुत उत्तम ख्रमत् असलेले 

माझे काका ्ाांचा दयष्ट, लाजीरवाण््ा पद्धतीन े काल खनू झाला 

आह.े”  

“इथे लांिनमध््े?” 

“नाही, िबीशा्रमध््े. मी गावाला गेलो होतो. आज सकाळी 

मला माझ््ा बा्कोची तार ख्रमळाली. ती ख्रमळाल््ाबरोबर मी इथे 
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्ेऊन, ख्रमस्टर पा्रो ्ाांना ही केस घेण््ासाठी ख्रवनांती करा्चे 

ठरवले.”  

माझ््ा िोर्क्ात एक भन्नाट कल्पना आली. मी त््ाना म्हटल,े 

“तयम्ही एक ख्रमख्रनटभर थाांबाल का?” 

मी धावत वरती गेलो. मी थोिर्क्ा शब्दात पा्रोला 

पररख्रस्थतीची कल्पना ख्रदली. त््ान ेमला पयढे काही बोल ूख्रदले नाही. 

“अस्स. अस्स. तयला जा्चे आह,े असेच ना? ठीक आह,े का 

नाही? तयला माझ््ा पद्धती आताप्ंत माख्रहती झाल््ा असतील. 

फक्त त ूमला रोज का् का् झाले ते सख्रवस्तर साांख्रगतले पाख्रहजेस. 

आख्रण मी साांगेन त््ा सचूनाांच े काही न बोलता पालन केले 

पाख्रहजेस.” 

ह ेसवु मी मान्् केले. 

 

दोन 

तासाभरान ेमी ख्रमस्टर हवॅ्हरेरांग ्ाांच््ासमोर ख्रमिलाँि रेल्वेच््ा 

पख्रहल््ा वगाुच््ा िब््ात बसलो होतो. गािी लांिनपासनू दरू 

चालली होती. 

“कॅप्टन हसे्टीलज, सयरवातीला तयम्हाला ह े समजनू घेतल े

पाख्रहज,े की ख्रजथे आपण चाललो आहोत, िबीशा्रमधील 
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ख्रशकार करण््ाची पठारावरील जागा आख्रण ख्रजथे खनू झाला, ते 

ख्रशकाऱ्ाचे लॉज. आमचे खरे घर न््मूाकेटजवळ आह.े आम्ही 

सहसा गावातील सदख्रनका काही काळाकरता भाि््ाने दतेो. 

आम्ही कधीकधी शख्रनवार रख्रववार बाहरे जातो, तेव्हा घर राखणारा 

ख्रशकाऱ्ाचे लॉज समथुपणे साांभाळतो. अथाुत ख्रशकारीच््ा 

काळात, आम्ही आमच््ा न््मूाकेटच््ा घरातील काही नोकर 

आणतो. माझे काका, ख्रमस्टर हरॅरांलटन पेस [ तयम्हाला माख्रहती 

असेल, की माझी आई न््ू् ॉकुची ख्रमस पेस होती. ] गेली तीन वषे 

आमच््ाबरोबर रहात होते. त््ाांच ेमाझ््ा वख्रिलाांशी ख्रकां वा मोठ््ा 

भावाशी कधी जमले नाही. 

मला असा सांश् आह,े की मी खख्रचुक/उधळ््ा मयलगा 

असल््ाने, त््ाांचे माझ््ावरचे प्रेम कमी होण््ाऐवजी वाढले. 

अथाुत मी गरीब मनयष्् आह.े पण माझे काका श्रीमांत होत े --- 

दयसऱ्ा शब्दात, ते आम्हाला पैसे दते असत. पण ख्रकतीही 

्यर्कत््ाप्र्यर्कत््ा केल््ा तरी त््ाच््ाबरोबर जमवनू घेणे अवघि 

होत.े आख्रण आम्ही ख्रतघे तरीही गयण््ागोख्रवांदाने एकत् रहात होतो. 

आमच््ा गावातील काही ख्रवख्रचत् लोकाांनी सयचवल््ाप्रमाणे, दोन 

ख्रदवसाांपवूी माझे काका व आम्ही दोघे िबीशा्रला रहा्ला गेलो. 

माझ््ा बा्कोन ेघर साांभाळणाऱ्ा बाईला, ख्रमसेस ख्रमिलटनला 

फोन केला. त््ाच दयपारी आम्ही ख्रतथ ेगेलो. काल सांध््ाकाळी मला 
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परत ्ावे लागले. पण माझी बा्को व काका ख्रतथेच राख्रहल.े आज 

सकाळी मला तार ख्रमळाली. ती अशी होती:  

“ताबितोब ्ा. काल रात्ी हरॅरांलटनकाकाांचा खनू झाला आह.े 

शर्क् झाल््ास, तयम्ही एखादा चाांगला गयप्तहरे घेऊन ्ा. पण नर्ककी 

्ा --- झोई” 

“म्हणज े तयम्हाला अजनू साद्यांत हकीगत माख्रहती नसेल, 

बरोबर?” 

“नाही. मला वाटते, आज सांध््ाकाळच््ा वतुमानपत्ात ती 

्ेईल. पोलीस नर्ककीच कामाला लागले असतील.  

आम्ही एल्मसु िेल ्ा लहानशा स्टेशनवर आलो, तेव्हा तीन 

वाजले होत.े ख्रतथनू पाच मैलावरील उांचसखल पठारावरील छोट््ा 

करि््ा दगिी इमारतीपाशी आम्ही पोचलो.  

मी शहारत बोललो, “एकाकी जागा!” 

हवॅ्हरेरांगने मान िोलावली. “मी ्ातनू बाहरे पिा्चा प्र्त्न 

करेन. इथे परत कधीच मी रहा्ला ्ेणार नाही.” 

आम्ही गेटचे कय लपू काढल ेआख्रण ओकच््ा दाराकिे अरुां द 

फरसबांद वाटेन ेचाल ूलागलो. तेव्हा एक ओळखीची आकृती बाहरे 

पिून, आम्हाला भेटा्ला आली.  

मी ओरिलो, “जाप !”. 
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माझ््ा बरोबरच््ाशी बोलण््ापवूी, स्कॉटलांि ्ािु इन्स्पेर्कटर 

माझ््ाकिे बघनू ख्रमत्त्वान ेतोंि फाकवनू हसला. 

जाप बोलला, “मला वाटते, ख्रमस्टर हवॅ्हरेरांग? ्ा केससाठी 

मला लांिनहून पाठवण््ात आले आह.े सर, मी हसे्टींलजशी थोिे 

बोल ूइख्रच्छतो” 

“माझी बा्को --- “  

“सर, मी तयमच््ा बाईसाहबेाांना भेटलो --- आख्रण 

नोकराणीला. मी तयम्हाला ख्रतष्ठत ठेवत नाही. मी ्ेथील सवु 

पररख्रस्थती पाख्रहली आह े आख्रण आता मी गावात परत जा्ला 

उत्सयक झालो आह.े” 

“मला अजनू इथे का्का् घिले, काहीच माख्रहती नाही --“ 

जाप मवाळपणे बोलला, “तेच तर! पण मला एकदोन 

बाबतीत तयमचे मत हव ेआह.े इथे कॅप्टन हसे्टीलज आह.े त््ाला मी 

माख्रहती आह.े तो घरी जाऊन, त््ाना तयम्ही ्ेत असल््ाचे साांगेल. 

कॅप्टन हसे्टीलज, तसेही छोट््ा माणसाला का् झाले?  

“फ्लमूयळे तो अांथरुणाला ख्रखळून आह.े” 

“अस्स हो्? मला ह ेऐकून खेद झाला. त््ाच््ाख्रशवा् त,ू 

म्हणज ेघोि््ाख्रशवा् गािी, नाही का?”  
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आख्रण त््ाच््ा आजारपणाच््ा काळातील प्रख्रतख्रनधी म्हणनू 

मी त््ा घरी गेलो. घांटी वाजवली. कारण जापन ेत््ाच््ामागे दार 

लावले होत.े काही वेळाने ते काळ््ा कपि््ातील एका 

मध््मव्ीन बाईन ेउघिले. 

मी स्पष्ट केले, “एका ख्रमख्रनटात ख्रमस्टर हवॅ्हरेरांग इथे ् ते आहते. 

त््ाांना इन्स्पेर्कटरने थाांबवनू ठेवले आह.े मी लांिनपासनू 

त््ाांच््ाबरोबर आलो आह.े कदाख्रचत तयम्ही मला काल रात्ी का् 

झाले, ते साांग ूशकता.” 

“आत ्ा, सर.” ख्रतने ख्रतच््ामागे दार लावले व आम्ही कमी 

उजेिाच््ा हॉलमध््े उभ ेराख्रहलो. “सर, काल रात्ी जेवणानांतर, एक 

मनयष्् आला. त््ान े ख्रमस्टर पेसना भेटा्ची इच्छा व््क्त केली. 

मला वाटले, तो ख्रमस्टर पेस ्ाांचा अमेररकन ख्रमत् आह.े त््ामयळे मी 

त््ाना बांदयकीच््ा खोलीत नेल.े आख्रण मी ख्रमस्टर पेसना [ ख्रमसेस 

पेसचे चयलत सासरे ] साांगा्ला गेले. त््ान ेकाही नाव साांख्रगतले 

नव्हत.े अथाुत, ते जरास े ख्रवख्रचत् होत.े माझ््ा िोर्क्ात आता तो 

ख्रवचार आला. मी ख्रमस्टर पेसना साांख्रगतले. ते कोि््ात 

पिल््ासारख ेख्रदसले. आख्रण मालकीणबाई ांना म्हणाले, “झोई, मी 

्ा माणसाला का् हव ेआह ेते बघतो.” ते बांदयकीच््ा खोलीत गेले. 

आख्रण मी स्व ा्ंपाकघराकिे परतल.े पण काही वेळाने मला ते 
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भाांित असल््ासारख,े जोरात आवाज ऐकू ्ेऊ लागले. मी 

हॉलमध््े आल.े त््ाच वेळी झोई बाईसाहबे पण खाली आल््ा. 

लगेच बांदयकीच््ा गोळीचा आवाज झाला आख्रण मग 

स्मशानशाांतता पसरली. आम्ही दोघी धावत बांदयकीच््ा खोलीत 

गेलो. पण ती बांद होती. आम्ही ख्रखिकीशी घयटमळलो. ती उघिी 

होती. आत गोळी लागलेले ख्रमस्टर पेस रक्तात थारोळ्ात पिले 

होत.े 

“तो मनयष्् कय ठे गेला?” 

“तो आम्ही ्ेण््ापवूी, ख्रखिकीतनू बाहरे गेला असणार.” 

“आख्रण मग?” 

“ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगने मला पोख्रलसाांना आणण््ासाठी पाठवले. ते 

पाच मैल अांतर होते. पोलीस माझ््ाबरोबर आले. कॉन्स्टेबल 

रात्भर इथे राख्रहला. आख्रण आज सकाळी लांिनहून अजनू 

पोलीसाांची कय मक आली.”  

 “ख्रमस्टर पेसना भेटा्ला आलेला माणसू कसा होता?” 

नोकराणी ख्रवचार करू लागली. “त््ाची काळी दाढी होती. तो 

मध््मव्ीन होता. त््ाचा हलकासा मोठा कोट होता. तो 

अमेरीकनाांसारखा बोलत होता. पण अजनू काही लक्षात आले 

नाही.” 
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“अस्स! मला नवल वाटते, की मी ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगना भेटू 

शकेन का?”  

“त््ा वर आहते. मी त््ाांना साांग ूका?”  

“कृप्ा साांग. त््ाना साांग की ख्रमस्टर हवॅ्हरेरांग बाहरे इन्स्पेर्कटर 

जापशी बोलत आहते. आख्रण त््ाांच््ाबरोबर लांिनहून आलेला 

गहृस्थ म्हणज ेमी, लवकरात लवकर त््ाांच््ाशी बोला्ला उत्सयक 

आह.े” 

“सर, ठीक आह.े” 

मी सवु काही जाणनू घ््ा्ला अधीर झालो होतो. जापने माझी 

वाट बघत दोनतीन तास घालवले होत.े त््ाला वाटणाऱ्ा 

काळजीमयळे, मी त््ाच््ाजवळ जाण््ासाठी अधीर झालो होतो.  

ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगने मला फार वेळ वाट बघा्ला लावली नाही. 

काही ख्रमख्रनटात, ती ख्रजन््ावरून उतरत असल््ाचा आवाज मला 

आला. मी वर बख्रघतले, तर एक सयांदर तरुण स्त्री माझ््ाकिे ्ेत 

होती. ख्रतन े आगीच््ा रांगाचा खमीज घातला होता. त््ात ख्रतची 

शेलाटी पोरकट आकृती उठून ख्रदसत होती. ख्रतच््ा काळ््ा 

केसाांच््ा िोर्क्ावर लहानशी त््ाच रांगाची टोपी होती. आताच 

घिलेल््ा खयनाने ख्रतच््ा व््ख्रक्तमत्वाची उभारी कमी झाली नव्हती.  
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मी माझी ओळख करून ख्रदली. ख्रतने झटपट समजनू घेऊन मान 

हलवली. 

ती म्हणाली, “मी नेहमी तयम्ही व तयमचा ख्रमत् पा्रोच ेनाव 

ऐकले आह.े तयम्ही दोघाांनी नवलपणू ु गोष्टी केल््ा आहते, नाही 

का? माझ््ा नवऱ्ान े तयम्हाला लवकर इथे आणनू, फार हुशारी 

दाखवली आह.े आता तयम्ही मला प्रश् ख्रवचाराल का? तेच सोप े

पिेल, नाही का? ्ा भ ा्ंकर प्रकरणाख्रवष्ी तयम्हाला सवु काही 

जाणनू घेता ्ेईल.” 

“ख्रमसेस हवॅ्हरेरांग, मी तयमचा आभारी आह.े तो मनयष्् आला, 

ती कय ठली वेळ होती?” 

“साधारण नऊपवूीची वेळ असावी. आम्ही रात्ीचे जेवण 

सांपवले होत.े आख्रण कॉफी व ख्रसगरेटच््ा प्रख्रतक्षेत बसलो होतो.” 

“तयमचा नवरा आधीच लांिनला गेला होता?” 

“हो. तो ६:१५ च््ा गािीने गेला.” 

“तो स्टेशनप्ंत मोटारीने गेला का, की चालत गेला?” 

“आमची स्वतुःची मोटार इथे नाही. एल्मसु िेल ्ेथील 

गॅरेजमधनू त््ाला स्टेशनवर नेण््ासाठी मोटार आली होती.” 

“ख्रमस्टर पेस नेहमीसारखेच होत ेका?” 
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“अगदी रोजच््ासारखेच होते.” 

“आता तयम्ही भेटा्ला आलेल््ा माणसाचे वणुन करू 

शकाल का?” 

“मला वाटते, नाही. मी त््ाला पाख्रहले नाही. ख्रमसेस 

ख्रमिलटनन े त््ाला सरळ बांदयकीच््ा खोलीत नेले आख्रण मग 

काकाांना साांगा्ला आली.” 

“काका का् म्हणाले?” 

ते जरा ख्रचिले. पण लगेच गेले. त््ानांतर पाच ख्रमख्रनटाांनी, मी 

आवाज चढलेले ऐकले. मी हॉलमध््े धावल.े आख्रण ख्रमसेस 

ख्रमिलटनवर आपटले. मग आम्ही ठो असा आवाज ऐकला. 

बांदयकीच््ा खोलीचे दार आतनू बांद होत.े आख्रण आम्हाला 

घराभोवती ख्रफरून त््ा खोलीच््ा ख्रखिकीशी जावे लागले. अथाुत 

त््ाला काही वेळ लागला. त््ामयळे, तोप्ंत खयनी पसार झाला 

होता. आमचे ख्रबचारे काका” --- ख्रतचा आवाज थरथरू लागला -

-- “त््ाांना िोर्क्ात गोळी लागली होती. ते मेलेले मला लगेच 

कळल.े मी ख्रमसेस ख्रमिलटनला पोख्रलसाांना आणा्ला पाठवले. मी 

कय ठल््ाही वस्तलूा हात न लावा्ची काळजी घेतली. ती खोली 

होती, तशीच ठेवली.” 

मी पसांतीदशुक मान हलवली.  
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“आता शस्त्राकिे?” 

“कॅप्टन हसे्टीलज, मी अांदाज करू शकते. माझ््ा नवऱ्ाच््ा 

दोन बांदयका ख्रभांतीला लटकवलेल््ा होत््ा. त््ातील एक नाहीशी 

झाली आह.े ह ेमी पोख्रलसाांच््ाही लक्षात आणनू ख्रदले. ते दयसरी 

बांदकू घेऊन गेले. जेव्हा ते गोळी काढतील, तेव्हा त््ाांची खात्ी 

होईल.” 

“मी बांदयकीच््ा खोलीत जाऊ शकतो का?” 

“नर्ककीच. पोलीसानी ती पाख्रहली आह.े प्रेत हलवले आह.े” 

ख्रतने मला गयन्हा घिला, त््ा जागी नेल.े त््ाच वेळी ख्रमस्टर 

हवॅ्हरेरांग हॉलमध््े ख्रशरला. माझी माफी मागत, त््ाची बा्को 

त््ाच््ाकिे धावली. माझा शोध एकट््ाने सयरु राख्रहला. 

मला ह ेताबितोब कबलू केले पाख्रहज,े की ते मनाने खचल े

होत.े गयप्तहरेाांच््ा कादांबरीत ख्रढगाांनी पयराव ेअसतात. पण इथे मला 

असामान्् असे काही ख्रदसले नाही. फक्त ख्रजथे मतृ मनयष्् पिला 

होता, ख्रतथे गालीच््ावर रक्ताचा सिा होता. मी मोठ््ा 

काळजीपवूुक रीतीने सगळे काही नीट तपासले. मी बरोबर 

आणलेल््ा माझ््ा लहानशा कॅमेऱ्ाने खोलीचे बरेच फोटो 

काढल.े मी ख्रखिकीबाहरेील जमीनदखेील तपासली. पण त््ावर 

पाऊलाांचे इतके ठसे उमटले होत,े की त््ावर वेळ घालवणे, काही 
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कामाचे नव्हते. मला ख्रशकाऱ्ाच््ा लॉजने जेवढे दाखवले, तेवढे 

मी बख्रघतले. आता मला एल्मस ुिेलला परत गेले पाख्रहजे आख्रण 

जापशी सांपकु साधला पाख्रहजे. त््ाप्रमाण,े मी हवॅ्हरेरांग जोिप््ाचा 

ख्रनरोप घेतला आख्रण आम्हाला स्टेशनपसनू घरी आणणाऱ्ा 

मोटारीन ेगेलो.  

माटलॉक आम्सुला मला जाप सापिला आख्रण त््ाने मला प्रेत 

बघण््ासाठी नेल.े हरॅरांलटन पेस हा लहानसा, घोटून दाढी केलेला, 

ख्रदसा्ला अमेररकन होता. त््ाला िोर्क्ाच््ा मागील बाजसू गोळी 

मारण््ात आली होती आख्रण बांदकू जवळून मारण््ात आली होती. 

जापन े शेरा मारला, “क्षणभर पेस वळला आख्रण दयसऱ्ाने 

बांदयक ख्रहसकावनू, त््ाला ठार केले. आम्हाला ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगने 

ख्रदलेल््ा बांदयकीत दखेील गोळ््ा ठासनू भरलेल््ा होत््ा. त््ामयळे 

बहुधा ज््ा बांदयकीने खनू झाला, ती सयद्धा पणूु भरलेली असणार. 

का् मखूाुसारख््ा गोष्टी लोक करत असतात! दोन भरलेल््ा 

बांदयका घरातील ख्रभांतीला लटकवनू ठेवणे ख्रवख्रचत् आह.े” 

आम्ही ती थरारक खोली सोिल््ावर, मी ख्रवचारले, “तयला ्ा 

केससांबांधी का् वाटते?” 

“अां --- पख्रहल््ाांदा हवॅ्हरेरांग लोकाांवर माझी नजर होती. हो.” 

---माझे आश्च्ोद्गार ऐकून तो पयढे बोलला, “भतूकाळात हवॅ्हरेरांग 
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लोकाांकिून एक दोन सांख्रदलध घटना झाल््ा होत््ा. जेव्हा तो मयलगा 

होता, तेव्हा ऑर्कसफिुला त््ाच््ा विीलाांच््ा चेकवर सही 

केल््ाची ख्रवनोदी घटना झाली होती. अथाुत सवांनी आरिाओरिा 

केला. आता तो मोठ््ा कजाुत बयिालेला आह.े आख्रण त््ा 

बाबतीत तो काकाांना काही साांगत नस.े पण काकाांचे मतृ््यपत् 

नर्ककीच त््ाला फा्दा करून दणेारे असणार. हो, माझी त््ाचावर 

नजर आह.े आख्रण म्हणनूच तो बा्कोला भेटण््ापवूी मला 

त््ाच््ाशी बोला्चे होत.े  

पण त््ाचे म्हणणे म्हणज े जोिलेले तयकिे वाटत होते. मी 

स्टेशनवर गेलो व १०:३० ला लांिनला पोचणाऱ्ा ६:१५ च््ा 

गािीन े ख्रनघालो. तो सरळ त््ाच््ा र्कलबमध््े गेला, असे तो 

बोलला. ते खरे असले तर ठीक आह े --- का? कारण म्हणज ेह े

ख्रसद्ध होईल, की तो इथे काळी दाढी लावनू, त््ाच््ा काकाांना 

बांदयकीचा नेम धरून मारत नव्हता!” 

“आहा, हो. मी तयला ख्रवचारणार होतो, की तयला दाढीबद्दल 

का् वाटते?” 

जापन ेिोळे फिफिवले. “मला वाटते, ती फार लवकर वाढते 

--- एल्मस ु िेलपासनू ख्रशकारी लॉजप्ंतच््ा पाच मैलात ती 

वाढली. मी भेटलेले बहुतेक अमेररकन घोटून दाढी केलेले होत.े 
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खयनी शोधा्चा तर ते ख्रमस्टर पेसच््ा अमेररकन सहकाऱ्ाांपैकी 

कय णाला तरी शोधा्ला पाख्रहज.े मी पख्रहल््ाांदा नोकराणीला ह े

ख्रवचारले व मग ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगला. त््ाांच््ा गोष्टी तशा ठीक होत््ा. 

पण ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगला तो आलेला मनयष्् बघा्ला ख्रमळाला नाही. 

ती चलाख बाई आह.े ख्रतने आपल््ाला त््ाला शोधा्ला सोपे 

जाईल, असे काही साांख्रगतले असते.” 

मी बसलो व पा्रोला सगळा लाांबलचक वतृाांत ख्रलख्रहला. 

त््ात पयढे मी अनेक प्रकारची माख्रहती टाकून ते पत् पोस्टात टाकले. 

पोख्रलसाांकिे असलेल््ा बांदयकीसारख््ाच बांदयकीतनू, गोळी 

मारली गेली होती. अजनू म्हणजे ख्रमस्टर हवॅ्हरेरांगच््ा त््ा रात्ीच््ा 

हालचाली पयन्हा पयन्हा तपासनू बख्रघतल््ा गेल््ा. आख्रण 

सांश्ातीतपणे ह े ख्रसद्ध झाले की, तो खरोखर लांिनमध््े त््ाने 

साांख्रगतलेल््ा गािीन ेआला होता. आख्रण ख्रतसरे म्हणजे, भावख्रनक 

प्रगती झाली होती. इएख्रलांग ्ेथील शहरात रहाणाऱ्ा सभ्् 

माणसान े सकाळी रेल्वे स्टेशनकिे जाण््ासाठी हवेन ग्रीन 

ओलाांिताांना, तपख्रकरी कागदाचे पयिके कयां पणाला ख्रचकटवलेले 

पाख्रहल े होते. ते उघिल््ावर, त््ात बांदकू होती. त््ान े ते 

स्टेशनवरील पोख्रलसाच््ा हवाली केले. आख्रण रात्ीपवूी ते ज््ाचा 

शोघ घेतला जात होता, तेच असल््ाचे आढळले. ते ख्रमसेस 
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हवॅ्हरेरांगच््ा घरून आणलेल््ा बांदयकीशी ख्रमळतेजयळते होते. त््ातनू 

एक गोळी चालवनू बख्रघतले गेले.  

ह ेमी माझ््ा वतृाांतात वाढवले. दयसऱ्ा ख्रदवशी सकाळी मी 

न््ाहारी करताांना पा्रोकिून तार आली. 

अथाुत काळी दाढीवाला माणसू ख्रमस्टर हवॅ्हरेरांग नव्हता, 

अशी कल्पना फक्त तयझी ख्रकां वा जापचीच अस ू शकते. मला 

नोकराणीच े व मालख्रकणीचे वणुन पाठव. त््ाांनी कय ठले कपिे 

घातले होत,े वगैरे. घराचे आतील फोटो घेण््ात वेळ फय कट घालव ू

नको. ते फारसे काही साांग ूशकत नाहीत व फार कलात्मक दखेील 

नाहीत.”  

असे ख्रदसत होत,े की पा्रोची पद्धत गरज नसताांना, चेष्टखेोर 

स्वरूपाची होती. ख्रशवा् सवु सयखसो्ींसकट मी केसच््ा जागी 

हजर असल््ान,े त््ाच््ा वागण््ात थोिा हवेा वाटत असल््ाचा 

रांग मला ख्रदसला होता. त््ा दोन बा्काांच््ा कपि््ाांचे वणुन 

मागवणे मला फार बेकार वाटत होत.े पण शेवटी तो साांगेल तसे 

करा्च ेमी कबलू केलेला मनयष्् असल््ान,े मी ते वणुन ख्रमळवले.  

अकरा वाजता, पा्रोकिून उत्तराची तार आली.  

जापला उपदशे: फार उशीर होण््ापवूी, नोकराणीला अटक 

करा.” 
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अवाक होऊन मी ती तार जापकिे नेली. त््ान े हळू श्वास 

रोधनू, ती वाचली. ख्रमस्टर पा्रो, त ूअसे म्हणत असशील, तर 

त््ात तथ्् असले पाख्रहज.े मला त््ा बाईचा सांश् आला नव्हता. 

पण ख्रतला अटक करण््ाइतके ह े प्रकरण ताणाव े का, ते मला 

समजत नव्हते. पण मी ख्रतच््ावर नजर ठेवा्चे ठरवल.े मी ख्रतथ े

परत जाऊन, ख्रतच््ाकिे परत बघा्चे ठरवले होत.े” 

पण त््ाला उशीर झाला होता. ती सवुसामान्् व मान 

दणे््ासारखी वाटणारी मध््मव्ीन ख्रमसेस ख्रमिलटन बाई हवेत 

नाहीशी झाली होती. ख्रतची बॅग घरात राख्रहली होती. त््ात फक्त 

कपिे होत.े त््ातनू ती कय ठे गेली ्ाबद्दल, ख्रकां वा ख्रतच््ा 

आख्रस्तत्वाबद्दल काही मागमसू लागत नव्हता. 

ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगकिून आम्ही जमेल तेवढी माख्रहती काढण््ाचा 

प्र्त्न केला.  

“तीन आठवि््ाांपवूी जेव्हा आमची आधीची नोकराणी, 

ख्रमसेस इमेरी गेली, तेव्हा आम्ही ख्रहला ठेवले. माउांट रस्त््ावरील 

ख्रमसेस सेलबोन ु्ा प्रख्रसद्ध दलालाकिून ती आली होती. माझे सवु 

नोकर मी ख्रतथनूच ख्रमळवते. त््ाांनी माझ््ाकिे खपू बा्का 

पाठवल््ा. पण ही ख्रमसेस ख्रमिलटन मला सवाुत बरी वाटली. 

ख्रतच््ा ओळखी पण चाांगल््ा वाटल््ा. मी ख्रतथल््ा ख्रतथ े ख्रतची 
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ख्रन्यक्ती करून टाकली. आख्रण ख्रमसेस सेलबोनुला तसे कळवनू 

टाकले. माझा ख्रवश्वास बसत नाही, की ्ा प्रकरणात ख्रतचा काही 

हात असेल. ती अगदी चाांगली, शाांत बाई होती.” 

ह ेअजनूच गढू होत चालले होत.े पण एवढे समजत होते, की 

त््ा बाईन ेआपण होऊन काही गयन्हा केलेला नसावा. कारण जेव्हा 

गोळी चालवली गेली, तेव्हा ख्रमसेस हवॅ्हरेरांग हॉलमध््े 

ख्रतच््ाबरोबर होती. तथाख्रप खयनाशी ख्रतचा काहीतरी सांबांध असला 

पाख्रहज.े नाहीतर ती नाहीशी व्हा्चे का् कारण? 

मी अलीकिील बातम््ा पा्रोला कळवल््ा. आख्रण ख्रमसेस 

सेलबोनुकिे चौकशी करून, लांिनला परतत असल््ाचे कळवले.  

ताबितोब पा्रोचे उत्तर आले. “ख्रमसेस सेलबोनुकिे चौकशी 

करण््ात काही अथु नाही. त््ाांनी ख्रतच््ाबद्दल काही ऐकले नसेल. 

ती प्रथम ख्रशकारी लॉजमध््े आली, तेव्हा ख्रतन े कय ठले वाहन 

वापरले होत,े ्ाची चौकशी करा.”  

मी चक्रावनू गेलो, तरी आज्ञा पाळली. एल्मसु िेल ्ा गावात 

वाहतयकीची साधने फारशी नव्हती. स्थाख्रनक गॅरेजमध्् ेजयन््ा दोन 

फोिु गाि््ा होत््ा आख्रण दोन स्टेशन ख्रवमान ेहोती. त््ा तारखेला 

त््ातील कय ठलेच वापरल े गेले नव्हते. ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगला 

ख्रवचारल््ावर, ती म्हणाली, की ख्रतने ख्रतच््ा नवीन नोकराणीला 



182 
 

िबीशा्रला ्ा्ला पैसे ख्रदले होत.े आख्रण ते मोटार करण््ासाठी 

पयरेसे होते. कय णाला लागली, तर एक फोिु मोटार स्टेशनवर उभी 

असे. पण असे आढळले, की त््ा सांध््ाकाळी स्टेशनवर कय णी 

काळी दाढीवाली ख्रकां वा इतर परकी व््क्ती आलेली नव्हती. सवु 

बाबी लक्षात घेता, असा ख्रनष्कषु ख्रनघत होता, की खयनी ख्रशकारी 

लॉजमध्् ेमोटारीने आला व ती त््ाला नांतर नेण््ासाठी हातभर 

अांतरावर उभी होती. आख्रण त््ाच मोटारीने नोकराणी नवीन 

नोकरीवर रुज ू झाली होती. मी ह े दखेील साांग ू शकतो, की 

लांिनमधील दलालाच््ा चौकशीतनू पा्रोची भख्रवष््वाणी 

ख्रनघाली होती. त््ाांच््ाकिील नोंदीमध्् े ख्रमसेस ख्रमिलटन असा 

काहीही उल्लेख नव्हता. त््ाांच््ाकिे ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगला नोकराणी 

हवी असल््ाची नोंद होती. आख्रण त््ाांनी ख्रतच््ाकिे त््ाचे बरेचसे 

अजु पाठवले होत.े जेव्हा ख्रतन े त््ाांना त््ाांच््ा कामाची फी 

पाठवली, तेव्हा ती ह े साांगा्ला ख्रवसरली, की ख्रतने कय णाला 

कामावर ठेवले आह.े  

थोिा उदास आख्रण ख्रनराश होऊन, मी लांिनला परतलो. मी 

पा्रोला शेकोटीशेजारी हाताच््ा खयचीत झगमगीत गाउन घालनू 

बसलेले पाख्रहले. त््ान ेमला प्रेमान ेअख्रभवादन केले.  



183 
 

माझ््ा ख्रमत्ा हसे्टीलज, तयला बघनू मला खपू आनांद झाला 

आह.े तसेही मला तयझ््ाबद्दल प्रेम आहचे आख्रण तयला स्वतुःला 

मजा आली का? त ू जापबरोबर धावपळ केलीस का? तयझे मन 

भरेप्ंत त ूप्रश् ख्रवचारून काही शोधनू काढलेस का?” 

मी ओरिलो, “पा्रो, पण सवुत् अांधार आह.े ह ेगढू कधीच 

सयटणार नाही.” 

“ह ेखरे आह,े की आपण ख्रवज्ी होऊच असे नाही.” 

“खरोखर ही फोिा्ला अवघि अशी फार किक बी आह.े”  

“पण माझ््ाबाबतीत बोला्चे झाले, तर मी असल््ा ख्रब्ा 

फोिण््ात माहीर आह.े जण ूचपळ खार! ्ात मला काही लाज 

वाटत नाही. हरॅरांलटन पेसला कय णी मारल,े ह ेमला चाांगले ठाऊक 

आह.े” 

तयला माख्रहती आह?े त ूते कसे शोधनू काढलेस?” 

“माझ््ा ताराांना त ूजी झगमगती उत्तरे पाठवलीस, त््ावरून 

मी सत््ाप्ंत पोचलो. इकिे बघ हसे्टीलज, आपण पद्धतशीरपणे 

गोष्टी तपास.ू हरॅरांलटन पेस हा नशीबवान माणसू आह.े तो मरणात 

त््ाच््ा पयतण््ाला सांश्ातीतपणे मागे टाकेल. मयद्दा क्रमाांक १ 

त््ाचा पयतण््ा खपू गरीब आह.े मयद्दा क्रमाांक २ त््ाचा पयतण््ा, 
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आपण असे म्हण ूशकू का, की जरा नैख्रतक आख्रधष्ठान नसलेला 

म्हणनू प्रख्रसद्ध आह.े मयद्दा क्रमाांक ३.” 

“पण रॉजर हवॅ्हरेरांगने सरळ लांिनप्ंत प्रवास केल््ाचे ख्रसद्ध 

झाले आह.े” 

“नेमकेपणे --- त््ामयळे ख्रमस्टर हवॅ्हरेरांगने ६:१५ वाजता 

एल्मस ुिेल सोिले आख्रण त््ापवूी ख्रमस्टर पेसला मारण््ात आले 

नसाव.े नाहीतर िॉर्कटरने प्रेत तपासले, तेव्हा गयन्याची वेळ चयकीची 

साांख्रगतली असती. त््ामयळे आपण ्ोल् ख्रनष्कषु काढला, की त््ाने 

खनू केला नाही. पण हसे्टीलज, ख्रतथ ेख्रमसेस हवॅ्हरेरांग आह.े” 

“अशर्क्! जेव्हा बांदकू चालवली गेली, तेव्हा ख्रतथे नोकराणी 

ख्रतच््ाबरोबर होती.” 

“हो, होती पण पण नांतर ती नाहीशी झाली.”  

“ती सापिेल.” 

“मला तसे वाटत नाही. त््ा नोकराणीख्रवष्ी काही गोम आह,े 

असे तयला वाटत नाही का? माझ््ा ते लगेच लक्षात आले.” 

“ख्रतन ेख्रतची कामख्रगरी केली. आख्रण गढू उकला्च््ा वेळी ती 

पळाली.” 

“आख्रण ख्रतची कामख्रगरी का् होती?” 
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“बहुतेक ख्रतचा ख्रमत् असलेल््ा, काळ््ा दाढीवाल््ाला प्रवेश 

दणेे.” 

“नाही. नाही. ते ख्रतचे काम नव्हत.े ख्रतचे काम त ू आता 

साांख्रगतल््ा गोष्टींवरून असे वाटते आह,े की ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगला 

गोळी उिाल््ाच््ा वेळी ती ख्रतथ े नसल््ाचे भासवण््ास मदत 

करण.े आख्रण माझ््ा ख्रमत्ा, ती कय णालाही सापिू शकणार नाही. 

कारण ती अख्रस्तत्वातच नाही!” तयमचा थोर लेखक शेर्कसख्रपअर 

म्हणतो, त््ाप्रमाणे ‘ख्रतथे अशी कय णी व््क्ती नव्हतीच.’”  

मला हस ूदाबता ्ेत नव्हत.े मी पयटपयटलो, “तो ख्रिकन्स होता. 

पण पा्रो, तयला का् म्हणा्चे आह?े” 

“झोई हवॅ्हरेरांग ही ललनापवूी अख्रभनेत्ी होती. त ू व जापने 

अांधारी हॉलमध््े एक पयसट, मध््मव्ीन, आवाज कमावलेली, 

काळी आकृती पाख्रहली. तयला, जापला ख्रकां वा स्थाख्रनक पोख्रलसाला 

ह े कळल े नाही, की ती नोकराांणी ख्रमसेस ख्रमिलटन व ख्रतची 

मालकीण, ख्रमसेस हवॅ्हरेरांग ्ा दोघींना एका वेळेस कय णीच पाख्रहले 

नाही.  

हा त््ा हुशार आख्रण धीट बाईसाठी पोरखेळ होता. ख्रतच््ा 

मालख्रकणीला बोलावण््ापवूी ती वर धावत जात.े मोठा आगीच््ा 

रांगाचा खमीज घालते आख्रण कय रळे केस ख्रचकटवलेली टोपी घालते. 
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असे झटपट वषेाांतर करण््ाचे कसब वापरत.े भरभर केलेले बदल! 

काढून टाकलेला मेकप! लालीचा हलकासा हात! आख्रण झगमगती 

झोई हवॅ्हरेरांग ख्रतच््ा ख्रकणख्रकणत््ा आवाजासकट खाली ्ेते. 

कोणीही नोकराणीला ख्रनरखनू बख्रघतलेले नसत.े ते असे का 

बघतील? ख्रतचा गयन्याशी सांबांध जोिण््ाचे काही कारण नसते. 

ख्रतची पण काही वेगळी ओळख असते.” 

“पण इएख्रलांगला कयां पणाला ख्रचकटवलेल ेजे बांदकू असलेले 

पयिके सापिते, त््ाचे का्? ख्रमसेस हवॅ्हरेरांगने ते ख्रतथे ठेवलेल े

नसत?े” 

“नाही. ते रॉजर हवॅ्हरेरांगचे काम असते --- पण ती त््ाांची चकू 

ठरली व त््ामयळे मला मागुदशुन ख्रमळाले. बांदयकीने खनू केलेल््ा 

माणसाने ती घेऊन लगेच पोबारा केला. पण त््ाने लांिनप्ंत ती 

त््ाच््ाबरोबर नेली नाही. नाही. हते ूस्पष्ट होता. पोख्रलसाांचे लक्ष 

िबीशा्रपासनू व ख्रशकाऱ्ाच््ा लॉजपासनू दरू वळवा्चे. 

अथाुत इएख्रलांगला जी बांदकू सापित े त््ान े ख्रमस्टर पेसचा खनू 

झालेला नसतो. रॉजरन े त््ातनू एक गोळी चालवनू ती लांिनला 

आणलेली असत.े तो सरळ त््ाच््ा र्कलबमध्् े जाऊन त््ाचे 

ख्रनरपराधीत्व ख्रसद्ध करा्ला बघतो. मग झटपट इएख्रलांगला जातो. 

ते अांतर फक्त वीस ख्रमख्रनटाांचे असते. ख्रजथे ते पयिके सापिले, ख्रतथ े
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ठेवतो व परत गावाला जातो. ती सयांदर बाई, त््ाची बा्को 

जेवणानांतर शाांतपणे ख्रमस्टर पेसला ठार मारत े --- तयला आठवते 

का, त््ाला पाठीमागनू मारण््ात आलेले असते? दयसरा 

वैख्रशष््ट्पणूु मयद्दा म्हणजे, ती बांदकू भरून परत जागेवर ठेवते. आख्रण 

मग ख्रतच ेठरवलेले छोटेसे नाटक सयरु करत.े” 

मी प्रभाख्रवत होऊन, पयटपयटतो, “ह ेअशर्क् आह,े तरीही --- “ 

“आख्रण तरीही, ते खरे आह.े माझ््ा ख्रमत्ा, खात्ीन,े ते खरे 

आह.े पण त््ा अमलू्् जोिीला कसे पकिा्चे, ती वेगळी गोष्ट 

आह.े जापला जे शर्क् आह,े ते त््ाने करावे --- मी त््ाला सवु 

काही ख्रलख्रहले आह े --- पण हसे्टीलज, मला भीती वाटते, की 

आपल््ाला त््ाांना त््ाांच््ा नशीबावर ख्रकां वा दवेाच््ा द्ेवर सोिून 

द्यावे लागेल. तयला त््ातील जे पसांत पिेल, ते!”  

मी त््ाला आठवण करून ख्रदली, “खािीतील ख्रहरव््ा 

झािासारखा तो दयष्टावा माझ््ा नजरेसमोरून तरळून गेला.” 

“पण हसे्टीलज, का् ख्रकां मत दऊेन! माझ््ावर ख्रवश्वास ठेव. 

ख्रकां मत नेहमीच चयकती करावी लागत.े” 

पा्रोच े भख्रवष््कथन पर्कके झाले. जापला त््ाचे म्हणणे 

पटले, तरी ते ख्रसद्ध करण््ासाठीचे जरूर ते पयराव,े त््ाला गोळा 

करता आले नाहीत. 
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ख्रमस्टर पेसचे सगळे पैसे त््ा खयन््ाांच््ा हातात पिले. तथाख्रप 

त््ाना शाप भोवला. जेव्हा मी वतुमानपत्ात वाचले, की रॉजर 

आख्रण ख्रमसेस हवॅ्हरेरांग पॅरीसला जाणाऱ्ा ख्रचरिल््ा गेलेल््ा 

ख्रवमानात होते, तेव्हा मी त््ाना न््ा् ख्रमळाल््ाचा सयस्कारा 

टाकला. 
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डॉ. वषृाली जोशी ्ाांची पयस्तके 

 

 

 

  

ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवश््क) 

Agatha 

Christrie 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/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
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot_katha__2_vrishali_joshi.pdf
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ज््ा कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पयस्तक उघिेल 

(नेट आवश््क) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/leacock_bh_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tolstoy_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ivan_ilyich_mrityu_tolstoy_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dickens_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mark_twain_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chekhov_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/buddhibalachi_gosht_stephen_zwaig_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/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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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
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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 िे ख्रतर्ावे 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 (३५), अनील वाकणकर (९), राख्रन्सस 

आल्मेिा(२), मधयकर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

ख्रशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. 

ख्रवज् पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मिण्णा (जागख्रतक कीतीचे 

वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पयस्तके), ख्रवनीता 

दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांख्रदनी दशेमयख (५), िॉ. 

सयजाता चव्हाण (११), िॉ. वषृाली जोशी(३०), िॉ. 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(४), अतयल दशेपाांिे, श््ाम कय लकणी, ख्रकशोर 

कय लकणी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी लेिक ई साखहत्यच्या द्वारे 

आपली पसु्तके लािो लोकाांपयंत खवनामलू्य पोहोचवतात.  
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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 । 

 

 

 

 


