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

राजघराण्यातील िाणकाची चोरी  

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ख्रवनामलू्य घेऊ दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई साख्रहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आख्रण तमु्हालाही आनांद ख्रमळेल 

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

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या खमत्ाांचे मेल पत्त ेआम्हाला द्या 

ख्रमत्ाांना ह ेपसु्तक मेल आखण Whatsapp करा 

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

करा. सोशल ख्रमख्रियावर ई साख्रहत्यचा 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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➢ खवनामूल्य खवतरणासाठी उपलब्ध . 

➢ आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता . 

➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवूी खकां वा वाचनाव्यखतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापूवी ई प्रखतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े  
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अगाथा ख्रिस्ती 

 

अगाथा ख्रिस्ती ही जगातील पसु्तक खपाचा उच्चाांक गाठलेली व ख्रजच्या 

ख्रलखाणावर आधाररत असे अनेक नाटक व ख्रसनेम े ख्रनघाले, अशी प्रख्रसद्ध इांख्रललश 

लेख्रखका होती. समुारे शांभर भाषाांमध्ये ख्रतच्या पसु्तकाांचे अनवुाद झाल.े  

पख्रहल्या महायदु्धात ती पररचाररका म्हणनू काम करत होती. ख्रतची पख्रहली 

कादांबरी ‘The Mysterious Affair of Styles’ ही १९२० मध्य े प्रकाख्रशत 

झाली. त्यात ख्रतन ेहर्कयुुल पायरो या गपु्तहरेाची ख्रनख्रमुती केली. पढेु २५ कादांबऱयाांमध्ये 

तेच पात् रहस्य ेसोिवत राख्रहले. ‘The Murder of Roger Ackroyd’ या १९२६ 

मध्य ेप्रकाख्रशत झालेल्या कादांबऱीपासनू ख्रमस जेन मापुल ही स्त्री गपु्तहरे पढेु आली व 

त्यापढुील ७५ कादांबऱयाांमध्ये तीच रहस्य ेसोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२] 

ह ेख्रतचे नाटक पख्रहल्याांदा एका ख्रथएटरमध्ये रांगमांचावर सतत २१ वष ेचालले व त्याचे 

८८६२ प्रयोग झाले. तर दसुऱया ख्रथएटरमध्य े रांगमांचावर सतत २०२० सालापयंत 
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चाल ूहोत ेव त्याचे २८००० प्रयोग झाले. ‘And then There Were None’ 

यावर आधाररत ख्रहांदी ख्रसनेमा ‘गमुनाम’ तमु्हाला नर्ककीच माख्रहती असेल.  

१९२० मध्य े आख्रचुबाल्ि ख्रिस्ती या ख्रतच्या नवऱयाने घटस्फोट माख्रगतला. 

तेव्हा ती नाहीशी झाली. यथावकाश ती सापिली व ख्रतने १९३० मध्ये 

परुातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी ललन केले. ख्रतन े अदु्भतरम्य कादांबऱयाही 

ख्रलख्रहल्या. उदाहरणाथु, Absent in the Spring ही १९४४ मध्ये ख्रलख्रहलेली 

कादांबरी. 

प्रस्ततु कादांबरी हा ख्रतन ेख्रलख्रहलेल्या The Theft Of The Royal Ruby चा 

अनवुाद आह.े या कादांबरीवरीवर ख्रनख्रमुत टेख्रलख्रव्हजन ख्रसररयल आख्रण ख्रचत्पट गाजले 

होत.े 

  



8 

 

THE THEFT OF THE ROYAL RUBY 

 राजघराण्यातील माणकाची चोरी 

 

 

 

हर्कयुुल पायरो म्हणाला, “मला फार पश्चात्ताप होतो आह.े” 

त्याला थाांबवनू मध्येच बोलले गेले, पण उद्धटपणे नव्ह.े ते थाांबवण े

ख्रवरोधभासात्मक असण्यापेक्षा, गोि, कसबपणू,ु मन वळवणारे होते. 

“ख्रमस्टर पायरो, कृपया थांिपणे नकार दऊे नका. यात राज्याचे महत्वाचे 

भख्रवतव्य दिलेले आह.े तमुची मदत ख्रमळाली, तर ते फार चाांगले ठरेल.” 
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हर्कयुुल पायरो हात हलवत म्हणाला, “तमु्ही फार दयाळू आहात, पण वषाुच्या 

या ॠततु, तमुच्या ख्रवनांतीला मी मान दऊे शकत नाही -- “ 

परत ख्रमस्टर जेसमॉन्ि त्याचे मन वळवत मध्येच बोलले, “ख्रिसमसचा काळ 

आह.े इांललांिच्या गावाकिील जनु्या पद्धतीचा ख्रिसमसचा काळ आह.े” 

हर्कयुुल पायरो शहारला. वषाुतील या ॠततु, इांललांिच्या गावाकिील ख्रवचाराने 

त्याला आकख्रषुत केले नाही.  

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि जोर दते बोलले, “छान जनु्या पद्धतीचा ख्रिसमसचा काळ!” 

हर्कयुुल पायरो बोलला, “मी काही इांख्रललश माणसू नाही. माझ्या दशेात ख्रिसमस 

मलुाांचा सण असतो. नववषु म्हणनू आम्ही तो साजरा करतो.” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाल,े “आहा, पण इांललांिमधील ख्रिसमस म्हणजे एक मोठी 

गोष्ट असते आख्रण मी तमु्हाला खात्ी दतेो, की ख्रकां लज लेसीमध्ये तमु्हाला तो उत्तम 

प्रकारे पहायला ख्रमळेल. तमु्हाला माख्रहती आह ेका, की ते एक आश्चयुकारक जनेु घर 

आह.े त्या घराची एक बाज ूतर चौदाव्या शतकातील आह.े” 

पायरो परत शहारला. चौदाव्या शतकातील घराचा ख्रवचारान,े त्याला भीतीने 

ग्रासनू टाकले. इांललांिमधील जनु्या ऐख्रतहाख्रसक घराांमध्ये नेहमी त्याला फार त्ास 

झालेला होता. त्यान े कौतकुाने कुठलीही गैरसोय टाळणाऱया त्याच्या आधखु्रनक 

आरामशीर सदख्रनकेतील अलीकिील नव्या  उपकरणाांकिे पाख्रहल.े 

तो ठामपणे बोलला, “ख्रहवाळ्यात मी लांिन सोित नाही.” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्िन ेप्रथम त्याच्या ख्रमत्ाकिे व नांतर परत पायरोकिे कटाक्ष टाकत 

म्हटले, “ख्रमस्टर पायरो, मला वाटते, की ही ख्रकती गांभीर गोष्ट आह,े ह ेतमु्हाला फारसे 

पटलेले ख्रदसत नाही. 
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पायरोचा दसुरा पाहुणा आतापयंत नम्रपणे ‘काय कसे काय’ सोिून काही 

बोलला नव्हता. त्यान ेआता त्याच्या छान पॉख्रलश केलेल्या चकचकीत बटुाांकिे 

बघत, त्याच्या कॉफीच्या रांगाच्या चेहऱयावर टोकाचे उदास भाव आणले. तो 

तेवीसपेक्षा जास्त मोठा नव्हता. तरुण होता. तो फार त्ासलेला ख्रदसत होता.  

हर्कयुुल पायरो म्हणाला, “हो. हो. अथाुत ह े गांभीर प्रकरण आह.े मी त्याची 

भलावण करतो. महाराजाांना माझी पणूु सहानभुतूी आह.े” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाल,े “ह ेपद फार नाजकू आह.े” 

पायरोन ेत्याची दृष्टी तरुणाकिून, त्याच्या वयान ेमोठ्या ख्रमत्ाकिे वळवली. जर 

कुणाला ख्रमस्टर जेसमॉन्ि याांचे एका वार्कयात वणुन करायचे असेल, तर ते मोठे 

जबाबदारीचे काम ठरले असते. त्याांचे व्यवख्रस्थत बसणारे, पण फार उठून न ख्रदसणारे 

कपिे, कमावलेला व कधीच वरच्या पट्टीत न जाणारा सखुावह आवाज, 

कानशीलाांवर ख्रवरळ झालेले तपख्रकरी झाक असलेले केस आख्रण ख्रफकट गांभीर चेहरा. 

पायरोला असे वाटले, की त्याला एकच ख्रमस्टर जेसमॉन्ि माख्रहती नसनू, त्या 

काळातील एक िझन ख्रमस्टर जेसमॉन्ि माख्रहती आहते व सवुजण आता ख्रकां वा नांतर 

एकच शब्दप्रयोग करत आहते, ‘फार नाजकू असलेले पद.’ 

पायरो बोलला, पोलीस फार चाांगला अांदाज असलेले अस ूशकतील.” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्िनी त्याांचे िोके खात्ीपवूुक हलवले. ते म्हणाले, “पोलीस नको, 

आम्हाला जे परत ख्रमळवायचे आह े --- ते परत ख्रमळवण्यासाठी, आपण कोटाुत 

जाऊन केस चालवणे, जवळजवळ अशर्कय आह,े कारण त्यामळेु फारच गाजावाजा 

होईल. ते माख्रणक कोणी घेतले, याबद्दल आम्हाला सांशय आह.े पण नर्ककी माख्रहती 

नाही.” 

पायरो परत म्हणाला, “तमु्हाला माझी सहानभुतूी आह.े” 
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जर त्याने कल्पना केली, की त्याची सहानभुतूी त्याच्या दोन पाहुण्याांना अथुपणू ु

वाटते आह,े तर ते चकुीचे होत.े त्याांना सहानभुतूी नको होती. त्याांना प्रत्यक्ष मदत 

हवी होती. ख्रमस्टर जेसमॉन्ि परत एकदा इांललांिच्या ख्रिसमसमधील आनांदाबद्दल 

बोल ूलागले. ते म्हणाल,े “त्या खऱया, जनु्या पद्धतीच्या ख्रिसमसचे प्रस्थ अलीकिे 

कमी होत चालले आह.े हल्ली लोक तो सण हॉटेलात साजरा करतात. पण एकत् 

कुटुांब, मलुेबाळे, त्याांचे मोज,े ख्रिसमसचे झाि, टकी, प्लमचा केक आख्रण फटाके 

याबरोबर साजरा केलेला ख्रिसमस म्हणजे र्कया बात ह!ै बाहरे तयार केलेला बफाुचा 

माणसू --- “  

नेमकेपणे व किकपणे पायरो मध्येच बोलला, “पण बफाुचा माणसू तयार 

करायला बफु तर पाख्रहज.े इांख्रललश ख्रिसमससाठी कुणी दकुानातनू बफु मागव ूशकत 

नाही.”  

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाल,े “मी आजच हवामानख्रवषयक कायाुलयातील एका 

ख्रमत्ाबरोबर बोलत होतो, आख्रण तो मला साांगत होता, की या ख्रिसमसमध्य ेबफु 

पिायची शर्कयता आह.े”  

पायरो नेहमीपेक्षा जास्त जोरदारपणे शहारत बोलला, की ह े बोलणे चकुीचे 

आह.े “दशेातील बफु! ते तर अजनूच भयांकर आह.े मोठे, गार दगिी घर.” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाल,े “मळुीच नाही. गेल्या दहा वषाुत गोष्टी खपू बदलल्या 

आहते. तेलावर चालणारे पणूु घराचे उष्णतामान राखणारे प्रकार आले आहते.” 

पायरोन ेप्रथमच मतावर थोिे हलेकावत ख्रवचारले, “ख्रकां लज लेसीमध्ये ते आह े

का?” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि ती सांधी घेत म्हणाल,े “हो खरेच आह.े आख्रण सुांदर गरम 

पाण्याची सोयदखेील आह.े प्रत्येक बाथरूममध्य,े गरम पाणी येते. माझ्या ख्रप्रय 
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पायरो, मी तमु्हाला खात्ी दतेो, ख्रकां लज लेसीमध्ये ख्रहवाळ्यात आरामशीर असते. 

घरही छान उबदार असते.  

पायरो म्हणाला, “ह ेफार अशर्कय वाटते.” 

व्यावहाररक आरामदायीपणे ख्रमस्टर जेसमॉन्ि त्याांच्या म्हणण्यापासनू थोिे 

ढळत खासगी स्वरात म्हणाले, आम्ही ज्या कठीण पररख्रस्थतीतनू जात आहोत, त्याचे 

तमु्ही नर्ककीच कौतकु कराल.” 

पायरोन ेमान हलवली. खरेच समस्या आनांदी नव्हती. स्वदशेी राज्यातील एका 

श्रीमांत व महत्वाच्या राजाचा एकुलता एक मलुगा असलेला, भावी तरूण हुकुमशहा 

काही आठवि्याांपवूी लांिनमध्ये आला होता. त्याचा दशे अस्वस्थपणातनू व 

असमाधानातनू जात होता. कायम पौवाुत्य जीवनशैली राखलेल्या वख्रिलाांशी तो 

एकख्रनष्ठ असला, तरी तरुण ख्रपढीचे लोकख्रप्रय मत काहीस ेिळमळीत होत.े त्याचे 

मखूुपणाचे वागणे पाख्रश्चमात्य होत.े त्यामळेु त्याचे ख्रतथ ेपटत नस.े  

तरीही अलीकिे, त्याचे ललन जाहीर झाले होत.े कें ख्रिजमध्ये ख्रशकलेल्या 

त्याच्या रक्ताच्या, तरुण चलुत बख्रहणीबरोबर त्याचे ललन ठरले होत.े ख्रतच्या 

स्वतःच्या दशेात, ख्रतच्यावरील पाख्रश्चमात्य प्रभाव न ख्रदसण्याची काळजी ती घेत 

होती. ललनाची तारीख जाहीर झाली आख्रण राजकुमाराने इांललांिचा प्रवास केला. त्याने 

त्याच्याबरोबर घरातील काही प्रख्रसद्ध ख्रहरे आणले होते. काटीअर कां पनी ते योलय 

प्रकारे आधखु्रनक पद्धतीन ेप्रदख्रशुत करत होती. त्यात एक प्रख्रसद्ध माख्रणक होते. ते 

जनु्या पद्धतीच्या नेकलेसमधनू काढून, प्रख्रसद्ध सराफाकिून त्याला नवीन उजाळा 

ख्रदला गेला होता. सवु छान चाल ूअसताांना, अचानक एक अिथळा आला. इतर्कया 

तरुण माणसाकिे एवढी सांपत्ती आख्रण उच्च अख्रभरुची असेल, पण चाांगल्या प्रकारची 

दरूदृष्टी अस ूनय!े पण ख्रतथ ेकाही नाराजी ख्रदसत नव्हती. तरुण राजपतु्ाांनी अशा प्रकारे 
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स्वतःचे मनोरांजन करून घेणे गहृीत धरलेले होत.े राजपतु्ाने त्याच्या मैख्रत्णीला बॉन्ि 

रस्त्यावर ख्रफरायला नेऊन, ख्रतने त्याला ख्रदलेल्या आनांदाची भेट म्हणनू पाचचूी 

बाांगिी ख्रकां वा ख्रहऱयाची ख्रपन ख्रमळवावी, ह ेअगदी नैसख्रगुक व योलय मानले गेले होते. 

त्यावेळी राजपतु्ाबरोबर नाचणाऱया त्याच्या आवित्या मलुीला त्याच्या विीलाांनी 

कॅिीलॅक मोटार भेट ख्रदली. पण राजपतु् त्याहून जास्त योलय प्रकारे वागत नव्हता. 

त्या मलुीच्या आविीन े भारावनू जाऊन, त्यान े ख्रतला माख्रणक बसवलेले नवीन 

नेकलेस ख्रदले. आख्रण शेवटी तर इतका मखूुपणा केला की ख्रतच्या ख्रवनांतीला मान 

दऊेन, ख्रतला ते एका सांध्याकाळपरुते घालायची परवानगी ख्रदली! 

त्याचा तात्परुता पररणाम दःुखी झाला. ती मलुगी जेवणानांतर ख्रतच्या नाकावर 

पाविर लावण्यासाठी गेली. बराच वेळ झाला, तरी ती आली नाही. ती तेथनू दसुऱया 

दारान ेबाहरे पिली आख्रण हवेत ख्रवरून गेली. महत्वाची दःुखदायक बाब ही होती, 

की माख्रणक बसवलेले नवीन नेकलेस ख्रतच्याबरोबर गायब झाले. 

तर असे घिले होत.े ते चार लोकात साांगताही येत नव्हते. साांख्रगतल ेतर त्याचा 

पररणाम फार वाईट झाला असता. ते नसुते माख्रणक नव्हत.े ती ऐख्रतहाख्रसक महत्वाची 

ठेव होती. ख्रतच ेनाहीस ेहोणे व ते नको त्या प्रमाणात जाहीर होण,े ह ेगांभीर राजकीय 

पररणाम घिवणारे ठरले असते.  

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि ही हकीगत सोप्या शब्दात माांिणारे नव्हते. ते त्याला लाांबण 

लावत होत.े ख्रमस्टर जेसमॉन्ि नर्ककी कोण आहते, ते पायरोला कळत नव्हत.े त्याला 

त्याच्या करीयरमध्ये अजनू एक ख्रमस्टर जेसमॉन्ि भेटल े होत.े ते गहृखात्याशी 

सांबांख्रधत होते, की लोकसेवा आयोगाच्या कुठल्या महत्वाच्या शाखेशी ख्रनगिीत 

होत,े ह ेकाही साांख्रगतले गेले नव्हत.े ते जनकल्याणासाठी नेमलेल्या कख्रमटीसाठी 

कायुरत होत ेका, कुणास ठाऊक! पण माख्रणक परत ख्रमळवायलाच हवे होत.े 
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त्यामळेु ख्रमस्टर जेसमॉन्ि नाजकूपणे आग्रह करत होते, की ह े माख्रणक परत 

ख्रमळवायचे काम फक्त ख्रमस्टर पायरोच करू शकतात. 

पायरोन ेशेवटी कबलू केले, की “कदाख्रचत हो, पण माझी अशी सचूना आह े

की तमु्ही मला ह ेसाांगायला पाख्रहज,े की --- सांशय कुणावर जातो आह?े”  

“ख्रमस्टर पायरो, चला आता ह े काम तमु्ही अांगावर घ्या. ह े काही तमुच्या 

शक्तीबाहरे नाही.” 

“मी नेहमीच यशस्वी होतो, असे नाही.” 

पण हा फसवा ख्रवनय आह.े पायरोच्या स्वरावरून असे स्पष्ट होत होत,े की त्याने 

कुठलेही काम अांगावर घेणे, म्हणज ेते तिीस नेणेच होते. 

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाल,े “राजपतु् अगदी तरुण आह.े तारुण्यातील त्याच्या 

एका चकुीच्या ख्रनणुयामळेु जर त्याचे पणूु आयषु्य लयास जाणार असेल, तर ते 

करुणापणूु आह.े” 

पायरोन े त्या चकुलेल्या तरुणाकिे दयाबदु्धीने पाख्रहले. तो धीर दते बोलला, 

“तरुणपणी माणसे मखूुपणा करतात. आख्रण सामान्य माणसाला त्याचा काही फारसा 

फरक पित नाही. चाांगल े विील साांभाळून घेतात. कुटुांबाचा वकील, झालेल्या 

त्ासाच्या गाठी सोिवत बसतो. तरुण माणसू धिा ख्रशकतो आख्रण शेवट गोि होतो. 

पण अशा पररख्रस्थतीत ह ेअवघि आह.े त्यात अजनू म्हणजे जवळ आलेले ललन --

- “  

पख्रहल्याांदाच तरुणान ेतोंि उघिले, “तेच तर. अगदी तचे मी म्हणतो आह.े ती 

माझी वालदत्त वध ूखपू गांभीर आह.े ती आयषु्य खपू गांभीरपणे घेते. ख्रतने कें ख्रिजमधनू 

खपू गांभीर कल्पना उचलल्या आहते. माझ्या दशेातही आधखु्रनक ख्रशक्षण हव.े तशी 

ख्रवद्यापीठे पाख्रहजेत. खपू गोष्टी हव्या आहते. लोकशाहीत, सगळ्यात, प्रगती हवी 
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आह.े माझ्या वख्रिलाांच्या वेळी होते, तसे आता असणार नाही, असे ती म्हणते. 

त्यामळेु ख्रतला माख्रहती आह,े की लांिनमध्येदखेील माझ्यात बदल होईल. मला 

आशा आह,े की या माणकाचे प्रकरण होणार नाही. प्रकरण झाले, तर प्रश्न येतो. ह े

माख्रणक अख्रतशय प्रख्रसद्ध आह.े त्याच्या माग े मोठा इख्रतहास आह.े खपू मतृ्य,ु 

खनूखराबा आह.े”  

पायरो ख्रवचारपवूुक म्हणाला, “मतृ्य?ु त्याने ख्रमस्टर जेसमॉन्िकिे पाख्रहले. तो 

म्हणाला, “अशी आशा आह ेकी ख्रततकी पाळी येणार नाही, नाही का?” 

एखाद्या कोंबिीन े अांिे घालायचे ठरवावे आख्रण मग तसे करायचा ख्रवचार 

करावा, तसा ख्रवख्रशष्ट आवाज त्याांनी काढला.  

ते नम्रपणा दाखवत म्हणाले, “नाही, खरेच नाही. माझी खात्ी आह,े तसा काही 

प्रश्न नाही.” 

पायरो म्हणाला, “तमु्ही खात्ी दऊे शकत नाही. आतादखेील कुणालाही 

ज्याच्याकिे माख्रणक आह,े त्याच्याकिून ते ख्रहसकावनू घेण्याची इच्छा असेल. 

माझ्या ख्रमत्ा, क्षलु्लक गोष्टीसाठी कोण जीव टाकेल? 

जास्तच नम्रपणा दाखवत, ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाल,े “खरे तर मला असे वाटत 

नाही. आपल्याला फार तकुख्रवतकु करायला लागेल. पण यात काही फायदा नाही.”  

अचानक नामाख्रनराळा होत, पायरो म्हणाला, “मी, मी एखाद्या 

राजकारण्याप्रमाणे सगळे काही तपासणार.” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्िने त्याच्याकिे सांशयाने पाख्रहल.े स्वतःला साांभाळत ते बोलले, 

“ख्रमस्टर पायरो, ठीक आह ेमग. ह ेठरले तर! तमु्ही ख्रकां लज लेसीला जाल?” 

पायरोन ेख्रवचारले, “आख्रण ख्रतथे मी माझ्याबद्दल काय स्पष्टीकरण दऊे? 



16 

ख्रमस्टर जेसमॉन्ि आत्मख्रवश्वासाने हसल ेव बोलले, “ते सहज जमवता येईल. 

तमु्हाला मी खात्ी दतेो, की ख्रतथे सवु काही सरुळीत होईल. तमु्हाला ते गाव खपू 

आविेल. ते सुांदर असनू तेथील लोक आनांदी आहते.” 

“आख्रण तमु्ही मला त्या घरामध्ये तेलावर चालणारे पणूु घराचे उष्णतामान 

राखणारे उपकरण बसवलेले आह ेम्हणालात, ते खरे आह?े” 

ख्रमस्टर जेसमॉन्िचा आवाज दखुावल्यासारखा येत होता. “हो. हो. ते तसेच 

आह.े मी तमु्हाला खात्ी दतेो, की तमु्हाला सगळे काही आरामशीर वाटेल.” 

पायरो काही आठवत स्वतःशी पटुपटुला, “सगळ्या आधखु्रनक सखुसोयी म्हणे! 

ठीक आह.े मी ते खरे आह,े असे धरून चालतो.” 

ख्रकां लज लेसीमध्ये एका अिुसष्ठ तापमानाच्या आरामशीर मोठ्या हॉलमध्य,े 

सजवलेल्या मोठ्या ख्रखिकीशेजारी बसनू, पायरो ख्रमसेस लेसीशी बोलत होता. 

ख्रमसेस लेसी सईुने काही काम करण्यात दांग होती. ती रेशमी कापिावर फुले भरत 

नव्हती ख्रकां वा क्रॉसस्टीचचे काम करत नव्हती. त्याऐवजी ती कल्पक नसलेले, 

ताटल्याांवर घालायच्या कापिाांना हमे घालायचे काम करत होती. ते काम करता 

करता ती पायरोशी फार सुांदर वाटणाऱया मदृ ुआवाजात ख्रवचारपवूुक बोलत होती. 

“मला आशा आह,े की तमु्ही आमच्याकिील ख्रिसमसच्या मेजवानीचा आनांद 

घ्याल. ख्रमस्टर पायरो, इथे फक्त आमचे कुटुांब असणार आह.े माझा नात, नात ूव 

राजकुमाराचे आख्रण ख्रिजेटचे काही ख्रमत्, त्याची चलुत बख्रहण, िायना आख्रण खपू 

जनुा ख्रमत् असलेला िेख्रव्हि वेलव्यन. ही कौटुांख्रबक पाटी आह.े  

    एिख्रवना मोरेकोंब म्हणाली, की ख्रतला ते सगळे तसेच पहायच ेआह.े जनु्या 

पद्धतीचा ख्रिसमस! आमच्यापेक्षा या जनु्या पद्धती पाळणारे कुणीच नसेल. तमु्हाला 

माख्रहती आह ेका, की माझा नवरा खरेच भतूकाळात जगत असतो. तो बारा वषांचा 
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असताांना सगळे जस ेहोते आख्रण तो इथे सटु्टीसाठी येत असे, तसेच आजही असलेले 

त्याला आवित.े” ती स्वतःशीच हसली. “सगळ्या त्याच जनु्या गोष्टी, ख्रिसमसचे 

झाि, त्याला लटकवलेले भेटवस्तुांचे मोज.े ऑयस्टरचे सपू आख्रण टकी --- दोन 

टकी, एक उकळलेली आख्रण एक भाजलेली --- प्लमचे पखु्रिांग, रांगीबेरांगी फुलाांचा 

गचु्छ आख्रण त्यावर बाकीची सजावट. आता आमच्याकिे सहापेनीचे नाणे नसते. 

कारण आता ते शदु्ध चाांदीतले ख्रमळत नाही. पण सवु जनुी आईस्क्रीम्स, एल्व्हास 

प्लम्स, काल्सुबॅि प्लम्स, बदाम, रेख्रझन्स, साखरेत व आल्यात घोळवलेली फळे. 

माझ्या ख्रप्रय, मी तर जण ूतमु्हाला फोटुनम आख्रण मेसनचे मेनकूािुच वाचनू दाखवत 

आह!े”  

“बाईसाहबे, तमु्ही तर माझी भकू चाळवलीत.” 

उद्या सांध्याकाळपयंत आपल्याला सगळ्याांना घाबरवनू टाकणारे अपचन 

होईल, असे मला वाटते.” 

ख्रखिकीबाहरेील मोठ्या ओरिण्यान े व हास्याच्या गिगिाटाने ख्रतच्या 

बोलण्यात ख्रवघ्न आले. ख्रतने बाहरे िोकावनू पाख्रहल.े  

मला माख्रहती नाही, की ते ख्रतथे काही खेळ खेळत आहते की काय करत आहते. 

पण ही तरुण मांिळी आपल्या ख्रिसमसला कां टाळून जातील की काय असे मनात 

येऊन, मी नेहमी इतकी घाबरून असते. पण तसे काही नाही, तर एकदम उलटे आह.े 

आता माझे मलुगा, मलुगी व त्याांचे ख्रमत्, ह ेख्रिसमसबद्दल जास्त आधखु्रनक झाले 

आहते. पण असे म्हणा, की ह ेसवु बेकार व वरवरचे आह.े त्याना असे वाटते, की 

कुठेतरी बाहरे हॉटेलमध्ये जाऊन नाच करण ेजास्त बरे राहील. नवीन ख्रपढीला ह े

जास्त आकषुक वाटते आख्रण ख्रशवाय शाळेत जाणाऱी मलुेमलुी नेहमी भकेुलेली  
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असतात, नाही का? मला वाटते, त्याांना शाळेत उपाशी ठेवले जात.े शेवटी एखादा 

जाणनू असतो, की ती वाढीच्या वयाची मलु,े तीन बळकट माणसाांइतके खातात.”  

पायरो हसनू म्हणाला, “बाईसाहबे, मला तमुच्या ख्रिसमस पाटीत सामील 

करून घेणे, हा तमुचा आख्रण तमुच्या नवऱयाचा मोठेपणा आह.े”  

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “ओहो, त्यामळेु आम्ही दोघे आनांख्रदत झालो आहोत. 

आख्रण जर तमु्हाला होरॅसचे बोलणे बरे वाटले नाही, तर लक्ष दऊे नका. त्याची तशीच 

बोलायची पद्धत आह.े” 

ख्रतचा नवरा कनुल लेसी खरे तर असे म्हणाला, “मला कळत नाही की या मखूु 

परदशेी लोकाांपैकी एकजण, तमु्हाला ख्रिसमसमध्य े का हवा आह?े त्याला 

कोणत्यातरी वेगळ्या वेळी इथे बोलावता येणार नाही का? मला ह ेपरदशेी लोक 

आवित नाहीत. ठीक आह.े ठीक आह.े तर एिख्रवना मोरेकोंबला तो इथे आपल्यात 

हवा आह.े मला ह े जाणनू घ्यायला आविेल, की त्यामळेु ख्रतला काय ख्रमळणार 

आह?े ख्रिसमसमध्य ेतो इथे नसला तर ख्रतला चालणार नाही का?” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “कारण तमु्हाला चाांगल ेमाख्रहती आह,े की  र्कलॅड्रीजला 

तसे हवे आह.े” 

ख्रतच्या नवऱयाने ख्रतच्याकिे भेदक नजरेन ेपाख्रहल ेआख्रण बोलला, “एम, तझु्या 

मनात काही बेत ख्रशजतो आह ेका? 

ख्रतच ेख्रनळे िोळे उघित, एम म्हणाली, “बेत ख्रशजतो आह?े अथाुत नाही, असे 

मी का करेन?” 

वयस्क कनुल लेसी हसला. ते लाांबवरच ेखोलवर गिगिाटी हसण ेहोते.  
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“जेव्हा तझु्या मनात काही बेत ख्रशजत असतो, तेव्हा त ू सवाुत ख्रनरागस 

ख्रदसतेस.” 

या गोष्टी मनात आठवत, ख्रमसेस लेसी बोलली, “एिख्रवना म्हणाली कदाख्रचत 

तमु्ही आम्हाला मदत कराल --- कसे, ते तमु्हाला माख्रहती नाही, याबद्दल माझी खात्ी 

आह.े पण ती म्हणाली, की --- आमच्यासारख्याच पररख्रस्थतीत असणाऱया तमुच्या 

ख्रमत्ाांना तमु्ही एकदा अशी मदत केली होती. ठीक आह.े कदाख्रचत मी काय बोलते 

आह,े ते तमु्हाला माख्रहती नसेल.” 

पायरोन ेख्रतच्याकिे उत्तेजन दते पाख्रहल.े ती सत्तरीकिे झकुली होती. ती पाांढऱया 

केसाांची पण अजनूही ताठ होती. ख्रतचे गाल गलुाबी, िोळे ख्रनळे, हनवुटी करारी 

आख्रण नाक ख्रवख्रचत् होत.े 

पायरो बोलला, “जर मला करण्यासारखे काही असेल, तर मी ते आनांदाने करेन. 

मला समजल्याप्रमाणे, ह ेएका तरुण मलुीच्या मखू ुप्रेमासांबांधी होते.” 

ख्रमसेस लेसी मान हलवत बोलला, “हो. ते असामान्य आह,े असे मला तमु्हाला 

साांगायचे आह.े शेवटी तमु्ही पणूुपणे परके आहात.” 

समजतूदार नसलेल्या आवाजात पायरो म्हणाला, “आख्रण परदशेी.” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “हो, पण त्यामळेु एक प्रकारे, बहुधा ते सोपे जाईल. 

काही झाले तरी एिख्रवनाला असे वाटते आह,े तमु्हाला कदाख्रचत काही माख्रहती 

असेल --- ह ेमी कसे साांग ूबरे --- तमु्हाला या िेसमॉन्ि ली- वोटुले बद्दल काही 

उपयकु्त माख्रहती असेल.”  

ख्रमस्टर जेसमॉन्िच्या हुशारीची तारीफ करायला आख्रण स्वतःचा हते ू पणूु 

करण्यासाठी त्यान ेमोरेकोंब बाईचा सहजतेने केलेला उपयोग पाहून, पायरो क्षणभर 
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थाांबला. त्याने नाजकूपणे सरुवात केली, “मी समजतो, िेसमॉ ांि ली – वोटुलेची 

कीती फारशी चाांगली नाही?” 

“नाही, खरेच नाही. त्याचे नाव फार वाईट आह.े पण साराचा सांबांध आह,े 

तोपयंत आम्ही काही करू शकत नाही. ह ेकधीच चाांगले ठरणार नाही, ह ेमी त्या 

तरुण मलुीला साांगते आह,े की काही माणसाांना दषु्कीती लाभलेली असते. ते त्याांना 

वाईट वागण्याची चालना दते,े एवढेच!” 

पायरो म्हणाला, “तमुच ेखरेच, ख्रकती बरोबर आह!े” 

ख्रमसेस लेसी साांग ूलागली, “मी तरुण असताांना, [ ओहो, म्हणज ेखपू वषांपवूी 

] आम्हाला काही तरुणाांख्रवरुद्ध ताकीद दणे्यात येत असे, आख्रण त्यामळेु आम्हाला 

त्याांच्यात रुची वाटत नस.े जर कोणी त्याांच्याबरोबर नाच करायचा प्रयत्न केला ख्रकां वा 

त्याांच्याबरोबर हररतगहृातील काळोखात राख्रहल,े तर --- “ ती हसनू म्हणाली, 

“त्यामळेु होरॅसला मी त्याला पाख्रहज े असलेल्या वाटेल त्या गोष्टी करू ख्रदल्या 

नाहीत.” 

पायरो म्हणाला, “मला साांगा, तमु्हाला नेमका कसला त्ास आह?े” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “आमचा मलुगा यदु्धात मारला गेला. आमची सनू 

साराला जन्म दऊेन वारली. त्यामळेु सारा सतत आमच्याबरोबर असते आख्रण 

आम्हीच ख्रतला वाढवले. कदाख्रचत आम्ही ख्रतला फार शहाणपणे  वाढवले नाही --- 

मला माख्रहती नाही. पण मला वाटते, आम्ही ख्रतला नेहमी शर्कय तेवढ े मोकळे 

सोिायला हवे होत.े” 

पायरो म्हणाला, “मला वाटते, ते योलय ठरले असते. पण त्या काळच्या 

रूढींख्रवरुद्ध सहसा कोणी जाऊ शकत नाही.” 
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ख्रमसेस लेसी बोलली, “नाही. तेच तर मला वाटत असे. आख्रण अलीकिे अथाुत 

मलुी तशा प्रकारच्या गोष्टी करतात.” 

पायरोन ेख्रतच्याकिे प्रश्नाथुक नजरेन ेपाख्रहले.  

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मला वाटते, एखादा ज्याप्रकारे ते व्यक्त करतो, ज्याला 

कॉफी बार पद्धत म्हणतात, ते सारामध्ये आले आह.े ती नाचायला जात नाही. 

समाजात ख्रतचे तारुण्य ख्रमरवायला ख्रकां वा त्या प्रकारचे काही करायला जात नाही. 

त्याऐवजी ख्रतच्याकिे चेल्सीला, नदीजवळ दोन फार चाांगल्या नसलेल्या खोल्या 

आहते. ती ख्रतला आविेल असे ख्रवनोदी कपिे घालते आख्रण चकचकीत ख्रहरवे ख्रकां वा 

काळे फार जाि मोज ेघालते. [ मला नेहमी वाटते, ख्रतला त्यात केवढे उकित असेल! 

] आख्रण केस न धतुा आख्रण न ख्रवांचरता ख्रफरत.े” 

पायरो बोलला, “रोजच्या आयषु्याकिे पाख्रहल,े तर ह ेअगदी नैसख्रगुक आह.े ही 

हल्लीची फॅशन आह.े त्याना तसेच वाढवल ेगेलेल ेअसते. ”ख्रमसेस लेसी म्हणाली, 

“बरोबर आह.े मी त्याची काळजी करत नाही. ती हल्लीची फॅशन आह.े ते तसेच 

आह.े पण तमु्ही असे पहा, ती या िेसमॉन्ि ली- वोटुलेबरोबर असते. आख्रण त्याची 

कीती जरा अशीतशीच आह.े तो साधारणपणे, चाांगल्या पैसेवाल्या मलुींवर जगतो. 

त्या त्याच्यावर भाळलेल्या असतात. त्याने होप नावाच्या मलुीशी जवळजवळ ललन 

केले होत.े पण ख्रतच्या घरच्या लोकाांनी ख्रतला कोटाुच्या सांरक्षणाखाली ठेवले. आख्रण 

होरॅसला तेच हव ेहोत.े तो म्हणतो, त्याला ह ेसाराच्या सांरक्षणासाठी केले पाख्रहज.े 

पण मला अस ेवाटत नाही. ख्रमस्टर पायरो, की ही खरेच चाांगली कल्पना आह.े म्हणजे 

मला म्हणायचे आह,े की ते स्कॉटलांि, आयलंि ख्रकां वा अजेख्रन्टनाला पळून जातील 

आख्रण ललन करून ख्रकां वा त्याख्रशवाय तसेच रहातील. आख्रण जरी कोटाुची सक्त मनाई 

ख्रकां वा तसेच काही असले, तरी --- ते काही खरे उत्तर नव्ह,े नाही का? ख्रवशेषतः मलू 
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होण्याचा प्रश्न आला तर? तर त्याांना ललन करावेच लागेल. आख्रण मग जवळजवळ 

नेहमीच मला असे वाटते, की वषाु दोन वषाुन ेघटस्फोट होतो. मग मलुगी घरी येते. 

पनु्हा वषाु दोन वषाुन ेएखाद्या मेंगळट मलुाशी ललन करून ख्रस्थरस्थावर होत.े पण ह े

तसे दःुखीच असते. मला तरी तसे वाटते. जर मलू असेल, तर ते सावत् बाप ख्रकतीही 

चाांगला असला, तरी त्याच्याकिून वाढवले गेल्यास, सवु काही आलबेल असत 

नाही. नाही. मला वाटते, माझ्या तारुण्यात जस ेकेले जायचे, तेच योलय होत.े म्हणजे 

असे, की पख्रहल्याांदा ज्याच्या प्रेमात मलुगी पिते, तो नांतर आविेनासा होतो. मला 

आठवते मला एका तरुणाबद्दल --- आता त्याचे नाव आठवत नाही --- खपू प्रेम 

वाटत असे. ख्रकती ख्रवख्रचत् आह,े की मला त्याचे नावदखेील आठवत नाही. ख्रतबीट 

असे त्याचे आिनाव होते. अथाुत माझ्या वख्रिलाांनी त्याला घरी येण्याची 

जवळजवळ मनाई केली. तमु्हाला माख्रहती आह ेका, की नांतर मी त्याला चार वषांनी 

पाख्रहल,े तेव्हा मला वाटले की मी तेव्हा त्याच्यात असे काय पाख्रहल ेहोत!े मला तो 

फार मेंगळट तरुण वाटला. जािा. आमच्यात काहीही रुचीपणूु सांभाषण झाले नाही.” 

पायरो काहीसे ख्रदखाऊपणे बोलला, “सवांना नेहमी असे वाटते, की त्याांचे 

तारुण्यातील ख्रदवस ह ेसवाुत उत्तम ख्रदवस होत.े” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मला माख्रहती आह.े ह ेदमवणारे आह,े नाही का? मी 

दमता कामा नय.े पण त्याच वेळी मला माझ्या आवित्या सारान े िेसमॉन्ि ली- 

वोटुलेबरोबर ललन करायला नको आह.े ती आख्रण इथे रहाणाऱा िेख्रव्हि वेलव्यन 

इतके चाांगले ख्रमत् होत ेआख्रण एकमेकाांचे इतके आविते होत.े आख्रण होरॅस आख्रण 

मी आशा करत होतो, की ते योलय वयाचे झाल्यावर, त्याांचे ललन करू. पण ख्रतला तो 

आता आवित नाही. ती िेसमॉन्ि ली- वोटुलेच्या प्रेमात पिली आह.े” 
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पायरो म्हणाला, “बाईसाहबे, मला ह ेसमजत नाही, तमुच्याबरोबर तो िेसमॉन्ि 

ली- वोटुले आता घरी रहातो आह ेका?” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मी तेच तर म्हणते आह.े पण होरॅसने ख्रतला त्याच्याशी 

भेटायला, बोलायला बांदी घातली आह.े अथाुत होरॅसच्या वेळी वख्रिलाांनी ख्रकां वा 

पालकाांनी, त्याला चाांगले फटकेच ख्रदले असते. होरॅसने त्याला घरी यायला बांदी 

केली आख्रण मलुीला त्याला भेटायला बांदी केली. मी त्याला साांख्रगतले, की हा अगदी 

चकुीचा दृष्टीकोन आह.े मी म्हणाले, “नाही. त्याला इथे बोलाव. आपल्या ख्रिसमस 

पाटीला त्याला व त्याच्या कुटुांबाला बोलाव. अथाुत माझा नवरा म्हणाला, की मी 

वेिी झाले आह.े पण मी म्हणाले, “काही झाले तरी, ख्रप्रय, आपण ह ेकरून तर बघ.ू 

ख्रतला त्याला वेगळ्या माहोलमध्ये बघ ू द.े त्याना आपले घर बघ ू द.े आपण 

त्याच्याशी नम्रपणे चाांगले वाग.ू मग कदाख्रचत त्याची ख्रतच्यातील रुची कमी होईल.” 

पायरो म्हणाला, “बाईसाहबे, मला वाटते, तमुचा दृष्टीकोन तमुच्या नवऱयापेक्षा 

शहाणपणाचा आह.े” 

ख्रमसेस लेसी सांशय घेत बोलली, “मला आशा आह,े की ते तसे आह.े पण तसे 

अजनू काही घित नाही आह.े पण अथाुत तो इथे फक्त काही ख्रदवसच होता.”  

अचानक ख्रतच्या सरुकुतलेल्या गालावर खळी पिली. “ख्रमस्टर पायरो, मी 

तमुच्याजवळ एक कबलुी दतेे. मला तो आवितो. तरी मी त्याला मदत करू शकत 

नाही. म्हणज ेमला खरे तर असे म्हणायचे नाही, की तो मला मनापासनू आवितो. 

पण मला तो छान वाटतो. हो. सारा त्याच्यात काय बघते, ते मला ख्रदस ूशकते. पण 

मी परेुशी म्हातारी बाई आह.े आख्रण अनभुवावरून मी साांग ूशकते, की त्याच्याबरोबर 

मला चाांगले वाटत असले, तरी तो मळुीच चाांगला नाही, असे मला वाटते.” ख्रमसेस 

लेसीन े ख्रतला माख्रहती असल्याप्रमाणे साांख्रगतले, “त्याच्याकिे काही चाांगले गणु 
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आहते. त्याने ख्रवचारले, तो त्याच्या बख्रहणीला घेऊन येऊ शकतो का. ख्रतचे ऑपरेशन 

झाले होत े आख्रण ती दवाखान्यात होती. तो म्हणाला, ख्रिसमसच्या काळात ती 

दवाखान्यात राख्रहली, तर ह ेइतके उदास करणारे ठरेल, म्हणनू त्याने ख्रवचारले, मी 

ख्रतला इथे आणले तर तमु्हाला काही त्ास होणार नाही ना? तो म्हणाला मी ख्रतचे 

जेवण आख्रण बाकी साऱया जरुरीच्या वस्त ुघेऊन येईन. तर मला वाटल,े ह ेत्यान ेफार 

चाांगले केले, नाही का, ख्रमस्टर पायरो?” 

पायरो ख्रवचारपवूुक बोलला, “हा त्याचा जगावेगळा चाांगलुपणा होता.” 

“ओहो, मला माख्रहती नाही. तमु्हाला श्रीमांत मलुीवर प्रेम करताांना 

कुटुांबाबद्दलदखेील प्रेम अस ूशकते. तमु्हाला माख्रहती आह ेका, सारा फार श्रीमांत 

मलुगी होणार आह.े म्हणज ेफक्त आम्ही ख्रतला काय दऊे, त्यामळेु नव्ह े--- आख्रण 

अथाुत ते फार काही नसेल कारण जागेसकट बराचसा पैसा माझ्या नातवाला, 

कॉलीनला जाईल. पण ख्रतची आई श्रीमांत होती आख्रण सारा एकवीस वषांची झाली, 

की ख्रतला ख्रतला वारसाहर्ककान ेतो पैसा ख्रमळेल. आता ती वीस वषांची आह.े नाही. 

मला नर्ककीच असे वाटते, की त्याच्या बख्रहणीबद्दल िेसमॉन्िच्या मनात खपू प्रेम 

आह.े तो काही ढोंग करत नाही, की ती फार नवलपणूु आह ेवगैरे. मला वाटते, ती 

शॉटु हिँ टांकलेख्रखका आह.े ती लांिनमध्ये सख्रचव म्हणनू काम करत.े तो ख्रतचे सामान 

घेऊन आला. त्याचा शब्द त्यान ेपाळला. अथाुत नेहमी नाही, पण बरेच वेळा. म्हणनू 

मला वाटले त्याच्याकिे काही चाांगले गणु आहते. पण त्याच वेळी, मला साराने 

त्याच्याशी ललन करायला नको आह.े” ख्रमसेस लेसी ख्रनश्चयपवूुक बोलली.  

पायरो म्हणाला, “मला जे काही साांगण्यात आले, आख्रण मी जे काही ऐकले, ते 

मोठे सांकटच ठरेल.”  
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ख्रमसेस लेसीने ख्रवचारले, “तमु्ही आम्हाला काही मदत करू शकाल, असे 

तमु्हाला वाटत ेका?” 

पायरो उत्तरला, “हो. मला वाटते, ते शर्कय आह.े पण मला मी फार काही करेन, 

असे वचन द्यायची इच्छा नाही. बाईसाहबे, या जगातील िेसमॉन्ि ली- वोटुले हुशार 

आह.े पण दःुख करू नका. एखादा कदाख्रचत फार थोिे काही करू शकतो. दयाळुपणे 

मला ख्रिसमस पाटीत सामील करून घेतल्याबद्दल, काही झाले तरी मी माझ्याकिून 

प्रयत्नाांची पराकाष्ठा करेन.” त्यान े त्याच्याभोवती पाख्रहले. “अलीकिील ख्रदवसात 

ख्रिसमस पाटी करण ेसोप ेनाही.” 

ख्रमसेस लेसी ससु्कारा टाकून व पढेु वाकून म्हणाली, “ते खरे आह.े ख्रमस्टर 

पायरो, तमु्हाला माख्रहती आह ेका, मी कसले स्वप्न बघते --- मला काय ख्रमळालेले 

आविेल?” 

“मला साांगा, बाईसाहबे.” 

“मला एक छोटासा आधखु्रनक बांगला हवा आह.े नाही, खरे तर बांगला नाही 

पण छोटेसे, आधखु्रनक, सहज चालवता येईल असे येथील बागेतील घर. त्यात सवु 

सखुसोयींनी यकु्त असे स्वयांपाकघर हव.े फार मोठे पॅसेज नकोत. सवु काही साधे 

आख्रण सोप!े” 

“ही फार व्यवहाय ुकल्पना आह.े” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “ही माझ्यासाठी व्यवहाय ु कल्पना नाही. माझ्या 

नवऱयाला या जागेचे कौतकु आह.े त्याला इथे रहायला आविते. थोिी गैरसोय 

असली, तरी त्याला चालते. आख्रण छोटेसे, आधखु्रनक, सहज चालवता येईल असे 

येथील बागेतील घर, त्याला आवित नाही.  

“त्यामळेु तमु्ही त्याच्या आविीसाठी तमुची इच्छा मारता?” 
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ख्रमसेस लेसीने धीर गोळा केला. ती बोलली, “मला तो माझा त्याग वाटत नाही, 

ख्रमस्टर पायरो, मी माझ्या नवऱयाशी ललन केले, ते त्याला सखुी करण्यासाठी. तो 

चाांगला नवरा आह.े ही सवु वष ेत्यान ेमला खपू सखुात ठेवले आह.े मलाही त्याला 

आनांद द्यायला आवितो.” 

पायरो म्हणाला, “म्हणज ेतमु्ही इथे रहाणे चाल ूठेवाल.” 

ख्रमसेस लेसी बोलली, तसे ह ेफार गैरसोयीचे नाही.” 

पायरो घाईन े बोलला, “खरे तर ह े खपू आरामदायी आह.े येथील तेलावर 

चालणारे पणूु घराचे उष्णतामान राखणारे उपकरण, बाथरूममधील गरम पाण्याची 

सोय, ह ेखपू छान आह.े” 

ख्रमसेस लेसी बोलली, “या सखुसोयी करून घेण्यासाठी आम्ही भरपरू पैसे 

मोजले आहते. आम्ही या घराचे ख्रवकसन करण्यासाठी, काही जमीन ख्रवकली. मला 

वाटते, ते असे म्हणतात. नशीबान,े घराच्या दसुऱया बाजलूा दृष्टीक्षेपात न येणारी बाग 

आह.े तो चाांगले दृष्य नसलेला जख्रमनीचा तकुिा होता. पण आम्हाला त्याची 

चाांगली ख्रकां मत ख्रमळाली. त्यामळेु आम्हाला घरात हव्या त्या सधुारणा करून घेता 

आल्या.”  

“पण सेवेसाठी माणस ेख्रमळतात का?” 

“हो, छान ख्रमळतात. तमु्हाला वाटते, त्यापेक्षा छान ख्रमळतात. अथाुत पवूी 

माणसे घरात थाांबनू जशी काळजी घेतली जायची, तशी अपेक्षा करणे चकुीचे आह.े 

वेगवेगळ्या गावात वेगवेगळे लोक आले. दोन बायका सकाळी येतात. दसुऱया दोन 

बायका दपुारी जेवण बनवायला व साफसफाईला येतात. कामाला माणस े सहज 

ख्रमळतात. अथाुत ख्रिसमसच्या बाबतीत आम्ही नशीबवान आहोत. ख्रमसेस रोझ दर 

ख्रिसमसला येते. ती फार चाांगली स्वयांपाकीण आह.े ती दहा वषांपवूी ख्रनवतृ्त झाली. 
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पण आमच्या कोणत्याही गरजेला ती धाऊन येते. मग माझा आविता पेव्हरेेल 

आह.े” 

“तमुचा स्वयांपाकी?”  

“हो. तो ख्रनवतृ्त झाला असनू त्याला आम्ही पेन्शन दतेो. तो लॉजजवळ लहानशा 

घरात रहातो. तो इतका कतुव्यदक्ष आह,े की तो दर ख्रिसमसला येतो. ख्रमस्टर पायरो, 

मी खरेच इतकी घाबरते, कारण तो फार म्हातारा असनू, थरथरतो. मला भीती वाटते, 

की त्याने जि काही उचलले, तर ते पिेल. त्याला बघणे, म्हणज ेखरोखर त्ास आह.े 

त्याचे हृदय दखेील कमकुवत आह ेत्यामळेु त्यान ेजास्त काम करायला नको, असे 

मला वाटते. पण त्याला येऊ ख्रदले नाही, तर त्याच्या भावना दखुावतील. तो आनांदाने 

ख्रचत्कारतो आख्रण ख्रचत्ख्रवख्रचत् आवाज काढतो. तो  आमच्या चाांदीच्या भाांि्याांची 

ददुशुा बघनू रागावतो आख्रण त्याच्या येथील तीन ख्रदवसात, सवु काही चकाचक 

करून टाकतो. हो. तो आविता, ख्रवश्वास ूख्रमत् आह.े” एवढे बोलनू, ती पायरोकिे 

बघनू हसली. “तर अशा तऱहनेे आमचा ख्रिसमस आनांदात जातो. ती ख्रखिकीबाहरे 

बघत बोलली, “आख्रण पाांढरा ख्रिसमसदखेील. बघा बफु पिू लागला. मलु े येऊ 

लागली. ख्रमस्टर पायरो, तमु्ही त्याांना भेटायला पाख्रहज.े  

मोठ्या समारांभपवूुक पायरोची ओळख करून ख्रदली गेली. पख्रहल्याांदा कॉलीन 

आख्रण मायकेलशी, शाळेत जाणारा मलुगा आख्रण त्याचा ख्रमत्. ती  छान आख्रण नम्र 

पांधरा वषांची मलुे होती. एक गोरा व एक काळा. मग त्याांची पतुणी, काळ्या केसाांची, 

साधारण त्याच वयाची, खपू तरतरीत ख्रिगेट. 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “आख्रण ही माझी नात, सारा.”  
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पायरोन े थोि्या कुतहुलाने ख्रतच्याकिे पाख्रहल.े ती लाल केसाांचा पुांजका 

असलेली आकषुक मलुगी होती. ती थोिी उदास आख्रण आजीला धीटपणे ख्रवरोध 

करणारी वाटली. 

“आख्रण हा ख्रमस्टर ली-वोटुले.” 

ख्रमस्टर ली- वोटुलेने कोळ्याचा लाांिा शटु व घट्ट, काळी जीन घातली होती. 

त्याचे केस लाांब होत.े त्याने त्या सकाळी दाढी केली होती की नाही, अशी शांका 

वाटत होती. त्याच्या ख्रवरुद्ध िेख्रव्हि वेलव्यन नावाच्या धष््टपषु्ट, शाांत व हसऱया 

मलुाशी पायरोची ओळख करून ख्रदली गेली. तो साबण आख्रण पाणी याचा मकु्त 

वापर करत असावा. ख्रतथे अजनू एकजण होता. सुांदर पण धास्तावलेली वाटणारी 

िायना ख्रमिलटन, नावाची मलुगी. चहा आणला गेला. बनपाव, क्रम्पेट्स, सँिख्रवचेस 

आख्रण तीन प्रकारचे केक. पाटीतील तरुण मांिळींनी चहाची स्ततुी केली. कनुल लेसी 

शेवटी आला व उत्साही आवाजात बोलला, “ओहो, चहा? हो, चहा.”   

त्याला त्याच्या बायकोने चहा आणनू ख्रदला. त्याने दोन बनपाव घेतले. 

िेसमॉन्ि-ली-वोटुलेकिे एक कटाक्ष टाकला. आख्रण त्याच्यापासनू ख्रजतके लाांब 

बसता येईल, ख्रततका बसला. तो दाट भवुया असलेला मोठा माणसू होता. त्याच्या 

चेहरा हवा लागनू लाल झालेला होता. तो ससुांस्कृत घरातील माणसापेक्षा शेतकरी 

वाटत होता. 

तो बोलला, “बफु पिू लागला आह.े आता पाांढरा ख्रिसमस येणार आह.े” 

चहानांतर पाटीतले लोक ख्रवखरुले.  

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “माझी अशी अपेक्षा आह,े की आता ते जाऊन त्याांच े

टेपरेकॉिुर चाल ूकरतील. ख्रतन ेखोली सोिणाऱया ख्रतच्या नातवाकिे उदारपणाचा 

आव आणत बख्रघतले. “मलु ेत्याांच्या खेळण्यातील सैख्रनकाांबरोबर खेळणार आहते.” 
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असे म्हणायचा ख्रतचा सरू होता. ते भीतीदायक रीत्या तांत्ज्ञानप्रेमी झाले आहते. 

आख्रण त्याबद्दल ते हट्टी आहते.” 

पण ख्रिगेट आख्रण मलुाांनी तळ्यावर जाऊन त्यावरील बफु बघायचे  ठरवले. तो 

घसरण्याच्या खेळासाठी ठीक राहील का, असे त्याांना बघायचे होत.े कॉलीन 

म्हणाला, “मला वाटले, आज सकाळी आपल्याला बफाुत घसरायचा खेळ खेळता 

येईल. पण वयस्क होिकीन नाही म्हणाला. तो सतत फार काळजी करत असतो.” 

िायना ख्रमिलटन मदृपुणे म्हणाली, “िेख्रव्हि, चालायला चल.” 

िेख्रव्हिने साराच्या लाल केसाांकिे बघत क्षणभर आढेवेढे घेतले. ती िेसमॉन्ि-

ली-वोटुलेच्या शेजारी त्याच्या दांिावर हात ठेऊन, त्याच्या चेहऱयाकिे बघत उभी 

होती. 

िेख्रव्हि वेलव्यन बोलला, “ठीक आह,े चल.”  

िायनान ेत्याच्या दांिावर ख्रतचा हात सरकवला. ते बागेत उघिणाऱया दाराकिे 

वळले. सारा म्हणाली, “िेसमॉन्ि, आपणही जायचे का? घरात फार कोंदट वाटते 

आह.े” 

िेसमॉन्ि बोलला, “कुणाला चालायचे आह?े मी माझी गािी काढतो. आपण 

स्पेकल्ि बोरकिे जाऊन, पेय ख्रपऊ.” सारा काां कू करत बोलली, “आपण व्हाईट 

हाटुमधील लेिबरी बाजारात जाउया. जास्त मजा येईल.” 

साऱया जगासाठी ती ते शब्दात माांिू शकली नसती, तरी ख्रतला स्थाख्रनक 

पेयपानगहृात िेसमॉन्िबरोबर जायचे नव्हते. ते काहीसे ख्रकां लज लेसीच्या ख्रशष्टाचारात 

बसले नसत.े ख्रकां लज लेसीच्या घरातील बायकामलुी कधी स्पेकल्ि बोरमध्ये गेल्या 

नव्हत्या. तसे केल्यास ते कनुल व त्याांच्या बायकोसाठी कमीपणाचे ठरले असते. 

आख्रण िेसमॉन्ि-ली- वोटुले म्हणाला असता, का नाही? क्षणभर सारा रागावनू मनात 
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म्हणाली, की का नाही. आवित्या आजोबा व आजीला कुणी तशीच गरज 

असल्याख्रशवाय दखुावणार नाही. ते फार चाांगले होत.े ख्रतला ख्रतच ेआयषु्य जग ूदते 

होत.े  पण त्याना ह ेकळत नसे, की ती चेल्सीमध्ये का रहात.े पण त्याांनी ते मान्य केले 

होत.े ते अथाुत एममळेु होते. आजोबाांनी नर्ककीच तमाशा केला असता. 

सारा ख्रतच्या आजोबाांना ओळखनू होती. िेसमॉन्िला इथे आजोबाांनी कधीच 

बोलावले नसत ेकेवळ आजीमळेु तो इथे होता. एम आजी ख्रतची नेहमीच आविती 

होती. 

िेसमॉन्ि त्याची गािी आणायला गेला, तेव्हा सारान ेख्रतचे िोके परत घराच्या 

हॉलमध्ये घातले. ती म्हणाली, “आम्ही लेिबरी बाजारात जातो आहोत. ख्रतथ ेव्हाईट 

हाटुमध्ये आम्ही पेयपान करू.” 

ख्रतच्या आवाजात थोिी धीट अरेरावी होती. पण ख्रमसेस लेसीला ती जाणवली 

नाही. 

“ठीक आह े ख्रप्रय मलुी, मला खात्ी आह,े की ते छान ठरेल. िेख्रव्हि आख्रण 

िायना ख्रफरायला गेले आहते. मी इतकी आनांदी आह.े िायनाला इथे बोलवायचे 

माझ्या िोर्कयात आले, म्हणनू बरे झाले. फक्त बावीस वषांच्या ख्रवधवेला एकटे ठेवणे, 

फार वाईट ठरले असते. मला आशा आह,े की ती लवकरच पनु्हा ललन करेल.”  

सारान ेख्रतच्याकिे रोखनू बख्रघतले. “एम, तलुा काय म्हणायचे आह?े” 

ख्रमसेस लेसी मोठ्या आनांदाने म्हणाली, “हा माझा छोटासा बेत आह.े मला ती 

िेख्रव्हिकरता योलय वाटते. अथाुत मला माख्रहती आह,े की तो तझु्यावर जीवापाि प्रेम 

करतो. ख्रप्रय सारा, तझुी त्याची जोिी ठीक वाटत नाही. तो तझु्यासारखा नाही. पण 

मला त्याला नाराज करायचे नाही. त्याला िायना नर्ककीच योलय ठरेल.” 

सारा म्हणाली, “त ूमोठी जोि्या जळुवणारीच ख्रनघालीस.” 
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ख्रमस लेसी बोलली, “मला माख्रहती आह.े मोठ्या बायकाांना नेहमी माख्रहती 

असते. मला वाटते, िायना त्याच्यावर आधीच मरत ेआह.े तलुा अस ेवाटत नाही 

का, की त्या दोघाांची जोिी चाांगली जमेल?” 

सारा म्हणाली, “मी असे म्हणणार नाही. िायना त्याच्यापेक्षा जास्त चाांगली, 

जास्त भावनाशील व जास्त गांभीर आह.े मला वाटते, त्याांच ेललन झाल्यास िेख्रव्हि 

कां टाळेल.” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “ठीक आह,े आपण बघ.ू काही झाले, तरी तलुा तो नको 

असेल, हो ना ख्रप्रय मलुी?” 

सारा पटकन म्हणाली, “खरेच, नको आह.े घाईने ती बोलली, “एम, तलुा 

िेसमॉन्ि आवितो, की नाही?” 

ख्रमसेस लेसी बोलली, “माझी खात्ी आह,े की तो खपू चाांगला आह.े” 

सारा म्हणाली, “आजोबाांना तो आवित नाही.” 

ख्रमसेस लेसी बोलली, “त्याच्याकिून अशी अपेक्षा करण ेचकू आह,े नाही का? 

पण हळूहळू त्याला ही कल्पना पसांत पिेल. ख्रप्रय सारा, त ूत्याला घाई करू नकोस. 

म्हातारे लोक सवु काही सावकाशीने घेतात. तझु े आजोबा हट्टी आहते पण ते 

बदलतील.” 

सारा म्हणाली, “मी त्याांची काही पवाु करत नाही. मला आविेल तवे्हा, मी 

िेसमॉन्िशी ललन करेन.” 

“मला माख्रहती आह,े मलुी. पण प्रयत्न चाल ू ठेव आख्रण त्याबद्दल समजनू 

उमजनू वाग. तलुा माख्रहती आह,े  तझु ेआजोबा त्ास दतेील. तझुे अजनू वय झाले 
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नाही. एखाद्या वषाुत त ूतझु्या मनासारखे करू शकतेस. मी अशी अपेक्षा करत,े की 

होरॅस त्यापवूीच समजतूदारपणा दाखवेल.” 

सारा बोलली, “ख्रप्रय आजी, त ू माझ्या बाजनेू आहसे ना? ख्रतन े ख्रतचे हात 

आजीच्या गळ्यात घातले. आख्रण प्रेमभराने ख्रतचा पापा घेतला. 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली. “मला त ूसखुी व्हायला पाख्रहजे आहसे. ओहो, तझुा 

ख्रप्रयकर गािी घेऊन आला आह.े हल्लीची तरुण मलुे जी घट्ट ख्रवजार घालतात, ती 

मला फार आविते. ते इतके चटपटीत ख्रदसतात --- फक्त त्या गिुघ्यावर अती घट्ट 

बसतात.” 

सारान ेख्रवचार केला, हो, िेसमॉन्िचे गिुघे पण जाम होतात. यापवूी ह ेख्रतच्या 

लक्षात आले नव्हत े--- 

ख्रमसेस लेसी बोलली, “जा माझ्या ख्रप्रय मलुी जा. छान मजा कर.”  

सारा ख्रतला बघत, ख्रतच्या परदशेी पाहुण्याला आठवत, वाचनालयाच्या किेन,े 

गािीकिे गेली. ख्रतने आत पाख्रहले, तर पायरो िुलकी काढत होता. स्वतःशी हसत, 

हॉल ओलाांिून, ख्रमसेस रोझशी बोलण्यासाठी ती स्वयांपाकघरात गेली.  

िेसमॉन्ि म्हणाला, “चल सुांदरी, त ूस्पेकल्ि बोरमध्ये चालली आहसे, म्हणनू 

तझुे कुटुांब तलुा ख्रवरोध करत आह ेका? ते काळाच्या मागे ख्रकती वष ेजगत आहते?” 

गािीत बसत सारा म्हणाली, “अथाुतच ते मला अिवत नाही आहते.” 

“तो परदशेी पाहुणा घरात का आला आह?े तो गपु्तहरे आह,े नाही का? इथे काय 

तपास करायचा आह?े” 
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“ओहो, तो इथे काही व्यवसायासाठी आलेला नाही. माझी आजी एिख्रवना 

मोरेकोंबने आम्हाला त्याला बोलवायला साांख्रगतले आह.े मला वाटते, त्यान े तो 

व्यवसाय मागेच सोिला आह.े” 

िेसमॉन्ि बोलला, “जनु्या मोिलेल्या टाांलयाच्या घोि्यासारखा तो वाटतो 

आह.े” 

सारा ख्रनहतेकुपण े बोलली, “मला वाटते, त्याला जनु्या पद्धतीच्या इांललांिचा 

ख्रिसमस बघायचा होता.”  

िेसमॉन्ि रागाऊन हसत बोलला, “इतके काही बेकार! तमु्हाला ह ेकसे चालते, 

मला समजत नाही.” 

सारान ेख्रतच ेलाल केस माग ेटाकून उद्दामपणे हनवुटी उचलली.  

ती धीटपणे ख्रवरोध दाखवत म्हणाली, “मला ते आविते.” 

“त ूअसे म्हण ूशकत नाहीस. उद्या आपण या गोष्टीचा छिा लाऊ. स्कारबोफु 

ख्रकां वा कुठेतरी जाऊ.” 

“मी ते करू शकणार नाही.” 

“का नाही?” 

‘कारण त्यामळेु त्याांच्या भावना दखुावतील.” 

“ओहो, काय हा मखूुपणा! त ूअसला पोरकट, भावख्रनक मखूुपणा कसा सहन 

करतेस?” 

सारा ओरिली, “खरे तर कदाख्रचत नाही, पण --- “ ख्रतला पटले, अपराधी 

वाटले. ती ख्रिसमस छान साजरा करायच्या उत्साहात होती. ख्रतला सगळे काही छान 

वाटत होत.े पण ते िेसमॉन्िजवळ कबलू करायची ख्रतला लाज वाटली. ख्रिसमस 
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आख्रण कौटुांख्रबक आयषु्य ही काही आनांख्रदत करणारी गोष्ट नव्हती. क्षणभर ख्रतला असे 

वाटले, की ख्रिसमसच्या वेळी िेसमॉन्िने इथे यायलाच नको होते. इथे घरी त्याला 

भेटण्यापेक्षा लांिनमध्ये भेटायला जास्त मजा आली असती. 

मधल्या वेळात मलु े आख्रण ख्रिजेट तळ्यावरुन घरी परतत होते. त्याांच्यात 

स्केटींगमधील समस्याांख्रवषयी चचाु चालली होती. बफाुचा पाऊस पित होता. 

आकाशाकिे बघनू असे कळत होते, की जोरात बफुवषाुव सरुु होणार आह.े 

कॉलीन म्हणाला, “आज रात्भर बफु पिणार आह.े ख्रिसमसच्या सकाळी 

अनेक फूट बफु साठणार आह,े यावर मी पैज लावायला तयार आह.े” 

हा अांदाज आनांददायी होता.  

मायकेल म्हणाला, “चला, आपण बफाुचा माणसू करू.” 

कॉलीन म्हणाला, “अरे दवेा, मी कधीपासनू बफाुचा माणसू केलेला नाही. हां, 

मी चार वषांचा असल्यापासनू.” 

ख्रिजेट बोलली, “मला नाही वाटत, की तो करण ेसोप ेआह.े म्हणजे तो कसा 

करायचा, ते तमु्हाला माख्रहती पाख्रहजे.” 

कॉलीन म्हणाला, “आपण ख्रमस्टर पायरोंचा पतुळा बनव ूया. त्याला मोठ्या 

काळ्या ख्रमशा काढू. कपाटातील खोर्कयात ख्रमशाांसाठी केस पिले आहते.” 

मायकेल ख्रवचारपवूुक बोलला, “मला असे वाटत नाही. ख्रमस्टर पायरो कसे 

काय गपु्तहरे असतील. ते वेष कसा काय बदल ूशकत असतील? 

ख्रिजेट बोलली, “मला माख्रहती आह.े आपण अशी कल्पना करू शकणार नाही, 

की ते सकू्ष्मदशुक यांत् हातात घेऊन धावत आहते. आख्रण पाऊलाांच्या ठशाांचे परुाव े

शोधत आहते.” 
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कॉलीन म्हणाला, “मला एक कल्पना सचुली आह.े त्याांच्यासाठी आपण एक 

दखेावा उभारू.” 

ख्रिजेट बोलली, “दखेावा म्हणजे तलुा काय म्हणायच ेआह?े 

“म्हणज ेत्याांच्यासाठी आपण एक खनू झाल्याच ेभासव.ू” 

ख्रिजेट बोलली, “काय सुांदर कल्पना आह!े म्हणज ेबफाुत प्रेत ठेवायचे का? --

- ख्रकां वा तसेच काही?” 

“हो. त्यामळेु त्याना घरच्यासारखे वाटेल, नाही का?” 

ख्रिजेट गालातल्या गालात हसली.” मला नाही वाटत, की मी गोष्टी या थराला 

नेईन.” 

कॉलीन म्हणाला, “बफु पितो आह.े आपल्याला ही छान सांधी आह.े  प्रेत 

आख्रण पाऊलाांचे ठसे --- आपल्याला ह े काळजीपवूुक ठरवावे लागेल आख्रण 

आजोबाांचा एक सरुा पळवनू रक्ताचा आभास ख्रनमाुण करावा लागेल.”  

ते थाांबले आख्रण पररख्रस्थतीचे भान न ठेवता उद्दीख्रपत होऊन चचा ुकरू लागले. 

जनु्या शाळेच्या खोलीत एक रांगपेटी आह.े त्यातनू आपण रांग ख्रमसळून रक्त 

तयार करू --- मला वाटते, ख्रकरख्रमजी तळे.” 

ख्रिजेट बोलली, “मला वाटत,े ख्रकरख्रमजी तळे फार गलुाबी वाटेल. ते थोिे 

तपख्रकरी पाख्रहजे.” 

मायकेलने ख्रवचारले, “प्रेत व्हायला कोण तयार आह?े” 

ख्रिजेट पटकन बोलली, “मी प्रेत होईन.” 

कॉलीन म्हणाला, “इकिे बघा. मी असा ख्रवचार करतो आह.े” 
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ख्रिजेट म्हणाली, “ओहो, नको. नको. प्रेत मीच होणार. ती मलुगीच पाख्रहजे. 

सुांदर मलुगी बफाुत मरून पिलेली --- ते जास्त उद्दीख्रपत करणारे ठरेल.” 

मायकेल ख्रचिवल्यासारखे बोलला, “सुांदर मलुगी! अहा–हा” 

ख्रिजेट म्हणाली, “माझे केस काळेही आहते.” 

“त्याचा काय सांबांध?” 

“म्हणजे काय? बफाुवर ते इतके छान उठून ख्रदसतील. आख्रण मी माझा लाल 

पायजमा घालेन.” 

मायकेल व्यावहाररकपणे बोलला, “त ूजर लाल पायजमा घातलास, तर त्यावर 

रक्ताचे लाल िाग ख्रदसणार नाहीत.” 

“पण ते बफाुवर छान उठून ख्रदसेल. आख्रण पायजम्यावर पाांढरी नक्षी आह.े 

त्यामळेु रक्त त्यावर उठून ख्रदसेल. ओहो, ते आकषुक ख्रदसणार नाही का? तमु्हाला 

काय वाटते, तो खरेच फसेल का?” 

मायकेल म्हणाला, “आपण जर सवु व्यवख्रस्थत केले, तर तो फसेल. आपण 

बफाुत तझु्या पायाचे ठसे उमटव.ू आख्रण दसुऱया कुणाचे तरी प्रेताकिे जाताना आख्रण 

येताांनाचे ठसे उमटव.ू अथाुत परुुष माणसाचे. त्याला ते पसुनू जायला नको असणार. 

त्यामळेु त्याला समजणार नाही, की त ूखरीच मेलेली नाही आहसे. असे कराव,े असे 

तलुा वाटत नाही का?” एक भन्नाट कल्पना मनात येऊन मायकेल थाांबला. बाकीचे 

त्याच्याकिे पाहू लागले. “तलुा असे वाटत नाही का, की यामळेु तो ख्रचिेल?” 

ख्रिजेट सोप्या आशावादीपणे म्हणाली, “नाही. आम्हाला असे वाटत नाही. 

माझी खात्ी आह,े त्याला समजेल, की आपण ह ेत्याच्या मनोरांजनासाठी केले आह.े 

ख्रिसमसची गांमत म्हणनू.” 
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कॉलीन ख्रवचारपवूुक म्हणाला, “मला वाटते, आजोबाांना ते फारसे आविणार 

नाही.” 

ख्रिजेट म्हणाली, “मग आपण गदु्दागदु्दी करू.” 

मायकेल बोलला, “ते जास्त बरे राहील.” 

ख्रिजेट पढेु म्हणाली, “त्यामळेु आपल्याला जास्त वेळ ख्रमळेल. शेवटी काय, 

आपल्याला खपू गोष्टींची व्यवस्था बघावी लागेल. आपण जाऊन सवु सरुळीत आह े

ना, ते पाहू.” 

ते घाईन ेघरात ख्रशरले. 

सांध्याकाळ लगबगीची गेली. भरपरू प्रमाणात लाल बेरी व ख्रमस्लेटोच्या बेरी 

आणल्या गेल्या. जेवायच्या खोलीच्या एका कोपऱयात ख्रिसमसचे झाि सजवल े

गेले. प्रत्येकाने ते सजवायला मदत केली. लाल बेरीची झिुुप ेख्रचत्ाांमागे लावली गेली 

व सोयीस्कर जागी ख्रमस्लेटोच्या िहाळ्या लटकवल्या गेल्या.  

िेसमॉन्ि फसवेपणे हसत, साराजवळ पटुपटुला, “इतका जनुा प्रकार अजनू 

चाल ूअसेल, याची मला कल्पना नव्हती.  

बचावात्मक पख्रवत्ा घेत सारा बोलली, “आम्ही नेहमीच असे करतो.” 

“काय ख्रवचार आह!े” 

“ओहो, दमल्यासारखे करू नकोस, िेसमॉन्ि. मलाही मजा वाटते आह.े” 

“सारा, माझ्या आवित्या मलुी, असे कसे वाटेल?” 

“ठीक आह े--- कदाख्रचत खरे तर नाही वाटत --- पण एका तऱहने ेवाटते.” 

बाराला वीस ख्रमख्रनटे असताांना, ख्रमसेस लेसीने ख्रवचारले, “शरूपणे मध्यरात्ीच्या 

बफाुतील प्राथुनेला कोण कोण येणार आह?े”  
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िेसमॉन्ि बोलला, “मी नाही. सारा चल.” ख्रतच्या दांिाला धरून, तो 

वाचनालयाकिे चाल ूलागला आख्रण रेकॉिुकेसकिे गेला. िेसमॉन्ि बोलला, “ख्रप्रय,े 

काहीतरी मयाुदा हव्यात. मध्यरात्ीच्या बफाुतील प्राथुना!” 

सारा म्हणाली, “हो, हो.” 

खपूसे हसनू, कोट चढवनू, पाय वाजवत बहुतेक मांिळी बाहरे पिली. ख्रिजेट, 

िायना आख्रण िेख्रव्हि ही मलु ेदहा ख्रमख्रनटे चालनू चचुमध्य ेजायला म्हणनू बफाुच्या 

भरुभरुीत बाहरे पिली. त्याांच ेआवाज कमीकमी होत गेले.  

कनुल लेसीन ेनाकातनू अख्रवश्वसनीय आवाज काढत म्हटले, “मध्य रात्ीच्या 

बफाुतील प्राथुना! मी तरुण असताांना सदु्धा कधी त्याला गेलो नाही. एकख्रत्त प्राथुना 

! ह ेपोपचे साांगण ेअसावे. ख्रमस्टर पायरो, तमु्ही काय म्हणत आहात?”  

पायरोन े हात हलवला. “ठीक आह.े अगदी ठीक आह.े मला आग्रह करू 

नका.” 

कनुल म्हणाला, “नेहमीची रख्रववार सकाळची प्राथुना आख्रण सगळ्या दवेाच्या 

स्ततुीपर परुातन ख्रिश्चन प्राथुना ‘दवेदतू हाकु आख्रण हरेाल्ि गातात.’ आख्रण मग 

ख्रिसमसचे जेवण. एम, ह ेठीक राहील, नाही का?” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “हो ख्रप्रय. आम्ही असेच करतो. पण तरूण  ख्रपढीला 

मध्यरात्ी ख्रफरायला आवित.े आख्रण त्याना बाहरे जायचे आह,े तर ते खरे तर 

चाांगलेच आह.े” 

“सारा आख्रण तो माणसू, त्याांना जायचे नाही आह.े” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, ““ठीक आह ेख्रप्रय. मला वाटते, तमु्ही चकुत आहात. 

सारा, तलुा खरे तर जायचे आह.े पण तसे म्हणायला तलुा आवित नाही.” 
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“ती त्या माणसाच्या मताची एवढी पवाु करत,े ह ेमला टोचते.” 

ख्रमसेस लेसी शाांतपणे बोलली, “ती फार लहान आह.े ख्रमस्टर पायरो, तमु्ही 

झोपायला जात आहात का? शभुरात्. मला आशा आह,े की तमु्हाला चाांगली झोप 

लागेल.” 

“आख्रण बाईसाहबे, तमु्ही अजनू झोपायला जात नाही का?” 

“एवढ्यात नाही. असे बघा, मला अजनू भेटी घालनू मोज ेटाांगायचे आहते. 

मला माख्रहती आह,े की ते सगळे जवळ जवळ मोठे झाले आहते. पण त्याना हा प्रकार 

आवितो. एखादा त्यात ख्रवनोद ख्रलहून ठेवतो. छोट्या मजेशीर गोष्टी! पण त्यामळेु 

खपू मजा येते.” 

पायरो बोलला, “ख्रिसमसला, घर आनांदी ठेवण्यासाठी, तमु्ही फार कष्ट घेता. 

मी तमु्हाला मानतो.” 

त्यान ेनम्रपण ेख्रतचे हात उचलनू, त्याच्या ओठाांना लावले.  

पायरो जाऊ लागल्यावर, कनुल लेसीने खजाुतील आवाज काढला, “हां, 

फुलासारखा माणसू. तरीही --- तो तझुी स्ततुी करतो.” 

ख्रमसेस लेसीने त्याच्याकिे बघनू गालाला खळ्या पािल्या. “होरॅस, तझु्या 

लक्षात आले का, की मी ख्रमस्लेटोच्या िहाळ्याांखाली उभी आह?े ख्रतन ेएकोणीस 

वषांच्या मलुीचा अबोलपणा दाखवत ख्रवचारले. 

हर्कयुुल पायरो त्याच्या झोपायच्या खोलीत ख्रशरला. ती गरम राखलेली, मोठी 

खोली होती. तो मोठ्या पलांगाशी गेला, तेव्हा त्याला उशीवर एक पाकीट पिलेले 

ख्रदसले. त्याने ते फोिून आतील कागद बाहरे काढला. त्यावर मोठ्या अक्षरात, 

थरथरत्या हातान ेख्रलख्रहलेला ख्रनरोप होता.  



40 

थोिेसदु्धा प्लम पखु्रिांग खाऊ नका. तमुच्या चाांगल्या तब्येतीसाठी शभुेच्छा. 

पायरो त्याकिे ख्रनरखनू बघत राख्रहला. त्याच्या भवुया उांचावल्या. तो पटुपटुला, 

“हा अनेक अथु असलेला गढू सांदशे आह ेआख्रण अगदीच अपेक्षा नसलेला आह.े” 

ख्रिश्चन जेवण दोन वाजता झाले. ती खरेच छान मेजवानी होती. मोठ्या 

शेकोटीमध्ये ओांिके आनांदाने तितित होत.े आख्रण त्यावर अनेक आवाज एकत् 

ख्रमसळलेला गोंधळ चाल ूहोता. ऑयस्टर सपू सांपत होत.े दोन मोठे टकी आले आख्रण 

गेले. आधीचे ख्रजवांत, पण आता मारलेले टकी. आता कळसाध्याय म्हणज,े ख्रिसमस 

पखु्रिांग आणले गेले,  मोठ्या रुबाबात!  म्हातारा पेव्हरेेल, त्याचे हात व गिुघे ऐ ांशीच्या 

वयान ेथरथरत असलेले, पण तो कुणालाही त्याला मदत करू दते नव्हता. ख्रमसेस 

लेसी बसली. ख्रतच ेहात उदासीनतेने व काळजीने एकमेकाांवर दाबले जात होते. एका 

ख्रिसमसला ख्रतला वाटले, की आता नर्ककी पेव्हरेेल मरून पिणार आह.े त्याला असे 

मरून द्यायचा धोका घ्यावा, की त्याला स्वस्थ बसायला लावनू त्याच्या भावना 

दखुावाव्या, जेणेकरून तो जगण्यापेक्षा मरणे पसांत करेल. यातनू ख्रतन ेपख्रहला पयाुय 

ख्रनविला. एका चाांदीच्या ताटलीत ख्रिसमस पखु्रिांग मोठ्या ख्रदमाखान े ख्रवराजमान 

झाले होत.े पखु्रिांगच्या मोठ्या गोळ्यात ख्रवजयाच्या झेंि्याप्रमाणे, लाल बेरीची 

िहाळी खोचली गेली. ख्रतथे “ओहो-हो” च्या ख्रकां काळ्या उठल्या.  

ख्रमसेस लेसीने एक गोष्ट केलीः ख्रतच्यासमोर पखु्रिांग ठेवायला ख्रतन ेपेव्हरेेलला 

मनाई केली, म्हणज े त्याला त्ास नको. ख्रतने स्वतः ख्रतच्यासमोर सरुख्रक्षतपण े ते 

ठेवल्यावर सटुकेचा एक ससु्कारा टाकला. भरभर ताटल्या वाटल्या गेल्या. अजनू 

शेकोटी धगधगत होती.  

ख्रिजेट ओरिली, “ख्रमस्टर पायरो कुठे आहते? शेकोटी ख्रवझण्यापवूी, त्याना 

लवकर आणा.” 
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ख्रमसेस लेसी समाधानाचा ससु्कारा टाकत माग े वाकली. पिुींगची  कारवाई 

यशस्वी झाली. प्रत्येकाच्या समोर लपलपत्या ज्वाळाांमळेु उब होती. प्रत्येकजण 

इच्छा करत होता, त्याप्रमाणे क्षणभर टेबलाभोवती  शाांतता पसरली. 

ख्रमस्टर पायरो त्याांच्या ताटलीतील पखु्रिांगकिे बघत असतानाच,े त्याांच्या 

चेहऱयावरील उत्सकु भाव कुणाच्याही लक्षात आले नाहीत. ‘थोिेसदु्धा प्लम पखु्रिांग 

खाऊ नका.’ त्या काहीतरी अशभु होणार असल्याच्या वार्कयाचा अथु काय होता? 

त्याच्या वाटच्या प्लमपिुींगमध्ये व इतराांच्या प्लमपिुींगमध्ये काही फरक नव्हता. 

ससु्कारा टाकत तो गोंधळला --- हर्कयुुल पायरोला कधी स्वतः गोंधळलेले आवित 

नस े--- त्यान ेत्याचा काटा व चमचा उचलला.  

“ख्रमस्टर पायरो, क्रीम असलेले गोि सॉस घेणार?” 

पायरोन ेवाखाणत, ते थोिेसे घेतले.  

टेबलाच्या दसुऱया टोकाकिून ख्रमस्टर लेसी चाांगल्या ख्रवनोदी पद्धतीन ेम्हणाल,े 

“माझी आविती िँिी परत एकदा ख्रफरव. ख्रमसेस लेसीन े त्याांच्याकिे बघनू िोळे 

ख्रमचकावले. 

ती म्हणाली, ख्रमसेस रोझ चाांगल्या िँिीचा आग्रह करत.े ती म्हणते, त्यान ेफरक 

पितो.” 

कनुल लेसी म्हणाला, “ठीक आह.े ठीक आह.े ख्रिसमस वषाुतनू एकदाच येतो. 

ख्रमसेस रोझ ही थोर बाई आह ेव थोर स्वयांपाकीण आह.े”  

कॉलीन म्हणाला, “ते खरेच आह.े बाईसाहबे, ह ेपखु्रिांग कुस्करायचे.” त्याने 

कौतकु दाखवणारे तोंि केले. 
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पायरोन ेकाळजीपवूुक त्याच्या ताटलीतले पखु्रिांग मोिले. तोबरा भरला. ते छान 

होत.े त्यान े दसुरा तोबरा भरला. त्याच्या ताटलीत काहीतरी हळू वाजले. त्याने 

काट्याने तपासले. त्याच्या िावीकिे असलेली ख्रिजेट त्याच्या मदतीला आली. 

ती म्हणाली, “ख्रमस्टर पायरो, तमु्हाला काही सापिले आह ेका? मला नवल 

वाटते, ते काय आह?े पायरोने बाजचू्या रेख्रझन्समधनू त्याला ख्रचकटलेला छोटासा 

चाांदीचा तकुिा बाजलूा काढला.  

ख्रिजेट म्हणाली, “ओहो. ह ेअख्रववाख्रहत माणसाचे बटण आह!े” 

पायरोन ेते बटण त्याच्या ताटलीशेजारील पाण्याच्या पेल्यात बिुवले. त्याला 

लागलेले पिुींगचे कण काढून ते स्वच्छ केले. 

तो म्हणाला, “ह ेखपू सुांदर आह.े” 

कॉलीनन े स्पष्ट केले, “ख्रमस्टर पायरो, याचा अथु तमु्ही अख्रववाख्रहत रहाणार 

आहात.”  

पायरो थांिपणे बोलला, “याची मला अपेक्षा आह.े मी अनेक वष ेअख्रववाख्रहत 

आह.े आख्रण ती ख्रस्थती आता मी मरेपयंत बदलण्याची काही लक्षणे नाहीत.”        

मायकेल म्हणाला, “ओहो, मरणाख्रवषयी काही बोल ूनका. मी वतुमानपत्ात 

वाचले की परवा पांच्याण्णव वषाुच्या माणसान ेबावीस वषांच्या मलुीशी ललन केले.” 

हर्कयुुल पायरो म्हणाला, “त ूमला उत्तेजन दतेो आहसे.” 

कनुल लेसी अचानक उद्गारला. त्याचा चेहरा जाांभळा झाला आख्रण हात 

तोंिाकिे गेला. “एमेलीन नवल वाटून गोंधळली. तो म्हणाला, “त ूस्वयांपाकीणीला 

पिुींगमध्ये काच घालायला कशाला साांख्रगतलीस?” 

ख्रमसेस लेसी नवल वाटून ओरिली, “काच?” 
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कनुल लेसीन ेतो टोचेल असा तकुिा तोंिातनू काढला. तो गरुगरुला, “माझा 

दात तटुला असता. नाहीतर मी तो ख्रगळून मला काही नको तो आजार झाला 

असता.” 

त्यान ेतो तकुिा बाउलमध्ये टाकून धतुला आख्रण हातात धरून वर केला. तो 

उद्गारला, “दवे माझ्यावर कृपा करो. हा एखाद्या मलू्यवान ख्रपनेवरील फटार्कयासारखा 

लाल खिा आह.े” त्याने तो उांचावर धरला. 

‘तमुच्या परवानगीन,े असे म्हणत, चपळपणे व कुशलतेने त्याच्या शेजाऱयाच्या 

अांगावरून, जाऊन कनुल लेसीच्या बोटातनू पायरोन ेतो हस्तगत केला आख्रण लक्ष 

दऊेन तपासला. पायरोन ेतो ख्रफरवल्यावर, त्याच्या बाजूांमधनू प्रकाश फाकू लागला. 

टेबलाभोवती कुठेतरी एक खचुी जोरात आत ढकलली गेली, परत बाहरे काढली 

गेली व परत आत ढकलली गेली.  

मायकेल म्हणाला, “तसे असेल, तर ते ख्रकती ख्रवख्रचत् आह.े” 

ख्रिजेट आशापणूुतेने बोलली, “कदाख्रचत तो खरा असेल.” 

ओहो, ख्रिजेट, गाढवपणा करू नकोस. या आकाराचे माख्रणक हजारो हजारो 

पौंिाच्या ख्रकां मतीइतके कसे असेल, नाही का ख्रमस्टर पायरो?” 

पायरो म्हणाला, “ते माख्रणक खरेच खरे अस ूशकेल.” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मला ह ेकळत नाही, की ते पखु्रिांगमध्ये कसे आले.”  

त्याच्या पिुींगच्या शेवटच्या तोबऱयाकिे लक्ष न दतेा कॉलीनने, “फुस!” म्हणनू 

सटुकेचा ख्रनःश्वास टाकला. तो म्हणाला, “ह ेमाख्रणक खरे असले तर! मला ख्रकती हाव 

सटुली आह!े.” 
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ख्रिजेटन े टोमणा मारला, “हावरट कुठचा!. कॉलीन चरणारे, हावरट िुर्ककर 

आह!े” िायना मोठ्या स्पष्ट आवाजात म्हणाली, “मला अांगठी ख्रमळाली आह.े” 

“िायना, छान! आपल्या सवांमध्ये तझु ेललन पख्रहल ेहोईल.” 

ख्रिजेट म्हणाली, “मला अांगसु्तान ख्रमळाले आह.े” 

दोन मलुे ओरिली, “ख्रिजेट म्हातारी नोकराणी होणार आह.े ओहो, ख्रिजेट 

म्हातारी नोकराणी होणार आह.े” 

िेख्रव्हिने ख्रवचारल,े “पैसे कुणाला ख्रमळाले? या पिुींगमध्ये दहा ख्रशख्रलांगचा 

सोन्याचा तकुिा असल्याच ेख्रमसेस रॉस मला म्हणाली होती.” 

िेसमॉन्ि-ली-वोटुले बोलला, “मी नशीबवान आह.े” 

कनुल लेसीच्या दोन शेजाऱयाांनी त्याला हळू आवाजात रागावनू बोलताांना 

ऐकले, “हो, त ूअसणारच.” 

िेख्रव्हि म्हणाला, “मलाही अांगठी ख्रमळाली. काय योगायोग आह,े नाही का?” 

ह ेतो िायनाकिे बघनू बोलला. 

हसण े ख्रखदळणे चाल ू राख्रहले. कोणाच्याच लक्षात आले नाही, की पायरो 

ख्रनष्काळजीपणे, जण ूकाही दसुरा कसला तरी ख्रवचार करत, लाल माख्रणक त्याच्या 

ख्रखशात टाकत आह.े  

पिुींगनांतर मासाचे तकुिे आख्रण ख्रिसमसचे िेझटु आले. पाटीतील वयस्क 

मांिळी ख्रिसमस झािाच्या झगमगाटापवूी व चहाच्या समारांभापवूी िुलकी 

काढायला गेली. पण हर्कयुुल पायरो गेला नाही. त्याऐवजी तो जनु्या पद्धतीच्या 

मोठ्या स्वयांपाकघराकिे वळला. 
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त्यान े ख्रवचारले, “आपण आता जे चख्रवष्ट जेवण घेतले, ते बनवणाऱया 

स्वयांपार्कयाचे कौतकु करण्यासाठी, मी स्वयांपाकघरात जाऊ शकतो का?”  

क्षणभर शाांतता पसरली. मग ख्रमसेस रोझ रुबाबात त्याला भेटायला पढेु आली. 

ती जािी बाई होती. चाांगली धट्टीकट्टी व खानदानी रुबाब असलेली होती. करि्या 

केसाांच्या दोन भाांिी घासणाऱया बायका आख्रण उांच केस बाांधलेली मलुगी मोरी व 

स्वयांपाकघर यात फेऱया मारत होत्या. पण त्या अथाुतच फक्त नोकराणी होत्या. 

ख्रमसेस रॉस स्वयांपाकघराची मखु्य होती. ती िौलान े बोलली, “सर, तमु्हाला ते 

आविले, ह ेऐकून मला आनांद झाला.”  

पायरो ओरिला, “हो, मला ते आविले.” मोठ्या परदशेी पद्धतीन ेत्याचे हात 

उांचावनू ओठाांना लावले व त्याांचे चुांबन घेऊन ते छताच्या ख्रदशेने सोिले. “ख्रमसेस 

रॉस, तमु्ही फारच प्रज्ञावांत आहात. मी इतके चख्रवष्ट जेवण यापवूी कधीच चाखले 

नव्हत.े ऑयस्टर सपू --- “ त्यान े ओठाांने च्यॅक असा आवाज काढला. “वरची 

सजावट आख्रण टकीतील सकुा मेवा माझ्या अनभुवातील एकमेव होता.” 

ख्रमसेस रॉस अख्रभमानान े म्हणाली, “तमु्ही असे म्हणालात, यात सवु काही 

आले. ती वरची सजावट खास प्रकारची होती.   

  ती एका ऑस्रेलीयन खानसाम्याने मला ख्रशकवली होती. ती मी गेली खपू वष े

वापरत आह.े पण बाकी सगळे नेहमीचे इांख्रललश पद्धतीच ेहोत.े” 

पायरो ख्रवचारत राख्रहला, “आख्रण अजनू काही खास होते का?” 

“तमु्ही ह ेकौतकु केलेत, हा तमुचा मोठेपणा आह.े तमु्ही परदशेी असल्याने 

तमु्हाला ख्रवश्वव्यापी पद्धत आविली असती. पण मला ती फारशी जमत नाही.” 

“माझी खात्ी आह,े ख्रमसेस रॉस, तमु्हाला काहीही जमेल. पण तमु्हाला माख्रहती 

असेल, इांख्रललश स्वयांपाक --- चाांगला इांख्रललश स्वयांपाक, तमु्हाला दसुऱया दजाुच्या 
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हॉटेलाांमध्ये ख्रमळतो. जगातील चाांगल्या अन्नाचा शौकीनाांकिून तो वाखाणला जातो 

आख्रण माझा ख्रवश्वास आह,े मी ह ेबरोबर म्हणतो आह,े की अठराव्या शतकात ख्रवशेष 

मोहीम आखली गेली होती. त्यात नवलपणू ु इांख्रललश पिुींगची भलावण करणारा 

अहवाल फ्रान्सला पाठवला गेला होता. फक्त ख्रनरख्रनराळ्या प्रकारचे इांख्रललश पखु्रिांग 

खाण्यासाठी लांिनला भेट दणेे योलय ठरेल, असेही त्यात ख्रलख्रहले गेले होत.े ‘आमच्या 

फ्रान्समध्य ेअसे काही नसते.’, ह ेत्याांनी ख्रलहून ठेवलेल ेआह.े आख्रण आम्ही आज 

चाखलेल्या प्लमपिुींगची मजा काही औरच होती. ते घरी केले होते, बरोबर? ख्रवकत 

आणलेले नव्हत?े 

“हो, खरे आह,े सर. ती माझी मी अनेक वष ेबनवत असलेली पाककृती आह.े 

मी इथे आल े तेव्हा ख्रमसेस लेसी म्हणाली, की माझा त्ास वाचवण्यासाठी, ती 

लांिनच्या दकुानातनू पिुींग मागवेल. पण मी म्हणाल,े “नाही, बाईसाहबे तसे तमुचे 

म्हणण ेअसेल. पण बाजारच्या पिुींगला घरच्या ख्रिसमस पिुींगची सर नाही.”  

मोठी कलाकार असल्यासारखी ताकीद दते, ख्रमसेस रॉस म्हणाली, “तमु्हाला 

साांगते, ते पिुींग ख्रिसमसच्या आदल्या ख्रदवशी केले गेले. चाांगले पिुींग बनवायचे 

असेल, तर ते काही आठविे आधी करुन थाांबावे लागत.े थोिे ख्रदवस आधी केले 

की ते जास्त छान लागत.े मी जेव्हा लहान होते, तेव्हा आम्ही दर रख्रववारी चचुला 

जात अस.ू आम्ही प्राथुना ऐकत अस,ू ‘दवेा, आम्ही तलुा ख्रवनवतो’. ती प्राथुना 

झाली की पिुींग करायची वेळ झाली, असे आम्ही समजत अस.ू आख्रण तसेच ते 

केले जाई. रख्रववारी ती प्राथुना झाली, की आई त्या आठवि्यात पिुींग करायची. 

तसेच इथे व्हायला हव ेहोत.े तीन ख्रदवस आधी, म्हणजे सर, तमु्ही आलात, त्या 

ख्रदवशी ते करायला हव ेहोते. पण मी जनु्या पद्धतीप्रमाणे करत.े घरातील प्रत्येकाने 
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येऊन ते ख्रमश्रण ढवळायच ेअसते आख्रण शभुेच्छा द्यायच्या असतात. सर, ती परांपरा 

आह.े मला नेहमी त्याला ख्रचकटून राख्रहल ेपाख्रहज.े” 

पायरो बोलला, “खपू रुचीपणूु आह.े म्हणज े सगळ्याांनी स्वयांपाकघरात 

यायचे?” 

“हो, सर. तरूण माणसू, ख्रिजेट, इथे रहाणारा लांिनचा माणसू, त्याची बहीण, 

ख्रमस्टर िेख्रव्हि, ख्रमस िायना आख्रण ख्रमसेस ख्रमिलटन, ह ेसगळे येऊन ढवळून गेले.” 

“तमु्ही ख्रकती पिुींग केली? की ह ेएकच केले?” 

“नाही सर. मी चार केली. दोन मोठी आख्रण दोन लहान. दसुरे मोठे मी 

नववषाुसाठी ठेवले आह.े आख्रण लहान कनुल आख्रण ख्रमसेस लेसीसाठी आह.े जेव्हा 

सगळे घरातनू ख्रनघनू जातील आख्रण ते दोघेच उरतील, तेव्हा ते ते खातील.” 

पायरो बोलला, “अस्स, अस्स!” 

ख्रमससे रॉस बोलली, “खरे तर, आज जेवताांना तमु्ही चकुीचे पिुींग घेतले.” 

पायरो भवुया चढवत म्हणाला, “चकुीच ेपिुींग? असे कसे?” 

“सर आपल्याकिे ख्रचनी मातीचा ख्रिसमसचा मोठा साचा आह.े त्याच्या 

झाकणावर लाल बेरीची झिुुपे आख्रण ख्रमस्लेटोच्या िहाळ्याांचे ख्रचत् आह.े नेहमी 

ख्रिसमसचे ख्रदवसाचे पिुींग त्यात उकळले जात.े पण मोठा ददुवैी अपघात झाला. 

सकाळी अॅनी जेव्हा तो तयार झाल्यावर, काढत होती, तेव्हा तो हातातनू ख्रनसटला 

आख्रण पिून फुटला. त्यामळेु मी ते पिुींग वाढू शकले नाही. कसे वाढणार? त्या रात्ी 

त्यात कदाख्रचत काचेचे तकुिे गेले असण्याची शर्कयता होती. त्यामळेु मग दसुरे, 

नववषाुचे साध्या बाउलमधले वापरावे लागले. ते तसे छान गोल होते, पण ख्रिसमस 

पिुींगइतके नक्षीदार नव्हत.े तसा साचा आता परत कुठे ख्रमळेल, कुणास ठाऊक! 
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हल्ली ते त्या आकाराचा साचा करत नाहीत. सगळ्या लहानसहान वस्त ु--- फार 

काय न्याहारीसाठी, आठ ते दहा अांि्याांचे आम्लेट आख्रण िुकराचे किेचे भाजलेले 

मास मावेल अशी मोठी ताटलीदखेील ख्रमळत नाही. पवूीसारख्या वस्त ु राख्रहल्या 

नाहीत.” 

पायरो म्हणाला, “खरे आह.े पण आजचे असे नाही. हा ख्रिसमसचा ख्रदवस 

पवूीच्या ख्रिसमससारखाच होता, नाही का?”  

ख्रमसेस रॉसन ेससु्कारा टाकला. “सर, तमु्ही ह ेबोलनू दाखवले, म्हणनू मला बरे 

वाटले. पण आता मला पवूीसारखी मदत ख्रमळत नाही. कसबी मदत नाही. हल्लीच्या 

मलुी --- “ख्रतन ेआवाज थोिा खाली केला, “त्या तशा चाांगल्या असतात. कामाला 

तयार असतात. पण त्याना काही प्रख्रशक्षण नसत.े सर, मी काय म्हणत े आह,े ते 

तमु्हाला समजले असेल.” 

पायरो म्हणाला, “काळ बदलतो. मलाही त्यान ेकधीकधी वाईट वाटत.े” 

ख्रमसेस रॉस बोलली, “कनुल आख्रण ख्रमसेस या दोघाांसाठी, ह ेघर फार मोठे आह.े 

ख्रमसेसना ते माख्रहती आह.े ते दोघे त्या घराच्या कोपऱयात रहातात. तसे रहाण ेकाही 

बरोबर नाही. फक्त ख्रिसमसच्या वेळी, जेव्हा सवु कुटुांब जमते, तेव्हा ते घर ख्रजवांत 

झाल्यासारखे वाटते.” 

“मला वाटते, यावेळी पख्रहल्याांदाच िेसमॉन्ि-ली-वोटुले आख्रण त्याची बहीण 

आले आहते का?” 

ख्रमसेस रॉसचा आवाज थोिा राखीव वाटला. “हो, सर. फार उमदा तरुण माणसू 

आह.े पण --- पण आमच्या मताप्रमाणे, सारासाठी तो ख्रवनोदी ख्रमत् वाटतो. पण 

लांिनची पद्धत वेगळी आह.े त्याची बहीण इतकी आजारी असावी, ह ेददुवै आह.े 

ख्रतच ेनकुतेच ऑपरेशन झाले आह.े पख्रहल्या ख्रदवशी ती बरी वाटली. पण नांतर आम्ही 
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पिुींग ढवळताांना ख्रतला बरे नाहीस ेझाले. तेव्हापासनू ती अांथरुणातच आह.े मला 

वाटते ऑपरेशननांतर ख्रतन ेउठून वावरायची फार घाई केली. तमु्ही तमुच्या पायाांवर 

उभ ेरहायच्या आतच हल्ली िॉर्कटर, दवाखान्यातनू रुलणाला बाहरे काढतात. एवढे 

कशाला, माझ्या स्वतःच्या भाच्याची बायको --- “ आख्रण जनु्या काळातील गोष्टींशी 

तलुना करत, ती लाांबलचक गोष्ट उत्साहाने साांगत राख्रहली. 

पायरो ख्रतला सहानभुतूी दाखवत राख्रहला. तो म्हणाला, “या फार सुांदर आख्रण 

महागि्या वाटणाऱया जेवणासाठी तमुच ेआभार मानायचे राख्रहले. ते तमु्ही कृपया 

स्वीकाराल का?” एक चरुचरुीत पाच पौंिाची नोट त्याच्याकिून ख्रतच्या हातात गेली. 

ती याांख्रत्कपणे म्हणाली, “सर, तमु्ही खरे तर असे करायला नको.”  

“नाही. नाही. तमु्ही ती घ्यायलाच पाख्रहजे.” 

“सर, हा तमुचा दयाळूपणा आह.े आख्रण मी तमु्हाला ख्रिसमसच्या व 

नववषाुच्या शभुेच्छा दते.े” 

ख्रिसमसचा शेवटचा ख्रदवस नेहमीच्या ख्रिसमसच्या शेवटच्या ख्रदवसाांसारखाच 

होता. ख्रिसमसचे झाि सजवले गेले. चहाबरोबर छान केक आला. शभुेच्छा ख्रदल्या 

गेल्या. पण प्रमाणात! गार जेवण झाले. 

पायरो व त्याची यजमान मांिळी लवकर झोपायला गेली. ख्रमसेस लेसी म्हणाली, 

“शभुरात्, ख्रमस्टर पायरो. मी अशी आशा करत,े की तमु्हाला मजा आली असेल.” 

“बाईसाहबे, हा फारच नवलपणूु ख्रदवस होता. फारच नवलपणूु.” 

ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “तमु्ही ख्रवचारात पिलेले ख्रदसता.” 

“मी इांख्रललश पिुींगचा ख्रवचार करत होतो.” 
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ख्रमसेस लेसीने नाजकूपणे ख्रवचारले, “तमु्हाला कदाख्रचत ते थोिे जि पिल े

असेल.” 

“नाही. नाही. मी तसे म्हणत नाही आह.े मी त्याचे वैख्रशष््टय म्हणतो आह.े” 

ख्रमसेस लेसी बोलली, ‘अथातु ते पारांपाररक असते. ठीक आह.े शभुरात्. 

ख्रिसमस पिुींगची फार स्वप्न ेपाहू नका.” 

कपिे काढताांना पायरो पटुपटुला, “हो. ती ख्रिसमस प्लमपिुींगची नर्ककीच 

समस्या आह.े मला काहीतरी अख्रजबात समजत नाही आह.े” त्यान ेरागाऊन िोके 

हलवले, “ठीक आह.े आपण बघ ूया.” 

काही तयारी करून पायरो अांथरुणाशी गेला पण झोपायला नव्ह े 

त्यानांतर दोन तासाांनी त्याने दाखवलेला धीर कामास आला. त्याच्या 

झोपायच्या खोलीचे दार हळूच उघिले. तो स्वतःशी हसला. त्याच्या अपेक्षेप्रमाणेच 

झाले होत.े िेसमॉन्ि-ली-वोटुलेने नम्रपणे त्याला ख्रदलेला कॉफीचा कप त्याला 

आठवला. थोि्या वेळान ेजेव्हा िेसमॉन्िची पाठ वळली, तेव्हा त्यान ेकाही क्षण 

कप खाली टेबलावर ठेवला. मग त्यान ेतो सहजपण ेपरत उचलला, तेव्हा िेसमॉन्ि 

समाधान पावला. त्याला ती शेवटच्या थेंबापयंत ख्रपताना बघनू त्याचे समाधान, ते 

समाधान असेल तर, झाले. पण पायरोच्या ख्रमशाांवर हस ूतरळले. त्याने ख्रवचार केला, 

आज माझ्याऐवजी दसुरे कुणीतरी गाढ झोपणार आह.े तो स्वतःशी बोलला, ‘तो 

आल्हादक तरुण िेख्रव्हि. तो दःुखी आह.े त्याला रात्भर गाढ झोप ख्रमळाली, तर 

चाांगलेच आह.े आख्रण आता बघ ूकाय होत?े” 

एका तालात श्वास घेत, तो स्वस्थ राहीला. मध्येच अगदी मांदपण ेघोरत राख्रहला.  

कुणीतरी अांथरुणाजवळ येऊन त्याच्यावर वाकले. मग समाधान पावनू ते वळले 

आख्रण टेबलाकिे गेले. छोट्या ख्रवजेरीने उजेि पािून, तो पाहुणा पायरोच्या टेबलावर 
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नीट रचनू ठेवलेल्या वस्त ुतपासत होता. त्याची बोटे पायरोचे पाकीट तपासत होती. 

त्यान े हळूच टेबलाचे खण उघिले. मग तो पायरोच्या कपि्याांचे ख्रखस े तपास ू

लागला. शेवटी तो अांथरुणाजवळ आला आख्रण सावधानतेने उशीखाली हात 

घातला. तो काढल्यावर एक दोन ख्रमख्रनटे पढेु काय करावे, असा ख्रवचार करत उभा 

राख्रहला. तो खोलीभर ख्रफरला. दाख्रगन ेबख्रघतले. शेजारील बाथरूममध्य ेगेला. तेथनू 

परतला. नांतर उबग आल्यासारखा काही आवाज काढून खोलीबाहरे गेला.  

पायरो श्वास रोखत, उद्गारला, “आहा, तझुी ख्रनराशा झाली. हो. हो. फारच 

ख्रनराशा झाली. ओहो, त ूअशी कल्पना तरी कशी करू शकतोस, की हर्कयुुल पायरो 

काही अशा जागी लपवेल, की ते तलुा सहज सापिेल!” मग दसुऱया कुशीवर वळत, 

तो शाांतपण ेझोपला.  

दसुऱया ख्रदवशी सकाळी दारावरील हलर्कया थापाांनी त्याला जाग आली. 

“कोण आह?े आत या. आत या.” 

दार उघिले. ख्रनःस्तब्ध लाल चेहरा दाखवत, कॉलीन उांबरठ्यावर उभा होता. 

त्याच्यामागे मायकेल होता. “ख्रमस्टर पायरो, ख्रमस्टर पायरो”  

“काय झाले?” पायरोने अांथरुणावर उठून बसत ख्रवचारले. तमु्ही लवकरचा  चहा 

आणला आह ेका? नाही, पण तमु्ही आहात होय? कॉलीन, काय झाले आह?े” 

क्षणभर कॉलीन काहीच बोलला नाही. बहुधा त्याच्या मनात भावनाांची 

खळबळ चाललेली असावी. खरे तर पायरोने घातलेल्या रात्ीच्या टोपीमळेु त्याची 

जीभ अिखळत होती. पण त्याने स्वतःला सावरल ेव बोल ूलागला, “मला वाटते -

-- ख्रमस्टर पायरो, तमु्ही आम्हाला मदत कराल का? काहीतरी भयांकर झाले आह.े”  

“काहीतरी भयांकर झाले आह?े पण काय?” 
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“ती --- ती ख्रिजेट आह.े ती ख्रतथ ेबफाुत आह.े मला वाटते --- ती हलत ख्रकां वा 

बोलत नाही आह.े ओहो, तमु्ही स्वतः येऊन बघा. मी फार घाबरलो आह े --- 

कदाख्रचत ती मेली असेल.” 

पायरो त्याची पाांघरुणे बाजलूा करत ओरिला, “काय? ख्रिजेट मेली?” 

“मला वाटते --- मला वाटत,े कोणीतरी ख्रतला मारल ेआह.े ख्रतथ े--- ख्रतथ ेरक्त 

आह.े चला. लवकर चला.” 

“नर्ककीच. मी नर्ककीच लगेच येतो.” 

पायरोन ेघाईघाईन ेबटू चढवले. त्यान ेपायजम्यावर फरचा ओव्हरकोट घातला. 

तो म्हणाला, “मी येतो. या क्षणी येतो. तमु्ही घरी साांख्रगतले का?”  

“नाही. नाही. मी अजनू कुणाला साांख्रगतले नाही. मला वाटले, तसे केलेल ेबरे. 

अजनू आजी व आजोबा उठले नाहीत. खाली न्याहारीची तयारी चालली आह.े पण 

मी पेव्हरेेलला काही साांख्रगतले नाही. ती --- ख्रिजेट --- ती घराच्या दसुऱया बाजलूा 

आह.े गच्चीजवळ --- वाचनालयाच्या ख्रखिकीशेजारी.” 

“अस्स! मला रस्ता दाखव. मी तझु्या मागे येतो.” 

तोंि फाकवनू हसताांना कुणाला ख्रदसायला नको म्हणनू कॉलीनने तोंि ख्रफरवले. 

तो खाली उतरला. किेच्या दारान ेबाहरे पिला. स्वच्छ सकाळ होती. सयुू अजनू 

फार वर आला नव्हता. आता बफु पित नव्हता. पण रात्ी खपू बफु पिला होता. 

आजबूाजलूा जाि बफाुचा गाख्रलचा पसरलेला होता. जग शदु्ध, पाांढरे आख्रण सुांदर 

ख्रदसत होते.  

कॉलीन धापा टाकत बोलला, “मी --- ते --- ख्रतथ े आह.े” त्याने ख्रतकिे 

नाटकीपण ेबोट दाखवले.  
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ते दृष्य खरोखर नाटकी होत.े काही यािांवर ख्रिजेट बफाुत पिली होती.  

ख्रतने शेंदरी पायजमा घातला होता आख्रण खाांद्याांवरुन पाांढरी लोकर लपेटलेली 

होती. त्यावर ख्रकरख्रमजी िाग पिले होत.े ख्रतच ेतोंि एका बाजलूा वळलेले असनू 

त्यावर ख्रतचे केस पसरल ेहोत.े एक हात अांगाखाली होता. दसुरा लाांब पसरलेला 

होता. बोटे घट्ट ख्रमटलेली होती. त्या िागाांमध्ये ख्रमस्टर लेसी याांनी आधीच्या 

सांध्याकाळी पाहुण्याांना दाखवलेला मोठा वाकिा इराणी चाकू खपुसलेला होता. 

ख्रमस्टर पायरो उद्गारला, ”अरे दवेा, ह ेजण ूरांगमांचावर नाटक चालले आह.े”  

मायकेलच्या घशातनू गदुमरल्यासारखा आवाज आला. कॉलीनने झटपट 

स्वतःला जखमेशेजारी लोटून ख्रदले. तो म्हणाला, “मला माख्रहती आह े --- ह ेखरे 

वाटत नाही. तमु्हाला त्या पाऊलखणुा ख्रदसत आहते का? मला वाटते त्या ख्रवस्कटता 

कामा नयेत, बरोबर?”  

“हो, पाऊलखणुा ख्रवस्कटता कामा नयेत.” 

कॉलीन म्हणाला, ‘मला तेच वाटले. म्हणनूच तमु्ही येईपयंत, मी कुणाला 

ख्रतच्याजवळ जाऊ ख्रदले नाही. मला वाटले आता काय करायचे, ते तमु्हाला माख्रहती 

असेल.” 

पायरो घाईन ेबोलला, “ठीक आह.े पख्रहल्याांदा आपण ती ख्रजवांत आह ेका, ते 

बघ,ू नाही का?” 

मायकेल थोि्या सांशयाने बोलला, “हो --- अथाुत --- पण असे बघा, 

आम्हाला वाटले --- म्हणज ेमला म्हणायच ेआह,े आम्हाला ह ेआविले नसत े--- 

“ 
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“आहा, तमु्हाला काळजी आह!े तमु्ही रहस्यमय गोष्टी वाचलेल्या ख्रदसतात. ह े

सवाुत महत्वाचे आह,े की कशालाही हात लावायचा नाही आख्रण प्रेत आह ेतसे 

ठेवायचे. पण अजनू आपली खात्ी नाही की ते नर्ककी प्रेत आह ेका. शेवटी, जरी 

काळजी घेणे स्ततुीपर असले तरी सवुसाधारण मानवता त्याआधी येते. आपण 

पोलीसचा ख्रवचार करण्यापवूी िॉर्कटरचा ख्रवचार करायला पाख्रहज,े नाही का?” 

थोिे काां कू करत कॉलीन बोलला, “हो. हो. अथाुत.” 

मायकेल घाईन ेबोलला, “फक्त आम्ही ख्रवचार केला --- म्हणज े--- की काही 

करण्यापवूी तमु्हाला बोलवावे.” 

पायरो म्हणाला, “तमु्ही दोघेही इथे रहा. मी दसुऱया बाजनेू येतो म्हणजे 

पाऊलखणुा ख्रवस्कटणार नाहीत. खपू ठळक पाऊलखणुा आहते, नाही का? स्पष्ट 

आहते. कुणा माणसाच्या व मलुीच्या एकमेकाांबरोबर असलेल्या, ती मलुगी पिली 

आह ेख्रतकिे जाणाऱया खणुा आहते. आख्रण मग माणसाच्या पाऊलखणुा परत येत 

आहते, मलुीच्या नव्ह.े” 

कॉलीन सावकाश श्वास घेत बोलला, “त्या खनु्याच्या पाऊलखणुा असणार.”  

पायरो म्हणाला, “बरोबर. खनु्याच्या पाऊलखणुा. लाांब, अरुां द पाऊल. ख्रवशेष 

प्रकारचा बटू. फार रुचीपणूु. ओळखायला सोप े आह.े हो, त्या पाऊलखणुा फार 

महत्वाच्या आहते.” 

त्याच क्षणी िेसमॉन्ि-िी–वोटुले साराबरोबर घराबाहरे ख्रतथे अवतीणु झाला. 

 त्यान ेनाटकी आवाजात ख्रवचारले, “तमु्ही सगळे इथे काय करत आहात? मी 

माझ्या झोपायच्या खोलीच्या ख्रखिकीतनू तमु्हाला पाख्रहले. काय चालले आह?े दवेा 

रे, ह ेकाय आह?े ह े--- ह ेअसे ख्रदसत ेआह े-- “ 
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पायरो म्हणाला, “बरोबर. ते खनुासारखे ख्रदसत ेआह,े नाही का?” 

सारान ेधर्कका बसनू श्वास रोधला. मग त्या दोन मलुाांकिे एक सांशयास्पद कटाक्ष 

टाकला.” 

िेसमॉन्िन ेख्रवचारले, म्हणजे त्या मलुीला कुणीतरी मारले आह?े --- ख्रतच ेनाव 

काय --- ख्रिजेट? कुणाला ख्रतला मारायचे असेल? ह ेअख्रवश्वसनीय आह.े” 

पायरो म्हणाला, “इथे खपू गोष्टी अख्रवश्वसनीय आहते.”  

“ख्रवशेषतः न्याहारीपवूी, नाही का? ‘न्याहारीपवूीच्या सहा अख्रवश्वसनीय गोष्टी’, 

असे तमुचे एक गाजलेले पसु्तक आह.े पण ह ेखरेच, अख्रवश्वसनीय आह.े”  

पायरो पढेु बोलला, “कृपया तमु्ही सगळे इथे थाांबा.” 

काळजीपवूुक रीत्या गोल काढत तो ख्रिजेटपाशी पोचला आख्रण क्षणभर ख्रतच्या 

शरीरावर वाकला. कॉलीन आख्रण मायकेल हस ूदाबत थरथरत होते. सारा त्याांना 

सामील झाली व पटुपटुली, “तमु्ही दोघे कशाच्या माग ेआहात?” 

कॉलीन कुजबजुला, “ख्रबचारी ख्रिजेट, ती नवलपणूु आह,े नाही का? ती जराही 

हलत नाही आह.े”  

मायकेल कुजबजुला, “ख्रिजेटइतके मेल्याचे हुबेहूब सोंग मी कुणाचेच पाख्रहलेले 

नाही.” 

पायरो सरळ झाला. तो म्हणाला, “ही भयांकर गोष्ट आह.े” त्याच्या आवाजात 

कधी नव्ह ेत्या भावना दाटून आल्या होत्या. 

करमणकुीने खषू होऊन, मायकेल व कॉलीन बाजलूा झाले. दाटलेल्या 

आवाजात मायकेल बोलला, “काय --- आपण काय केले पाख्रहजे?” 
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पायरो म्हणाला, “एकच गोष्ट केली पाख्रहजे. आपण पोख्रलसाांना बोलावले 

पाख्रहज.े तमुच्यापैकी एकजण त्याांना फोन करेल का, की ते मीच करू?” 

कॉलीन बोलला, “मला वाटते, मला वाटत े--- मायकेल, काय करावे?” 

मायकेल म्हणाला, “हो, आता आपले नाटक बास झाले. तो पढेु झाला. 

पख्रहल्याांदाच त्याला स्वतःबद्दल खात्ी वाटत नव्हती. तो म्हणाला, “मी खरेच माफी 

मागतो. मी असे समजतो, की तमु्ही मनाला फार लावनू घेणार नाही. हा --- हा 

ख्रिसमसचा एक ख्रवनोद होता, एवढेच. तमुच्यासाठी आम्ही खनुाच े नाटक केले 

होत.े” 

“तमु्हाला वाटले, माझ्यासाठी खनुाच ेनाटक कराव?े मग असे --- मग तसे --- 

“ 

कॉलीनन ेस्पष्ट केले, “ह ेएक नाटक आम्ही केले होत.े तमु्हाला घरच्यासारखे 

वाटावे, म्हणनू, समजले का?” 

पायरो म्हणाला, “आहा, समजले. तमु्ही मला एख्रप्रल फूल केले, नाही का? पण 

आज एक एख्रप्रल नाही आह.े आज सव्वीस ख्रिसेंबर आह.े” 

कॉलीन बोलला, “आम्ही खरे तर, असे करायला नको होत.े पण --- पण --- 

पण तमु्ही फार मनावर घेऊ नका. ख्रमस्टर पायरो, नाही ना घेणार? चल ख्रिजेट, उठ. 

त ूआधीच थांिीने मरणाांख्रतक काकिली असशील.” 

पण बफाुतली आकृती हलली नाही. 

पायरो म्हणाला, “ह े ख्रवख्रचत् आह.े ख्रतला ऐकू येत नाही आह.े” त्याने 

ख्रवचारपवूुक मलुाांकिे पाख्रहले. “हा ख्रवनोद असल्याच ेतमु्ही म्हणालात? पण ते तसे 

आह ेका?” 
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कॉलीन चळुबळुत बोलला, “आम्हाला ख्रतला काही त्ास द्यायचा नव्हता.” 

“पण मग ती उठत का नाही आह?े”  

कॉलीन म्हणाला, “मी कल्पना करू शकत नाही.  

सारा अधीरपणे बोलली, “चल ख्रिजेट. मखूाुसारखी ख्रतथे झोपनू राहू नकोस.” 

कॉलीन कशाची तरी भीती वाटून म्हणाला, “ख्रमस्टर पायरो, आम्ही चकुलो. 

आम्ही माफी मागतो.” 

पायरो ख्रवख्रशष्ट आवाजात म्हणाला, “तमु्ही माफी मागायची काही गरज नाही.” 

कॉलीन त्याच्याकिे रोखनू बघत बोलला, “म्हणजे काय?” तो वळला. 

“ख्रिजेट! ख्रिजेट! काय झाल?े ती उठत का नाही आह?े ती ख्रतथे झोपनू का राख्रहली 

आह?े” 

पायरोन े िेसमॉन्िला खणू केली. “तमु्ही ख्रमस्टर िेसमॉन्ि-िी–वोटुले, इकिे 

या.” 

िेसमॉन्ि पढेु झाला.  

पायरो म्हणाला, “ख्रतची नािी बघा.” 

िेसमॉन्ि-िी–वोटुले पढेु वाकला. त्यान ेख्रतचा दांि धरला --- मनगट. 

“नािी लागत नाही --- ख्रतचा हात थांि आह.े अरे दवेा, ती खरेच मेली आह.े” 

पायरोन ेमान हलवली. हो, ती मेली आह.े कोणीतरी प्रहसनाची शोकाांख्रतका 

केली आह.े” 

“कोणीतरी --- म्हणज ेकोण?” 
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“ख्रतथ े जाणाऱया व येणाऱया पाऊलखणुा ख्रदसत आहते. ख्रमस्टर िी–वोटुले, 

तमु्ही आताच केलेल्या पाऊलखणुाांशी त्याचे साम्य ख्रदसत े आह.े रस्त्यापासनू 

इथपयंत येताांना तमुच्या ज्या पाऊलखणुा उमटल्या, त्या तांतोतांत तशाच आहते.” 

िेसमॉन्ि-िी–वोटुले वळला.  

“काय म्हणालात? तमु्ही माझ्यावर आरोप करत आहात? माझ्यावर? तमु्ही वेिे 

झाला आहात का? मला त्या मलुीला का ठार मारायचे असेल?” 

“आहा --- का? मला नवल वाटते --- आपण बघ ू--- “ 

तो खाली वाकला आख्रण हळूच मलुीच्या हाताची बोटे उघिली. 

िेसमॉन्िन े खोल श्वास घेतला. त्यान े अख्रवश्वासाने खाली पाख्रहल.े मेलेल्या 

मलुीच्या हातात मोठे माख्रणक होत.े 

तो ओरिला, “पिुींगमध्ये असलेली, हीच का ती वस्त?ु” 

पायरो बोलला, ‘तीच ती आह ेका? तझुी खात्ी आह ेका?” 

“अथाुत तीच ती आह.े” 

िेसमॉन्ि पटकन खाली वाकला व त्या मलुीच्या हातातील माख्रणक घेतले. 

पायरो नापसांती दशुवत म्हणाला, “त ूते करू नकोस. इथले काहीही हलवायचे 

नाही.” 

“मी प्रेताला काही धर्कका लावलेला नाही. लावला आह ेका? पण ही गोष्ट 

कदाख्रचत --- हरवेल आख्रण तो परुावा आह.े लवकरात लवकर पोख्रलसाांना इथे 

आणणे श्रेयस्कर ठरेल. मी आता जाऊन त्याांना फोन करतो.” 

तो वळून घराकिे धावला. सारा सावकाशीन ेपायरोजवळ आली. 
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ख्रतचा चेहरा पाांढरा फटक पिला होता. ख्रतने पायरोचा दांि धरला व ती 

कुजबजुली, “मला समजत नाही, तमु्ही पाऊलखणुाांबद्दल काय बोललात?” 

“बाईसाहबे, तमु्ही स्वतःच बघा.” 

प्रेताकिे जाणाऱया व परतणाऱया पाऊलखणुा पायरोबरोबर गेलेल्या व परत 

आलेल्या माणसाच्याच होत्या.  “म्हणजे तमु्हाला म्हणायचे आह े--- िेसमॉन्ि? छे, 

छे! काही काय? 

स्वच्छ हवेतनू अचानक गािीचा आवाज आला. त्याची चाके गोल गोल ख्रफरत 

होती. मोठ्या वेगान ेती गािी वाटेवर धावत होती. आख्रण साराने ती कुणाची होती, 

ते ओळखले.  

ती म्हणाली, “ही गािी िेसमॉन्िची आह.े तो पोख्रलसाांना फोन करण्याऐवजी 

स्वतःच आणायला गेला असावा.” 

घरातनू िायना ख्रमिलटन धावत ख्रतथ ेआली. ती धापा टाकत ओरिली, “काय 

झाले? िेसमॉन्ि आताच मोठ्या वेगाने घरात घसुला. तो ख्रिजेटला मारले 

गेल्याबद्दल, काहीतरी बोलला आख्रण मग फोनकिे धावला. त्यान ेकाही उत्तर ख्रदले 

नाही. तो म्हणाला फोनच्या वायसु कापल्या असल्या पाख्रहजेत. तो म्हणाला गािी 

घेऊन पोख्रलसाांकिे जाणे, एवढाच माग ुउरला आह.े पोलीस कशासाठी? --- ” 

पायरोन ेकाही हावभाव केले.  

िायना त्याच्याकिे बघनू बोलली, “ख्रिजेट? पण नर्ककी --- हा काही ख्रवनोद 

आह े का? मी काही ऐकले --- काल रात्ी --- ख्रमस्टर पायरो, मला वाटले ते 

तमुच्यासाठी काही ख्रवनोद करत आहते?” 
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पायरो म्हणाला, “हो, तेच चालले होत े--- माझ्यासाठी काही ख्रवनोद चालला 

होता. पण आता सगळे घरात चला. आपण इथे गारठून जाऊ. आख्रण ख्रमस्टर िी–

वोटुले पोख्रलसाांना घेऊन येईपयंत, करण्यासारख ेकाहीच नाही.” 

कॉलीन म्हणाला, “आपण असे ख्रिजेटला एकटे टाकून --- जाऊ शकत नाही.” 

पायरो हळूवारपण ेबोलला, “इथे राहून करण्यासारखे काही उरले नाही. चला. 

ही फार उदास करणारी, शोकाांख्रतका आह.े पण ख्रिजेटला मदत करण्यासारख,े आता 

काही उरले नाही. त्यामळेु आपण आत जाऊन उब ख्रमळव ूआख्रण कदाख्रचत कपभर 

चहा ख्रकां वा कॉफी.” 

 ते आज्ञाधारकपणे त्याच्या मागोमाग घरात गेले. पेव्हरेेल अगदी घांटी 

वाजवणारच होता. पायरोला पायजम्यात व ओव्हरकोटात बघनू व घरातील सवु 

लोकाांना बाहरेून येताांना बघनू, त्यान ेती वाजवली नाही. त्याचे वय झाले असले, 

तरी तो अगदी योलय स्वयांपाकी होता. त्यान े ख्रवचारण ेअपेख्रक्षत नसलेले काहीही, 

त्यान ेख्रवचारले नाही. ते जेवणघरात गेले व बसले. जेव्हा सगळ्याांना कपभर कॉफी 

ख्रमळाली, तेव्हा ते ती ख्रपऊ लागले. पायरो बोलला, 

“मी तमु्हाला थोिा इख्रतहास साांगतो. मी तमु्हाला सवु काही तपशीलात जाऊन 

साांग ूशकत नाही, पण मी तमु्हाला ठळक रूपरेषा साांगतो. या दशेात आलेल्या एका 

लहानशा तरुण राजासांबांधी ह ेआह.े त्यान ेत्याच्याबरोबर एक प्रख्रसद्ध रत्न आणले. 

ते तो नीट जिवनू घेऊन, त्याच्या वालदत्त वधलूा दणेार होता. पण ददुवैाने त्याची 

एका खपू सुांदर स्त्रीशी ओळख झाली, ती स्त्री काही त्याची पवाु करत नव्हती पण 

ख्रतचा त्या रत्नावर िोळा होता --- इतका होता, की एक ख्रदवस ख्रतन ेख्रपढ्यानख्रपढ्या 

त्या तरुणाच्या घरात असलेले ते ऐख्रतहाख्रसक रत्न घेऊन पोबारा केला. त्यामळेु गरीब 

ख्रबचारा तरुण मनषु्य कठीण प्रसांगात सापिला. ख्रशवाय त्याला याचे काही प्रकरण 
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करता येत नव्हत.े पोख्रलसाांकिे जाणे शर्कय नव्हत.े त्यामळेु तो माझ्याकिे, म्हणज े

हर्कयुुल पायरोकिे आला. तो म्हणाला, “माझा ऐख्रतहाख्रसक ख्रहरा मला परत ख्रमळवनू 

द्या.” अरे ख्रमत्ा, या तरुण स्त्रीला एक ख्रमत् होता आख्रण तो अनेक प्रश्नाथुक 

कारवायाांमधनू गेलेला होता. तो कुणाला ब्लॅकमेलही करत असे. तो दाख्रगने परदशेात 

ख्रवकतदखेील असे. तो नेहमी फार हुशारी दाखवे. त्याचा सांशय घेतला गेला. हो, पण 

काही ख्रसद्ध करता येत नव्हत.े मला असे समजले, की तो तरुण या घरात 

ख्रिसमससाठी येणार आह.े ह ेमहत्वाचे होते, की त्या सुांदर तरुण स्त्रीला एकदा तो 

ख्रहरा ख्रमळाल्यावर, ती काही काळ नाहीशी झाली. जेणेकरून ख्रतच्यावर दबाव 

टाकला जाणार नाही आख्रण ख्रतला काही प्रश्न ख्रवचारले जाणार नाहीत. म्हणनू असे 

ठरवले गेले, की ती इथे ख्रकां लज लेसीला एका हुशार माणसाची बहीण बननू येईल --

- “ 

सारान ेएक दीघु श्वास घेतला. “ओहो नाही, ओहो नाही. इथे नाही. माझ्याबरोबर 

इथे नाही.” 

पायरो म्हणाला, “पण ते तसेच आह.े थोिी खटपट करून मीदखेील इथे पाहुणा 

म्हणनू हजर झालो. ती बहीण झालेली स्त्री नकुतीच दवाखान्यातनू ऑपरेशननांतर 

बाहरे पिली असल्याच,े साांगण्यात आले. ती इथे आली, तेव्हा बरीच बरी होती. 

पण मी, एक प्रख्रसद्ध गपु्तहरेदखेील, इथे आल्याची बातमी आल्यावर, लगेच ख्रतने बेत 

बदलला. ख्रतला वाटले, त्या जागी ख्रतन ेपख्रहल्याांदा तो ख्रहरा लपवला. नांतर ख्रतने अगदी 

ठरवनू, परत अांथरूण धरले. ख्रतला मला भेटायचे नव्हत.े कारण माझ्याकिे ख्रतचा 

फोटो असल्यान ेमी ख्रतला लगेच ओळखले असते. ते ख्रतला आविणारे नव्हत.े पण 

ख्रतला ख्रतच्या खोलीत ख्रतच्या भावाबरोबर रहाण ेभाग होते. तो ख्रतच्यासाठी सगळी 

नाटके करत होता.” 



62 

मायकेलने ख्रवचारले, “आख्रण ते माख्रणक?” 

पायरो म्हणाला, “मला वाटते, मी आलो, तेव्हा ती सगळ्याांबरोबर  

स्वयांपाकघरात होती. सगळे हसत होत,े बोलत होत ेआख्रण ख्रिसमस पिुींग ढवळत 

होत.े ते बाउल्समध्ये भरले गेले आख्रण त्या तरुण स्त्रीने ते माख्रणक लपवल.े एका 

बाउलमध्य े ते खाली दाबले. आपण ख्रिसमसच्या ख्रदवशी खाणार होतो, त्या 

बाउलमध्य ेनव्ह.े ओहो, नाही. ख्रतला माख्रहती होते. त्या ख्रवशेष साच्यात. जे नवीन 

वषाुला खाल्ल े जाणार होते, त्या साच्यात टाकले. त्यापवूी ती ख्रनघायला तयार 

असेल. आख्रण ती ख्रनघेल, तेव्हा सांशयातीतपणे, ते ख्रिसमस पिुींग ख्रतच्याबरोबर 

जाईल. पण कसे नशीब असते बघा. ख्रिसमसच्या ख्रदवशी सकाळी ख्रतथ ेअपघात 

झाला. नक्षीदार साच्यातील पिुींग दगिाांच्या फरशीवर पिले आख्रण साचा फुटला. 

मग आता काय करायचे? चाणाक्ष ख्रमसेस रॉसन ेदसुरे पिुींग घेऊन ते ख्रिसमसच्या 

ख्रदवशी खायला पाठवले.” 

कॉलीन म्हणाला, “अरे दवेा, म्हणजे तमु्हाला असे म्हणायच े आह,े की 

ख्रिसमसच्या ख्रदवशी आजोबा जे पिुींग खात होत,े तेव्हा खरे माख्रणक त्याांच्या तोंिात 

गेले?”  

पायरो बोलला, “नर्ककीच. आख्रण ख्रमस्टर िेसमॉन्ि-िी–वोटुलेने ते बख्रघतले, 

तेव्हाच्या त्याच्या भावनाांची त ूकल्पना करू शकतोस. अरे ख्रमत्ा, नांतर काय झाले? 

माख्रणक पढेु गेले. मी ते तपासले व कोणाच्या नकळत अगदी बेख्रफकीरपणे, त्यात 

काही रुची नसल्यासारखे ते माझ्या ख्रखशात टाकले. पण ख्रनदान एका माणसाने ते 

पाख्रहल.े जेव्हा मी रात्ी पलांगावर पहुिलो, तेव्हा त्या माणसान ेमाझी खोली शोधली. 

मला शोधले. पण त्याला माख्रणक सापिले नाही. का?”  
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मायकेल दम टाकत म्हणाला, “कारण तमु्ही ते ख्रिजेटला ख्रदले होते. आख्रण 

म्हणनूच --- पण मला ह ेसमजत नाही, की --- म्हणजे --- इकिे बघा, काय झाले?” 

पायरो त्याच्याकिे बघनू हसला. तो म्हणाला, “आता वाचनालयात ये आख्रण 

ख्रखिकीतनू बाहरे बघ. मी तलुा असे काही दाखवतो, ज्याने गढू उकलले जाईल.” 

तो ख्रनघाला. बाकी सगळे त्याच्या मागोमाग गेले. तो बोलला, “पनु्हा एकदा 

गनु्याची घटना आठवा.” 

त्यान े ख्रखिकीबाहरे ख्रनदशे केला. सगळ्याांच्या तोंिातनू एकाच वेळी 

आश्चयोद्गार ख्रनघाला. ख्रतथ ेबफाुत पिलेले प्रेत नव्हते. शोकाांख्रतकेचा मागमसू नव्हता. 

फक्त ख्रवस्कटलेला बफु पिला होता.  

कॉलीन हळूच म्हणाला, “ह ेस्वप्न होत ेका, नाही ना? प्रेत नाहीस ेहोणे.” त्याने 

िोके हलवले आख्रण त्याचे िोळे चकाकले.  

मायकेल ओरिला, “दवेा रे, ख्रमस्टर पायरो, तमु्ही --- तमु्ही ह ेकेले नाही --- 

ओहो, इकिे बघा. यावेळी आपण सगळे त्याच्याबरोबर आहोत.” 

पायरो नेहमीपेक्षा जास्त चकाकत होता.   

“मलुाांनो, ह ेखरे आह.े मी सदु्धा एक लहानसा ख्रवनोद केला आह.े मला तमुचा 

छोटासा बेत माख्रहती होता. त्यामळेु मी त्याला अनषुांगनू माझा एक बेत ठरवला. 

ख्रिजेट ख्रतथ ेहोती. मी आशा करतो, तमु्ही बफाुत ख्रफरताांना अजनू काही वाईट होणार 

नाही? जर तमु्हाला न्यमूोख्रनया झाला असता, तर मी मला कधीच माफ केले नसत.े” 

ख्रिजेट नकुतीच खोलीत आली होती. ख्रतने जाि स्कटु व लोकरीचा स्वेटर 

घातला होता. ती हसत होती. 
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पायरो किकपणे म्हणाला, “मी तझु्या खोलीवर हबुल चहा पाठवला होता. त ू

तो प्यायलास का?” 

ख्रिजेट म्हणाली, “एक घोट परेुसा होता. मी ठीक आह.े ख्रमस्टर पायरो, मी तमुचे 

काम चाांगले केले का?” बापरे, तमु्ही मला घट्ट फिके बाांधनू रक्तप्रवाह थाांबवनू 

ठेवायला साांख्रगतला होता, त्यानांतर माझा दांि अजनू दखुतो आह.े” 

पायरो म्हणाला, “पण बाळा, त ूछान काम केलेस. सुांदर! पण अस ेबघ, इतर 

सवुजण अजनू कोि्यात आहते. काल रात्ी मी ख्रिजेटकिे गेलो. ख्रतला साांख्रगतले, 

की मला तमुचे छोटेसे गपु्त नाटक माख्रहती आह.े मी ख्रतला ख्रवचारले, की ती 

माझ्यासाठी अजनू थोिा अख्रभनय करू शकेल का. ख्रतने तो अख्रभनय फार छान केला. 

ख्रतने ख्रमस्टर िेसमॉन्ि-ली–वोटुलेचे बटू घालनू पाऊलखणुा उमटवल्या.” 

सारा किक आवाजात बोलली, “पण ख्रमस्टर पायरो, ह े सवु कशासाठी? 

िेसमॉन्िला पोख्रलसाांना आणायला कशाला पाठवले? ही ख्रवनोदी फसवणकू 

असल्याचे त्याना समजले, तर ते रागावतील.” 

पायरो बोलला, “पण बाईसाहबे मला क्षणभर ह ेकळत नाही, की ख्रमस्टर ली–

वोटुले पोख्रलसाांना आणयला गेले आहते. ते या खनुामध्ये सहभागी होऊ इख्रच्छत 

नसतील. ते फार ख्रचिले होते. त्याना काय ख्रदसत होते, तर माख्रणक ख्रमळवायची सांधी. 

त्याांनी तो ख्रहरा ख्रहसकावला व फोन नादरुुस्त असल्याचे नाटक करून पोख्रलसाना 

आणण्याच्या बहाण्यान ेगािीतनू सूांबाल्या केला. मला स्वतःला असे वाटते, की 

तमु्ही त्याला शेवटचेच काही वेळ बख्रघतले असेल. माझ्या समजतुीप्रमाण,े त्याने 

इांललांिमधनू पळ काढलेला आह.े त्याचे काही बेत आहते, नाही का बाईसाहबे?” 

सारान ेमान हलवनू म्हटले, “हो, आम्ही असा ख्रवचार करत होतो --- “ ती 

थाांबली. 
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“तो पळून जाऊन तमुच्याशी ललन करायचा बेत आखत होता, बरोबर ना? अशा 

तऱहनेे ख्रहरा दशेाबाहरे नेण्याचा त्याचा फार नामी बेत होता. जेव्हा तमु्ही एखाद्या 

मलुीबरोबर पळून जाता, तेव्हा तमु्ही तमुच्याबरोबर ऐख्रतहाख्रसक ख्रहरा चोरून 

दशेाबाहरे नेण्याचाही बेत करत आहात, असा सांशय कुणाला येत नाही. ओहो हो, 

ह ेदोन्ही एकदम करून, त्यान ेफसवण्याची चाांगली यकु्ती साधली असती.” 

सारा बोलली, “माझा यातील एकाही शब्दावर ख्रवश्वास नाही.” 

पायरो म्हणाला, “मग त्याच्या बहीणीला ख्रवचारा.” साराने ख्रतच ेिोके रागाने 

वळवले. 

प्लॅटीनम सोनेरी केसाांची बाई दारात उभी होती. फर कोट घालनू, ती रागाने, 

दषु्टपणे हसत बोलली, “कसली बहीण! तो िुर्ककरछाप माझा भाऊ नाही. म्हणजे 

त्यान ेमार खाल्ला, खाल्ला का? आख्रण मला सामान वहायला ठेऊन गेला. हा सवु 

त्याचा बेत होता. तो म्हणाला, आपण ते माख्रणक ख्रवकून पैसे ख्रमळव.ू ते त्यासाठी 

कधीच कोटाुत खेचणार नाहीत. मी त्याला नेहमी धमकी दते असे, की मला 

राजघराण्यातील ऐख्रतहाख्रसक रत्न ख्रमळाले आह.े िेसमॉन्ि आख्रण मी ते पॅरीसमध्ये 

ख्रवकून आलेले पैसे वाटून घेणार होतो --- आता तो िुर्ककर छाप मला सोिून, पळून 

गेला आह.े मला त्याचा खनू करायला आविेल. “मी इथनू लवकर बाहरे पिले तर 

बरे होईल --- कुणीतरी फोन करून टॅर्कसी बोलावेल का?” 

पायरो म्हणाला, “पढुच्या दाराशी तमु्हाला स्टेशनवर नेण्यासाठी गािी उभी 

आह.े” 

“तमु्ही सगळ्याांचा ख्रवचार करता, नाही का?” 

पायरो समाधानाने बोलला, “बऱयाच गोष्टी.”  
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पण पायरो ह ेप्रकरण असे अध्याुवर सोिून दणेारा नव्हता. जेव्हा तो खोट्या 

ख्रमस ली–वोटुलेला गािीत बसायला मदत करून जेवणाच्या खोलीत परत आला, 

तेव्हा कॉलीन त्याची वाट बघत होता. त्याच्या पोरकट चेहऱयावरील भवुया वर 

चढल्या होत्या. “पण ख्रमस्टर पायरो, इकिे बघा. माख्रणकाचे काय? तमु्ही त्याला 

माख्रणकासकट पळू ख्रदलेत?” 

पायरोचा चेहरा पिला. त्यान े त्याच्या ख्रमशा ख्रपळल्या. “त्यान े आपल्याला 

हातोहात फसवले.” तो मललूपणे म्हणाला, “मी ते ख्रमळवेन. अजनू दसुरे मागु 

आहते. अजनू मी --- “ 

मायकेल म्हणाला, “मला तसेच वाटल.े त्या िुकराला माणकासकट पळून 

जाऊ दणेे!” 

ख्रिजेट जास्त हुशार होती. ती ओरिली, “तो पनु्हा इथे येईल. नाही का, ख्रमस्टर 

पायरो?” 

“ख्रिजेट, आपण परत हातचलाखी दाखवायची का? माझ्या िाव्या ख्रखशात हात 

घाल.” 

ख्रिजेटने ख्रतचा हात आत घातला. ख्रवजयाची आरोळी मारत तो बाहरे काढला. 

ख्रतच्या हातात लाल माख्रणक चमकत होत.े  

पायरोन े स्पष्ट केले, “समजले का? तझु्या हातात ठेवले होत े ती खऱया 

माख्रणकाची प्रख्रतकृती होती. मी ती लागली तर म्हणनू, लांिनहून आणली होती. 

समजले का? आपल्याला याचे प्रकरण व्हायला नको आह.े ख्रमस्टर िेसमॉन्ि 

पॅरीसमध्य,े बेख्रल्जयममध्य े वा कुठेही त्या माख्रणकाच े प्रदशुन करतील आख्रण मग 

त्याना शोध लागेल, की तो ख्रहरा खरा नाही आह.े याहून छान काय अस ूशकेल? सवु 

गोष्टीचा शेवट आनांदी होतो आह.े प्रकरण टाळले गेले. राजाला ख्रहरा परत ख्रमळाला 
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आह.े तो त्याच्या दशेाला परततो आख्रण शाांत होतो. आपण आनांदी ललनाची आशा 

करतो. शेवट गोि होतो.” 

सारा हळू पटुपटुते, “फक्त माझ्याख्रशवाय!” 

ते पायरो सोिून कुणालाच ऐकू जात नाही. तो त्याचे िोके हळूच हलवतो.  

“सारा बाईसाहबे, तमु्ही चकुत होतात. तमु्हाला अनभुव ख्रमळाला. अनभुव 

नेहमी ख्रकमती असतो. तमुच्या भख्रवष्यात मला आनांद ख्रदसतो आह.े” 

सारा बोलली, “असे तमु्ही म्हणता आहात.” 

कॉलीन भवुया चढवनू म्हणाला, “ख्रमस्टर पायरो, इकिे बघा. आम्ही 

तमुच्यासाठी काही नाटक करणार असल्याचे, तमु्हाला कसे समजले?” 

हर्कयुुल पायरो ख्रमशा ख्रपळत बोलला, “अशा गोष्टींचा छिा लावणे, हा माझा 

व्यवसाय आह.े” 

“पण ते तमु्हाला कसे शर्कय झाले? कोणी तमु्हाला ते साांख्रगतले का?” 

“नाही, असे काही झाले नाही.” 

ते सगळे एकदम ओरिल,े “मग कसे कळल,े ते आम्हाला साांगा.” 

पायरो म्हणाला, “पण नाही. पण नाही. जर मी तमु्हाला ते साांख्रगतल,े तर तमु्ही 

काहीच ख्रवचार करणार नाही. ह े एखाद्या जादगुाराने तो जाद ू कशा करतो, ते 

दाखवण्यासारखे होईल.” 

“ख्रमस्टर पायरो, आम्हाला साांगा. चला लवकर साांगा.” 

“तमु्हाला खरेच असे वाटते का, की ह ेशेवटचे गढूदखेील मी सोिवावे?” 

“हो, साांगा.” 

“मला वाटत नाही, मी साांग ूशकेन. तमु्ही नाराज व्हाल.” 
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“चला आता, ख्रमस्टर पायरो लवकर साांगा, तमु्हाला ते कसे कळल?े” 

“तर असे बघा, मी चहानांतर वाचनालयात ख्रखिकीजवळ स्वतःशी ख्रवचार करत 

बसलो होतो. मला झोप लागली. मी जागा झालो, तेव्हा ख्रखिकीबाहरे माझ्याजवळ 

तमु्ही तमुच्या बेताांची चचा ुकरत होतात. ख्रखिकी वरून उघिी होती.” 

कॉलीन उबग आल्यासारखा ओरिला, “एवढेच? ख्रकती साधे! 

पायरो हसत बोलला, “आह ेकी नाही? बघा, तमु्ही नाराज झालात.” 

मायकेल बोलला, “ठीक आह,े आता आम्हाला सवु काही समजले.” 

हर्कयुुल पायरो स्वतःशी पटुपटुला, “पण गोष्टी जाणनू घ्यायचा ज्याचा व्यवसाय 

आह,े त्याला, मला नाही समजले.” 

िोके थोिेसे हलवत, तो हॉलमध्ये चालत गेला. कदाख्रचत ख्रवसाव्याांदा त्याने 

ख्रखशातनू एक मळकट कागदाचा तकुिा काढला. 

“थोिेसदु्धा प्लम पखु्रिांग खाऊ नका. तमुच्या चाांगल्या तब्येतीसाठी शभुेच्छा.” 

ख्रवस्कटलेली, जख्रमनीवर िश आख्रण केरभरण े घेऊन काम करत असलेली, 

फुलाफुलाांच्या फ्रॉकमधील मलुगी होती. मोठ्या गोल िोळ्याांनी ती हातातील  

वतुमानपत्ावर नजर रोखनू बघत होती.  

हर्कयुुल पायरोने ख्रवचारपवूुक त्याचे िोके हलवले. जो सगळे काही स्पष्ट करू 

शकतो, त्याला ह ेमात् समजत नाही. ह ेलाजलावणे आह.े ह ेका ख्रलख्रहल ेआह?े ह े

कोणी ख्रलख्रहले आह?े या प्रश्नाांची उत्तरे ख्रमळाल्याख्रशवाय त्याला क्षणभरदखेील शाांती 

नव्हती. अचानक कण्हल्यासारखा आवाज ऐकून, तो ख्रवचारातनू जागा झाला. त्याने 

िोळे ताणनू खाली पाख्रहले. त्याला केरभरणे व झािू घेऊन काम करणारी कुरळ्या 

केसाांची मलुगी ख्रदसली. 



69 

ती बोलली, “ओहो सर, ओहो सर, सर, कृपया” पायरोने मवाळपण ेख्रवचारले, 

“बाळा, त ूकोण आहसे?” “अॅनी बेट्स, सर. मी इथे ख्रमसेस रॉसला मदत करायला 

आले आह.े मला असे काही करायचे नव्हत.े असे काही करायचे नव्हत े--- जे मी 

करायला नको ते, असे मला म्हणायचे आह.े तमुच्या चाांगल्याकरता, असे मला 

म्हणायचे आह.े” 

पायरोच्या िोर्कयात प्रकाश पिला. त्यान ेकागदाचा मळकट तकुिा काढला. 

तो म्हणाला, “अॅनी, ह ेत ूख्रलख्रहले आहसे?” 

“पण मला तमु्हाला काही हानी पोचवायची नव्हती. खरेच काही हानी 

पोचवायची नव्हती.” 

पायरो ख्रतच्याकिे बघनू हसत बोलला, “बरोबर आह,े अॅनी. पण मला त्याबद्दल 

साांग. त ूह ेका ख्रलख्रहलेस?” 

“ठीक आह.े सर, माझी खात्ी आह,े ते त्या दोघाांसाठी होत.े ख्रमस्टर ली–वोटुल े

व त्याांची बहीण. आमच्यापैकी कुणीच असा ख्रवचार केला नव्हता. आख्रण ती 

थोिीदखेील आजारी नव्हती. आम्ही सगळे ह ेसाांग ूशकतो. आम्हाला वाटले --- 

आम्हाला सगळ्याांना वाटले --- काही ख्रवख्रचत् चाल ूआह.े सर, मी तमु्हाला सरळ 

साांगते. मी ख्रतच्या खोलीत स्वच्छ टॉवेल घेऊन गेले होत.े मी दारात ऐकले. तो ख्रतच्या 

खोलीत होता. ते दोघे बोलत होते. मी अगदी सरळसरळ असे ऐकले. तो म्हणत 

होता, “हा इथे आलेला पायरो गपु्तहरे आह.े आपल्याला काही कराव े लागेल. 

लवकरात लवकर त्याला आपल्या वाटेतनू त्याला दरू कराव ेलागेल.” आख्रण मग 

फार वाईट, त्ासदायक पद्धतीने, आवाज हळू करत बोलला, “त ू ते कुठे ठेवले 

आहसे? आख्रण ख्रतने उत्तर ख्रदले, ‘पिुींगमध्ये.’  “ओहो, सर माझे हृदय इतके 

धिधिले, की मला वाटले ते आता बांद पिणार. मला वाटले, ते ख्रिसमस 
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पखु्रिांगमधनू तमु्हाला ख्रवष दणेार आहते. काय कराव,े मला सचुेना. ख्रमसेस रॉसने माझे 

काही ऐकून घेतले नसत.े नांतर माझ्या िोर्कयात कल्पना आली, की मी तमु्हाला ख्रचठ्ठी 

ख्रलहून जागे कराव.े मी तसे केले आख्रण ती तमुच्या उशीवर ठेवली, म्हणज ेतमु्ही 

झोपायला जाल, तेव्हा तमु्हाला ती सापिेल.” अॅनी थाांबली.  

पायरोन ेकाही ख्रमख्रनटे थांिपणे ख्रतच ेख्रनरीक्षण केले.  

शेवटी तो म्हणाला, “मला वाटते अॅनी, त ूभावनामय ख्रसनेमे खपू बघतेस. ख्रकां वा 

दरूदशुनने तरी तझु्यावर पररणाम केला आह ेका? पण महत्वाची गोष्ट ही आह,े की 

तझुा स्वभाव चाांगला आह ेव तझु्याकिे काही प्रमाणात हुशारी आह.े मी लांिनला 

परत गेल्यानांतर, तझु्यासाठी एक भेट पाठवेन.” 

“सर, मी आभारी आह.े फार फार आभारी आह.े” 

“अॅनी, तलुा भेट म्हणनू काय आविेल?” 

“मला काहीही आविेल. मला आविणारे काही तमु्ही पाठव ूशकाल का?” 

पढुचा ख्रवचार करत पायरो म्हणाला, “ते योलय असेल तर, हो.” 

“सर, मला तमु्ही मेकपची पेटी पाठव ू शकाल का? ख्रमस्टर ली-वोटुलेच्या 

नसलेल्या बहीणीकिे होती, तशी?” 

पायरो म्हणाला, “हो, हो, ते करता येईल.”  

तो बोलला, “ह ेरुचीपणू ुआह.े मी परवा वस्तसुांग्रहालयात गेलो होतो. ख्रतथे 

बॅख्रबलॉन की अशाच कुठल्या परुातन सांस्कृतीच्या जनु्या मलू्यवान वस्त ु--- हजारो 

वष ेजनु्या --- पाख्रहल्या. त्यात मेकपच्या पेट्या होत्या. बाईचा स्वभाव काही बदलत 

नाही.” 

अॅनी बोलली, “काय म्हणालात? 
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पायरो म्हणाला, “काही नाही. मी ख्रवचार करत होतो, की बाळा, तलुा मेकपची 

पेटी ख्रमळेल.”  

“सर, मी आभारी आह.े खरेच, फार आभारी आह.े” 

अॅनी आनांदाने ख्रनघनू गेली. पायरो ख्रतच्याकिे बघत समाधानान ेमान हलवत 

होता. तो स्वतःशीच बोलला, “आख्रण आता मी जातो. इथे आता काही काम उरले 

नाही.  

अचानक त्याच्याभोवती दोन हाताांची ख्रमठी पिली. ख्रिजेट म्हणाली, “जर तमु्ही 

ख्रमस्लेटोच्या िहाळीखाली उभ ेराख्रहलात, तर --- “ 

पायरोला आनांद झाला. फारच आनांद झाला. तो स्वतःशी पटुपटुला, की माझा 

हा ख्रिसमस फारच छान गेला. 
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अनवुाखदकेची ओळि  

डॉ. वषृाली जोशी 

B Sc, M A, M Ed, Ph D 

२५ अनवुाखदत कथा मराठी माखसकामधनू प्रख्रसद्ध झाल्या 

आहते. ई साखहत्यतरे्फ एकतीस पसु्तके प्रखसद्ध झाली आहते. 

मराठी व इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन केले आह.े 

सांशोधन प्रकल्पात सहभाग घतेला आह.े 

कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषूवल ेआह.े 

सगुमसांगीत स्पधेत पाररतोखषके, खसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, कखवता करण्याचा 

व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आह.े 

 

सांपकव : वषृाली जोशी ७, अिय, २० तळुशीबागवाले कॉलनी पणेु ४११००९, चलभाष 

९९२१७४६२४५  
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डॉ. वषृाली जोशी याांची पसु्तके 

 

 

 

  

ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पसु्तक उघिेल 

(नेट आवश्यक) 

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/poirot_katha__3_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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डॉ. वषृाली जोशी याांची पसु्तके 

 

 

 

 

  

ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक कराल 

 ते पसु्तक उघिेल 

(नेट आवश्यक) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/leacock_bh_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tolstoy_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ivan_ilyich_mrityu_tolstoy_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dickens_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mark_twain_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chekhov_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/buddhibalachi_gosht_stephen_zwaig_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_3_vrishali_joshi.docx.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kantalwani_gosht_checov_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwkatha_4_vrishali_joshi.pdf
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शेरलॉक होम्स 

भाग १ ते ८ (५० कथा) 

ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक 

कराल ते पसु्तक उघिेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holms_4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_8_vrishali_joshi.pdf
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष. 

डॉ. वृर्ाली जोशी याांचे िे एकख्रतसावे 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 साख्रहत्य ख्रनमाुण होईल. 

इांग्रजीतील उच्च दजावचे खनवडक लेिकाांच ेसाखहत्य मराठीत अनवुाद करून मराठी 

वाचकाांची अखभरूची सांपन्सन व्हावी यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता 

अनवुाखदत पसु्तकाांना अनेक व्यावसाखयक प्रकाशकाांकडून मागणी असते. परांतु 

मराठीतील जास्तीत जास्त वाचकाांपयंत आपलॆ साखहत्य जावे म्हणनू त्याांनी ई 

साखहत्यची खनवड आपल्या पसु्तकाांसाठी केली आह.े  

डॉ. वषृाली जोशी याांच्यासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पसु्तके ई साखहत्यच्या 

माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना खवनामलू्य दतेात. असे लेिक ज्याांना लेिन 

हीच भक्ती असते. आखण त्यातनू कसलीही अखभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने 

गेली दोन हजार वषे कवीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही परांपरा सरुू आह.े 

अिांड. अजरामर. म्हणनू तर ख्रदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ूगणपलु े(९पसु्तके), 

िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (२०), शभुाांगी पासेबांद(१४), 

अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता दामले(८), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३५), अनील 

वाकणकर (९), फ्राख्रन्सस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), 

मध ू ख्रशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांच ेमहाभारत), श्री. ख्रवजय पाांढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक कीतीचे वैज्ञाख्रनक), सांगीता जोशी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), ख्रवनीता दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांख्रदनी 
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दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (११), िॉ. वषृाली जोशी(३१), िॉ. ख्रनमुलकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांख्रदनी धारगळकर (१३), अांकुश 

ख्रशांगािे(१७), आनांद दशेपाांिे(४), नीख्रलमा कुलकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३), 

अरुण फिके(६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण ख्रव. 

दशेपाांिे(५), ख्रदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(३), अरुण 

कुळकणी(८), जगख्रदश खाांदवेाले(५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. सरुुची नाईक (३) 

िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(५), रामदास खरे(४), अतलु दशेपाांिे, श्याम 

कुलकणी, ख्रकशोर कुलकणी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी लेिक ई साखहत्यच्या द्वारे 

आपली पसु्तके लािो लोकाांपयंत खवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा साखहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक खदवस मराठीचा साखहत्य विृ जागखतक 

पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला िात्ी आह.े यात ई साखहत्य 

प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी 

रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेिक उदयाला येत आहते. आखण 

या सवांचा सामखूहक स्वर गगनाला खभडून म्हणतो आह.े  

आखण ग्रांथोपजीखवये । खवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट खवजयें । होआवे जी । 

 

 

 

 


