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सवव हक्क अनवु ाखदके च्या स्वाधीन. या अनवु ादातील कोणताही भाग कोणत्याही माध्यमातनू प्रखसद्ध करण्यासाठी
अनवु ाखदके ची पवू व परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे.
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हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ख्रवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई साख्रहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आख्रण तम्ु हालाही आनदां ख्रमळे ल

आख्रण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आखशवावद आखण शभु ेच्छा द्या
लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या खमत्ाचां े मेल पत्ते आम्हाला द्या
ख्रमत्ाांना हे पस्ु तक मेल आखण Whatsapp करा
ई साखहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेखलग्राम याांवर स्वतः जा व इतरानां ा आमांखत्त
करा. सोशल ख्रमख्रियावर ई साख्रहत्यचा प्रचार करा.
सवावत बहुमोल अशा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व
ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक
प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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अगाथा ख्रिस्ती

अगाथा ख्रिस्ती ही जगातील पस्ु तक खपाचा उच्चाांक गाठलेली व ख्रजच्या
ख्रलखाणावर आधाररत असे अनेक नाटक व ख्रसनेमे ख्रनघाले, अशी प्रख्रसद्ध इख्रां ललश
लेख्रखका होती. समु ारे शांभर भाषाांमध्ये ख्रतच्या पस्ु तकाांचे अनवु ाद झाले.
पख्रहल्या महायद्ध
ु ात ती पररचाररका म्हणनू काम करत होती. ख्रतची पख्रहली
कादबां री ‘The Mysterious Affair of Styles’ ही १९२० मध्ये प्रकाख्रशत
झाली. त्यात ख्रतने हर्कयुल पायरो या गप्तु हेराची ख्रनख्रमुती के ली. पढु े २५ कादबां ऱयाांमध्ये
तेच पात् रहस्ये सोिवत राख्रहले. ‘The Murder of Roger Ackroyd’ या १९२६
मध्ये प्रकाख्रशत झालेल्या कादबां ऱीपासनू ख्रमस जेन मापुल ही स्त्री गप्तु हेर पढु े आली व
त्यापढु ील ७५ कादबां ऱयाांमध्ये तीच रहस्ये सोिवत राख्रहली. Mousetrap [१९५२]
हे ख्रतचे नाटक पख्रहल्याांदा एका ख्रथएटरमध्ये रांगमांचावर सतत २१ वषे चालले व त्याचे
८८६२ प्रयोग झाले. तर दसु ऱया ख्रथएटरमध्ये रांगमचां ावर सतत २०२० सालापयंत
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चालू होते व त्याचे २८००० प्रयोग झाले. ‘And then There Were None’
यावर आधाररत ख्रहदां ी ख्रसनेमा ‘गमु नाम’ तम्ु हाला नर्ककीच माख्रहती असेल.
१९२० मध्ये आख्रचुबाल्ि ख्रिस्ती या ख्रतच्या नवऱयाने घटस्फोट माख्रगतला.
तेव्हा ती नाहीशी झाली. यथावकाश ती सापिली व ख्रतने १९३० मध्ये
परु ातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोवनशी ललन के ले. ख्रतने अद्भुतरम्य कादबां ऱयाही
ख्रलख्रहल्या. उदाहरणाथु, Absent in the Spring ही १९४४ मध्ये ख्रलख्रहलेली
कादबां री.
प्रस्ततु कादबां री हा ख्रतने ख्रलख्रहलेल्या The Theft Of The Royal Ruby चा
अनवु ाद आहे. या कादबां रीवरीवर ख्रनख्रमुत टेख्रलख्रव्हजन ख्रसररयल आख्रण ख्रचत्पट गाजले
होते.
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THE THEFT OF THE ROYAL RUBY
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हर्कयुल पायरो म्हणाला, “मला फार पश्चात्ताप होतो आहे.”
त्याला थाांबवनू मध्येच बोलले गेले, पण उद्धटपणे नव्हे. ते थाांबवणे
ख्रवरोधभासात्मक असण्यापेक्षा, गोि, कसबपणू ु, मन वळवणारे होते.
“ख्रमस्टर पायरो, कृ पया थिां पणे नकार देऊ नका. यात राज्याचे महत्वाचे
भख्रवतव्य दिलेले आहे. तमु ची मदत ख्रमळाली, तर ते फार चाांगले ठरे ल.”
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हर्कयुल पायरो हात हलवत म्हणाला, “तम्ु ही फार दयाळू आहात, पण वषाुच्या
या ॠततु , तमु च्या ख्रवनांतीला मी मान देऊ शकत नाही -- “
परत ख्रमस्टर जेसमॉन्ि त्याचे मन वळवत मध्येच बोलले, “ख्रिसमसचा काळ
आहे. इलां लिां च्या गावाकिील जन्ु या पद्धतीचा ख्रिसमसचा काळ आहे.”
हर्कयुल पायरो शहारला. वषाुतील या ॠततु , इलां लांिच्या गावाकिील ख्रवचाराने
त्याला आकख्रषुत के ले नाही.
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि जोर देत बोलले, “छान जन्ु या पद्धतीचा ख्रिसमसचा काळ!”
हर्कयुल पायरो बोलला, “मी काही इख्रां ललश माणसू नाही. माझ्या देशात ख्रिसमस
मल
ु ाांचा सण असतो. नववषु म्हणनू आम्ही तो साजरा करतो.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाले, “आहा, पण इलां लांिमधील ख्रिसमस म्हणजे एक मोठी
गोष्ट असते आख्रण मी तम्ु हाला खात्ी देतो, की ख्रकांलज लेसीमध्ये तम्ु हाला तो उत्तम
प्रकारे पहायला ख्रमळे ल. तम्ु हाला माख्रहती आहे का, की ते एक आश्चयुकारक जनु े घर
आहे. त्या घराची एक बाजू तर चौदाव्या शतकातील आहे.”
पायरो परत शहारला. चौदाव्या शतकातील घराचा ख्रवचाराने, त्याला भीतीने
ग्रासनू टाकले. इलां लांिमधील जन्ु या ऐख्रतहाख्रसक घराांमध्ये नेहमी त्याला फार त्ास
झालेला होता. त्याने कौतक
ु ाने कुठलीही गैरसोय टाळणाऱया त्याच्या आधख्रु नक
आरामशीर सदख्रनके तील अलीकिील नव्या उपकरणाांकिे पाख्रहले.
तो ठामपणे बोलला, “ख्रहवाळ्यात मी लांिन सोित नाही.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्िने प्रथम त्याच्या ख्रमत्ाकिे व नांतर परत पायरोकिे कटाक्ष टाकत
म्हटले, “ख्रमस्टर पायरो, मला वाटते, की ही ख्रकती गांभीर गोष्ट आहे, हे तम्ु हाला फारसे
पटलेले ख्रदसत नाही.
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पायरोचा दसु रा पाहुणा आतापयंत नम्रपणे ‘काय कसे काय’ सोिून काही
बोलला नव्हता. त्याने आता त्याच्या छान पॉख्रलश के लेल्या चकचकीत बटु ाक
ां िे
बघत, त्याच्या कॉफीच्या रांगाच्या चेहऱयावर टोकाचे उदास भाव आणले. तो
तेवीसपेक्षा जास्त मोठा नव्हता. तरुण होता. तो फार त्ासलेला ख्रदसत होता.
हर्कयुल पायरो म्हणाला, “हो. हो. अथाुत हे गांभीर प्रकरण आहे. मी त्याची
भलावण करतो. महाराजाांना माझी पणू ु सहानभु तू ी आहे.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाले, “हे पद फार नाजक
ू आहे.”
पायरोने त्याची दृष्टी तरुणाकिून, त्याच्या वयाने 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 सख
ु ावह आवाज,
कानशीलाांवर ख्रवरळ झालेले तपख्रकरी झाक असलेले के स आख्रण ख्रफकट गांभीर चेहरा.
पायरोला असे वाटले, की त्याला एकच ख्रमस्टर जेसमॉन्ि माख्रहती नसनू , त्या
काळातील एक िझन ख्रमस्टर जेसमॉन्ि माख्रहती आहेत व सवुजण आता ख्रकांवा नांतर
एकच शब्दप्रयोग करत आहेत, ‘फार नाजक
ू असलेले पद.’
पायरो बोलला, पोलीस फार चाांगला अांदाज असलेले असू शकतील.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्िनी त्याांचे िोके खात्ीपवू ुक हलवले. ते म्हणाले, “पोलीस नको,
आम्हाला जे परत ख्रमळवायचे आहे --- ते परत ख्रमळवण्यासाठी, आपण कोटाुत
जाऊन के स चालवणे, जवळजवळ अशर्कय आहे, कारण त्यामळ
ु े फारच गाजावाजा
होईल. ते माख्रणक कोणी घेतले, याबद्दल आम्हाला सांशय आहे. पण नर्ककी माख्रहती
नाही.”
पायरो परत म्हणाला, “तम्ु हाला माझी सहानभु तू ी आहे.”
10

जर त्याने कल्पना के ली, की त्याची सहानभु तू ी त्याच्या दोन पाहुण्याांना अथुपणू ु
वाटते आहे, तर ते चक
ु ीचे होते. त्यानां ा सहानभु तू ी नको होती. त्याांना प्रत्यक्ष मदत
हवी होती. ख्रमस्टर जेसमॉन्ि परत एकदा इलां लांिच्या ख्रिसमसमधील आनांदाबद्दल
बोलू लागले. ते म्हणाले, “त्या खऱया, जन्ु या पद्धतीच्या ख्रिसमसचे प्रस्थ अलीकिे
कमी होत चालले आहे. हल्ली लोक तो सण हॉटेलात साजरा करतात. पण एकत्
कुटुांब, मल
ु ेबाळे , त्याांचे मोजे, ख्रिसमसचे झाि, टकी, प्लमचा के क आख्रण फटाके
याबरोबर साजरा के लेला ख्रिसमस म्हणजे र्कया बात है! बाहेर तयार के लेला बफाुचा
माणसू --- “
नेमके पणे व किकपणे पायरो मध्येच बोलला, “पण बफाुचा माणसू तयार
करायला बफु तर पाख्रहजे. इख्रां ललश ख्रिसमससाठी कुणी दक
ु ानातनू बफु मागवू शकत
नाही.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाले, “मी आजच हवामानख्रवषयक कायाुलयातील एका
ख्रमत्ाबरोबर बोलत होतो, आख्रण तो मला साांगत होता, की या ख्रिसमसमध्ये बफु
पिायची शर्कयता आहे.”
पायरो नेहमीपेक्षा जास्त जोरदारपणे शहारत बोलला, की हे बोलणे चक
ु ीचे
आहे. “देशातील बफु ! ते तर अजनू च भयक
ां र आहे. मोठे , गार दगिी घर.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाले, “मळ
ु ीच नाही. गेल्या दहा वषाुत गोष्टी खपू बदलल्या
आहेत. तेलावर चालणारे पणू ु घराचे उष्णतामान राखणारे प्रकार आले आहेत.”
पायरोने प्रथमच मतावर थोिे हेलकावत ख्रवचारले, “ख्रकांलज लेसीमध्ये ते आहे
का?”
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि ती सांधी घेत म्हणाले, “हो खरे च आहे. आख्रण सांदु र गरम
पाण्याची सोयदेखील आहे. प्रत्येक बाथरूममध्ये, गरम पाणी येते. माझ्या ख्रप्रय
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पायरो, मी तम्ु हाला खात्ी देतो, ख्रकांलज लेसीमध्ये ख्रहवाळ्यात आरामशीर असते.
घरही छान उबदार असते.
पायरो म्हणाला, “हे फार अशर्कय वाटते.”
व्यावहाररक आरामदायीपणे ख्रमस्टर जेसमॉन्ि त्याांच्या म्हणण्यापासनू थोिे
ढळत खासगी स्वरात म्हणाले, आम्ही ज्या कठीण पररख्रस्थतीतनू जात आहोत, त्याचे
तम्ु ही नर्ककीच कौतक
ु कराल.”
पायरोने मान हलवली. खरे च समस्या आनांदी नव्हती. स्वदेशी राज्यातील एका
श्रीमतां व महत्वाच्या राजाचा एकुलता एक मल
ु गा असलेला, भावी तरूण हुकुमशहा
काही आठवि्याांपवू ी लांिनमध्ये आला होता. त्याचा देश अस्वस्थपणातनू व
असमाधानातनू जात होता. कायम पौवाुत्य जीवनशैली राखलेल्या वख्रिलाांशी तो
एकख्रनष्ठ असला, तरी तरुण ख्रपढीचे लोकख्रप्रय मत काहीसे िळमळीत होते. त्याचे
मख
ू ुपणाचे वागणे पाख्रश्चमात्य होते. त्यामळ
ु े त्याचे ख्रतथे पटत नसे.
तरीही अलीकिे, त्याचे ललन जाहीर झाले होते. कें ख्रिजमध्ये ख्रशकलेल्या
त्याच्या रक्ताच्या, तरुण चल
ु त बख्रहणीबरोबर त्याचे ललन ठरले होते. ख्रतच्या
स्वतःच्या देशात, ख्रतच्यावरील पाख्रश्चमात्य प्रभाव न ख्रदसण्याची काळजी ती घेत
होती. ललनाची तारीख जाहीर झाली आख्रण राजकुमाराने इलां लांिचा प्रवास के ला. त्याने
त्याच्याबरोबर घरातील काही प्रख्रसद्ध ख्रहरे आणले होते. काटीअर कांपनी ते योलय
प्रकारे आधख्रु नक पद्धतीने प्रदख्रशुत करत होती. त्यात एक प्रख्रसद्ध माख्रणक होते. ते
जन्ु या पद्धतीच्या नेकलेसमधनू काढून, प्रख्रसद्ध सराफाकिून त्याला नवीन उजाळा
ख्रदला गेला होता. सवु छान चालू असताांना, अचानक एक अिथळा आला. इतर्कया
तरुण माणसाकिे एवढी सपां त्ती आख्रण उच्च अख्रभरुची असेल, पण चागां ल्या प्रकारची
दरू दृष्टी असू नये! पण ख्रतथे काही नाराजी ख्रदसत नव्हती. तरुण राजपत्ु ाांनी अशा प्रकारे
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स्वतःचे मनोरांजन करून घेणे गृहीत धरलेले होते. राजपत्ु ाने त्याच्या मैख्रत्णीला बॉन्ि
रस्त्यावर ख्रफरायला नेऊन, ख्रतने त्याला ख्रदलेल्या आनांदाची भेट म्हणनू पाचचू ी
बाांगिी ख्रकांवा ख्रहऱयाची ख्रपन ख्रमळवावी, हे अगदी नैसख्रगुक व योलय मानले गेले होते.
त्यावेळी राजपत्ु ाबरोबर नाचणाऱया त्याच्या आवित्या मल
ु ीला त्याच्या विीलाांनी
कॅ िीलॅक मोटार भेट ख्रदली. पण राजपत्ु त्याहून जास्त योलय प्रकारे वागत नव्हता.
त्या मल
ु ीच्या आविीने भारावनू जाऊन, त्याने ख्रतला माख्रणक बसवलेले नवीन
नेकलेस ख्रदले. आख्रण शेवटी तर इतका मख
ू ुपणा के ला की ख्रतच्या ख्रवनतां ीला मान
देऊन, ख्रतला ते एका सांध्याकाळपरु ते घालायची परवानगी ख्रदली!
त्याचा तात्परु ता पररणाम दःु खी झाला. ती मल
ु गी जेवणानतां र ख्रतच्या नाकावर
पाविर लावण्यासाठी गेली. बराच वेळ झाला, तरी ती आली नाही. ती तेथनू दसु ऱया
दाराने बाहेर पिली आख्रण हवेत ख्रवरून गेली. महत्वाची दःु खदायक बाब ही होती,
की माख्रणक बसवलेले नवीन नेकलेस ख्रतच्याबरोबर गायब झाले.
तर असे घिले होते. ते चार लोकात साांगताही येत नव्हते. साांख्रगतले तर त्याचा
पररणाम फार वाईट झाला असता. ते नसु ते माख्रणक नव्हते. ती ऐख्रतहाख्रसक महत्वाची
ठे व होती. ख्रतचे नाहीसे होणे व ते नको त्या प्रमाणात जाहीर होणे, हे गांभीर राजकीय
पररणाम घिवणारे ठरले असते.
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि ही हकीगत सोप्या शब्दात माांिणारे नव्हते. ते त्याला लाांबण
लावत होते. ख्रमस्टर जेसमॉन्ि नर्ककी कोण आहेत, ते पायरोला कळत नव्हते. त्याला
त्याच्या करीयरमध्ये अजनू एक ख्रमस्टर जेसमॉन्ि भेटले होते. ते गृहखात्याशी
सांबांख्रधत होते, की लोकसेवा आयोगाच्या कुठल्या महत्वाच्या शाखेशी ख्रनगिीत
होते, हे काही साांख्रगतले गेले नव्हते. ते जनकल्याणासाठी नेमलेल्या कख्रमटीसाठी
कायुरत होते का, कुणास ठाऊक! पण माख्रणक परत ख्रमळवायलाच हवे होते.
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त्यामळ
ु े ख्रमस्टर जेसमॉन्ि नाजक
ू पणे आग्रह करत होते, की हे माख्रणक परत
ख्रमळवायचे काम फक्त ख्रमस्टर पायरोच करू शकतात.
पायरोने शेवटी कबल
ू के ले, की “कदाख्रचत हो, पण माझी अशी सचू ना आहे
की तम्ु ही मला हे सागां ायला पाख्रहजे, की --- सश
ां य कुणावर जातो आहे?”
“ख्रमस्टर पायरो, चला आता हे काम तम्ु ही अांगावर घ्या. हे काही तमु च्या
शक्तीबाहेर नाही.”
“मी नेहमीच यशस्वी होतो, असे नाही.”
पण हा फसवा ख्रवनय आहे. पायरोच्या स्वरावरून असे स्पष्ट होत होते, की त्याने
कुठलेही काम अांगावर घेणे, म्हणजे ते तिीस नेणेच होते.
ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाले, “राजपत्ु अगदी तरुण आहे. तारुण्यातील त्याच्या
एका चक
ु ीच्या ख्रनणुयामळ
ु े जर त्याचे पणू ु आयष्ु य लयास जाणार असेल, तर ते
करुणापणू ु आहे.”
पायरोने त्या चक
ु लेल्या तरुणाकिे दयाबद्ध
ु ीने पाख्रहले. तो धीर देत बोलला,
“तरुणपणी माणसे मख
ू ुपणा करतात. आख्रण सामान्य माणसाला त्याचा काही फारसा
फरक पित नाही. चाांगले विील साांभाळून घेतात. कुटुांबाचा वकील, झालेल्या
त्ासाच्या गाठी सोिवत बसतो. तरुण माणसू धिा ख्रशकतो आख्रण शेवट गोि होतो.
पण अशा पररख्रस्थतीत हे अवघि आहे. त्यात अजनू म्हणजे जवळ आलेले ललन --“
पख्रहल्यादां ाच तरुणाने तोंि उघिले, “तेच तर. अगदी तेच मी म्हणतो आहे. ती
माझी वालदत्त वधू खपू गांभीर आहे. ती आयष्ु य खपू गांभीरपणे घेते. ख्रतने कें ख्रिजमधनू
खपू गांभीर कल्पना उचलल्या आहेत. माझ्या देशातही आधख्रु नक ख्रशक्षण हवे. तशी
ख्रवद्यापीठे पाख्रहजेत. खपू गोष्टी हव्या आहेत. लोकशाहीत, सगळ्यात, प्रगती हवी
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आहे. माझ्या वख्रिलाांच्या वेळी होते, तसे आता असणार नाही, असे ती म्हणते.
त्यामळ
े ील माझ्यात बदल होईल. मला
ु े ख्रतला माख्रहती आहे, की लिां नमध्येदख
आशा आहे, की या माणकाचे प्रकरण होणार नाही. प्रकरण झाले, तर प्रश्न येतो. हे
माख्रणक अख्रतशय प्रख्रसद्ध आहे. त्याच्या मागे मोठा इख्रतहास आहे. खपू मृत्य,ु
खनू खराबा आहे.”
पायरो ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “मृत्य?ु त्याने ख्रमस्टर जेसमॉन्िकिे पाख्रहले. तो
म्हणाला, “अशी आशा आहे की ख्रततकी पाळी येणार नाही, नाही का?”
एखाद्या कोंबिीने अांिे घालायचे ठरवावे आख्रण मग तसे करायचा ख्रवचार
करावा, तसा ख्रवख्रशष्ट आवाज त्यानां ी काढला.
ते नम्रपणा दाखवत म्हणाले, “नाही, खरे च नाही. माझी खात्ी आहे, तसा काही
प्रश्न नाही.”
पायरो म्हणाला, “तम्ु ही खात्ी देऊ शकत नाही. आतादेखील कुणालाही
ज्याच्याकिे माख्रणक आहे, त्याच्याकिून ते ख्रहसकावनू घेण्याची इच्छा असेल.
माझ्या ख्रमत्ा, क्षल्ु लक गोष्टीसाठी कोण जीव टाके ल?
जास्तच नम्रपणा दाखवत, ख्रमस्टर जेसमॉन्ि म्हणाले, “खरे तर मला असे वाटत
नाही. आपल्याला फार तकु ख्रवतकु करायला लागेल. पण यात काही फायदा नाही.”
अचानक नामाख्रनराळा होत, पायरो म्हणाला, “मी, मी एखाद्या
राजकारण्याप्रमाणे सगळे काही तपासणार.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्िने त्याच्याकिे सश
ां याने पाख्रहले. स्वतःला साभां ाळत ते बोलले,
“ख्रमस्टर पायरो, ठीक आहे मग. हे ठरले तर! तम्ु ही ख्रकांलज लेसीला जाल?”
पायरोने ख्रवचारले, “आख्रण ख्रतथे मी माझ्याबद्दल काय स्पष्टीकरण देऊ?
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ख्रमस्टर जेसमॉन्ि आत्मख्रवश्वासाने हसले व बोलले, “ते सहज जमवता येईल.
तम्ु हाला मी खात्ी देतो, की ख्रतथे सवु काही सरु ळीत होईल. तम्ु हाला ते गाव खपू
आविेल. ते सांदु र असनू तेथील लोक आनांदी आहेत.”
“आख्रण तम्ु ही मला त्या घरामध्ये तेलावर चालणारे पणू ु घराचे उष्णतामान
राखणारे उपकरण बसवलेले आहे म्हणालात, ते खरे आहे?”
ख्रमस्टर जेसमॉन्िचा आवाज दख
ु ावल्यासारखा येत होता. “हो. हो. ते तसेच
आहे. मी तम्ु हाला खात्ी देतो, की तम्ु हाला सगळे काही आरामशीर वाटेल.”
पायरो काही आठवत स्वतःशी पटु पटु ला, “सगळ्या आधख्रु नक सख
ु सोयी म्हणे!
ठीक आहे. मी ते खरे आहे, असे धरून चालतो.”
ख्रकांलज लेसीमध्ये एका अिुसष्ठ तापमानाच्या आरामशीर मोठ्या हॉलमध्ये,
सजवलेल्या मोठ्या ख्रखिकीशेजारी बसनू , पायरो ख्रमसेस लेसीशी बोलत होता.
ख्रमसेस लेसी सईु ने काही काम करण्यात दगां होती. ती रे शमी कापिावर फुले भरत
नव्हती ख्रकांवा क्रॉसस्टीचचे काम करत नव्हती. त्याऐवजी ती कल्पक नसलेले,
ताटल्याांवर घालायच्या कापिाांना हेम घालायचे काम करत होती. ते काम करता
करता ती पायरोशी फार सांदु र वाटणाऱया मृदु आवाजात ख्रवचारपवू ुक बोलत होती.
“मला आशा आहे, की तम्ु ही आमच्याकिील ख्रिसमसच्या मेजवानीचा आनांद
घ्याल. ख्रमस्टर पायरो, इथे फक्त आमचे कुटुांब असणार आहे. माझा नात, नातू व
राजकुमाराचे आख्रण ख्रिजेटचे काही ख्रमत्, त्याची चल
ु त बख्रहण, िायना आख्रण खपू
जनु ा ख्रमत् असलेला िेख्रव्हि वेलव्यन. ही कौटुांख्रबक पाटी आहे.
एिख्रवना मोरे कोंब म्हणाली, की ख्रतला ते सगळे तसेच पहायचे आहे. जन्ु या
पद्धतीचा ख्रिसमस! आमच्यापेक्षा या जन्ु या पद्धती पाळणारे कुणीच नसेल. तम्ु हाला
माख्रहती आहे का, की माझा नवरा खरे च भतू काळात जगत असतो. तो बारा वषांचा
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असतानां ा सगळे जसे होते आख्रण तो इथे सट्टु ीसाठी येत असे, तसेच आजही असलेले
त्याला आविते.” ती स्वतःशीच हसली. “सगळ्या त्याच जन्ु या गोष्टी, ख्रिसमसचे
झाि, त्याला लटकवलेले भेटवस्तांचु े मोजे. ऑयस्टरचे सपू आख्रण टकी --- दोन
टकी, एक उकळलेली आख्रण एक भाजलेली --- प्लमचे पख्रु िांग, रांगीबेरांगी फुलाांचा
गच्ु छ आख्रण त्यावर बाकीची सजावट. आता आमच्याकिे सहापेनीचे नाणे नसते.
कारण आता ते शद्ध
ु चाांदीतले ख्रमळत नाही. पण सवु जनु ी आईस्क्रीम्स, एल्व्हास
प्लम्स, काल्सुबॅि प्लम्स, बदाम, रे ख्रझन्स, साखरे त व आल्यात घोळवलेली फळे .
माझ्या ख्रप्रय, मी तर जणू तम्ु हाला फोटुनम आख्रण मेसनचे मेनक
ू ािुच वाचनू दाखवत
आहे!”
“बाईसाहेब, तम्ु ही तर माझी भक
ू चाळवलीत.”
उद्या सध्ां याकाळपयंत आपल्याला सगळ्याांना घाबरवनू टाकणारे अपचन
होईल, असे मला वाटते.”
ख्रखिकीबाहेरील मोठ्या ओरिण्याने व हास्याच्या गिगिाटाने ख्रतच्या
बोलण्यात ख्रवघ्न आले. ख्रतने बाहेर िोकावनू पाख्रहले.
मला माख्रहती नाही, की ते ख्रतथे काही खेळ खेळत आहेत की काय करत आहेत.
पण ही तरुण मांिळी आपल्या ख्रिसमसला कांटाळून जातील की काय असे मनात
येऊन, मी नेहमी इतकी घाबरून असते. पण तसे काही नाही, तर एकदम उलटे आहे.
आता माझे मल
ु गा, मल
ु गी व त्याच
ां े ख्रमत्, हे ख्रिसमसबद्दल जास्त आधख्रु नक झाले
आहेत. पण असे म्हणा, की हे सवु बेकार व वरवरचे आहे. त्याना असे वाटते, की
कुठे तरी बाहेर हॉटेलमध्ये जाऊन नाच करणे जास्त बरे राहील. नवीन ख्रपढीला हे
जास्त आकषुक वाटते आख्रण ख्रशवाय शाळे त जाणाऱी मल
ु ेमल
ु ी नेहमी भक
ु े लेली
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असतात, नाही का? मला वाटते, त्याांना शाळे त उपाशी ठे वले जाते. शेवटी एखादा
जाणनू असतो, की ती वाढीच्या वयाची मल
ु े, तीन बळकट माणसाइां तके खातात.”
पायरो हसनू म्हणाला, “बाईसाहेब, मला तमु च्या ख्रिसमस पाटीत सामील
करून घेणे, हा तमु चा आख्रण तमु च्या नवऱयाचा मोठे पणा आहे.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “ओहो, त्यामळ
ु े आम्ही दोघे आनांख्रदत झालो आहोत.
आख्रण जर तम्ु हाला होरॅ सचे बोलणे बरे वाटले नाही, तर लक्ष देऊ नका. त्याची तशीच
बोलायची पद्धत आहे.”
ख्रतचा नवरा कनुल लेसी खरे तर असे म्हणाला, “मला कळत नाही की या मख
ू ु
परदेशी लोकाांपैकी एकजण, तम्ु हाला ख्रिसमसमध्ये का हवा आहे? त्याला
कोणत्यातरी वेगळ्या वेळी इथे बोलावता येणार नाही का? मला हे परदेशी लोक
आवित नाहीत. ठीक आहे. ठीक आहे. तर एिख्रवना मोरे कोंबला तो इथे आपल्यात
हवा आहे. मला हे जाणनू घ्यायला आविेल, की त्यामळ
ु े ख्रतला काय ख्रमळणार
आहे? ख्रिसमसमध्ये तो इथे नसला तर ख्रतला चालणार नाही का?”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “कारण तम्ु हाला चाांगले माख्रहती आहे, की र्कलॅड्रीजला
तसे हवे आहे.”
ख्रतच्या नवऱयाने ख्रतच्याकिे भेदक नजरे ने पाख्रहले आख्रण बोलला, “एम, तझ्ु या
मनात काही बेत ख्रशजतो आहे का?
ख्रतचे ख्रनळे िोळे उघित, एम म्हणाली, “बेत ख्रशजतो आहे? अथाुत नाही, असे
मी का करे न?”
वयस्क कनुल लेसी हसला. ते लाांबवरचे खोलवर गिगिाटी हसणे होते.
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“जेव्हा तझ्ु या मनात काही बेत ख्रशजत असतो, तेव्हा तू सवाुत ख्रनरागस
ख्रदसतेस.”
या गोष्टी मनात आठवत, ख्रमसेस लेसी बोलली, “एिख्रवना म्हणाली कदाख्रचत
तम्ु ही आम्हाला मदत कराल --- कसे, ते तम्ु हाला माख्रहती नाही, याबद्दल माझी खात्ी
आहे. पण ती म्हणाली, की --- आमच्यासारख्याच पररख्रस्थतीत असणाऱया तमु च्या
ख्रमत्ाांना तम्ु ही एकदा अशी मदत के ली होती. ठीक आहे. कदाख्रचत मी काय बोलते
आहे, ते तम्ु हाला माख्रहती नसेल.”
पायरोने ख्रतच्याकिे उत्तेजन देत पाख्रहले. ती सत्तरीकिे झक
ु ली होती. ती पाांढऱया
के साच
ु ाबी, िोळे ख्रनळे , हनवु टी करारी
ां ी पण अजनू ही ताठ होती. ख्रतचे गाल गल
आख्रण नाक ख्रवख्रचत् होते.
पायरो बोलला, “जर मला करण्यासारखे काही असेल, तर मी ते आनदां ाने करे न.
मला समजल्याप्रमाणे, हे एका तरुण मल
ु ीच्या मख
ू ु प्रेमासांबांधी होते.”
ख्रमसेस लेसी मान हलवत बोलला, “हो. ते असामान्य आहे, असे मला तम्ु हाला
साांगायचे आहे. शेवटी तम्ु ही पणू ुपणे परके आहात.”
समजतू दार नसलेल्या आवाजात पायरो म्हणाला, “आख्रण परदेशी.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “हो, पण त्यामळ
ु े एक प्रकारे , बहुधा ते सोपे जाईल.
काही झाले तरी एिख्रवनाला असे वाटते आहे, तम्ु हाला कदाख्रचत काही माख्रहती
असेल --- हे मी कसे साांगू बरे --- तम्ु हाला या िेसमॉन्ि ली- वोटुले बद्दल काही
उपयक्त
ु माख्रहती असेल.”
ख्रमस्टर जेसमॉन्िच्या हुशारीची तारीफ करायला आख्रण स्वतःचा हेतू पणू ु
करण्यासाठी त्याने मोरे कोंब बाईचा सहजतेने के लेला उपयोग पाहून, पायरो क्षणभर
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थाबां ला. त्याने नाजक
ू पणे सरु वात के ली, “मी समजतो, िेसमॉांि ली – वोटुलेची
कीती फारशी चागां ली नाही?”
“नाही, खरे च नाही. त्याचे नाव फार वाईट आहे. पण साराचा सांबांध आहे,
तोपयंत आम्ही काही करू शकत नाही. हे कधीच चाांगले ठरणार नाही, हे मी त्या
तरुण मल
ु ीला साांगते आहे, की काही माणसाांना दष्ु कीती लाभलेली असते. ते त्याांना
वाईट वागण्याची चालना देत,े एवढेच!”
पायरो म्हणाला, “तमु चे खरे च, ख्रकती बरोबर आहे!”
ख्रमसेस लेसी सागां ू लागली, “मी तरुण असतानां ा, [ ओहो, म्हणजे खपू वषांपवू ी
] आम्हाला काही तरुणाांख्रवरुद्ध ताकीद देण्यात येत असे, आख्रण त्यामळ
ु े आम्हाला
त्याांच्यात रुची वाटत नसे. जर कोणी त्याांच्याबरोबर नाच करायचा प्रयत्न के ला ख्रकांवा
त्याच्ां याबरोबर हररतगृहातील काळोखात राख्रहले, तर --- “ ती हसनू म्हणाली,
“त्यामळ
ु े होरॅ सला मी त्याला पाख्रहजे असलेल्या वाटेल त्या गोष्टी करू ख्रदल्या
नाहीत.”
पायरो म्हणाला, “मला साांगा, तम्ु हाला नेमका कसला त्ास आहे?”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “आमचा मल
ु गा यद्ध
ु ात मारला गेला. आमची सनू
साराला जन्म देऊन वारली. त्यामळ
ु े 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 तेवढे मोकळे
सोिायला हवे होते.”
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
मल
ु ी तशा प्रकारच्या गोष्टी करतात.”
पायरोने ख्रतच्याकिे प्रश्नाथुक नजरे ने पाख्रहले.
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मला वाटते, एखादा ज्याप्रकारे ते व्यक्त करतो, ज्याला
कॉफी बार पद्धत म्हणतात, ते सारामध्ये आले आहे. ती नाचायला जात नाही.
समाजात ख्रतचे तारुण्य ख्रमरवायला ख्रकांवा त्या प्रकारचे काही करायला जात नाही.
त्याऐवजी ख्रतच्याकिे चेल्सीला, नदीजवळ दोन फार चाांगल्या नसलेल्या खोल्या
आहेत. ती ख्रतला आविेल असे ख्रवनोदी कपिे घालते आख्रण चकचकीत ख्रहरवे ख्रकांवा
काळे फार जाि मोजे घालते. [ मला नेहमी वाटते, ख्रतला त्यात के वढे उकित असेल!
] आख्रण के स न धतु ा आख्रण न ख्रवांचरता ख्रफरते.”
पायरो बोलला, “रोजच्या आयष्ु याकिे पाख्रहले, तर हे अगदी नैसख्रगुक आहे. ही
हल्लीची फॅ शन आहे. त्याना तसेच वाढवले गेलेले असते. ”ख्रमसेस लेसी म्हणाली,
“बरोबर आहे. मी त्याची काळजी करत नाही. ती हल्लीची फॅ शन आहे. ते तसेच
आहे. पण तम्ु ही असे पहा, ती या िेसमॉन्ि ली- वोटुलेबरोबर असते. आख्रण त्याची
कीती जरा अशीतशीच आहे. तो साधारणपणे, चाांगल्या पैसेवाल्या मल
ु ींवर जगतो.
त्या त्याच्यावर भाळलेल्या असतात. त्याने होप नावाच्या मल
ु ीशी जवळजवळ ललन
के ले होते. पण ख्रतच्या घरच्या लोकाांनी ख्रतला कोटाुच्या सांरक्षणाखाली ठे वले. आख्रण
होरॅ सला तेच हवे होते. तो म्हणतो, त्याला हे साराच्या सांरक्षणासाठी के ले पाख्रहजे.
पण मला असे वाटत नाही. ख्रमस्टर पायरो, की ही खरे च चागां ली कल्पना आहे. म्हणजे
मला म्हणायचे आहे, की ते स्कॉटलांि, आयलंि ख्रकांवा अजेख्रन्टनाला पळून जातील
आख्रण ललन करून ख्रकांवा त्याख्रशवाय तसेच रहातील. आख्रण जरी कोटाुची सक्त मनाई
ख्रकांवा तसेच काही असले, तरी --- ते काही खरे उत्तर नव्हे, नाही का? ख्रवशेषतः मल
ू
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होण्याचा प्रश्न आला तर? तर त्याांना ललन करावेच लागेल. आख्रण मग जवळजवळ
नेहमीच मला असे वाटते, की वषाु दोन वषाुने घटस्फोट होतो. मग मल
ु गी घरी येते.
पन्ु हा वषाु दोन वषाुने एखाद्या मेंगळट मल
ु ाशी ललन करून ख्रस्थरस्थावर होते. पण हे
तसे दःु खीच असते. मला तरी तसे वाटते. जर मल
ू असेल, तर ते सावत् बाप ख्रकतीही
चाांगला असला, तरी त्याच्याकिून वाढवले गेल्यास, सवु काही आलबेल असत
नाही. नाही. मला वाटते, माझ्या तारुण्यात जसे के ले जायचे, तेच योलय होते. म्हणजे
असे, की पख्रहल्यादां ा ज्याच्या प्रेमात मल
ु गी पिते, तो नांतर आविेनासा होतो. मला
आठवते मला एका तरुणाबद्दल --- आता त्याचे नाव आठवत नाही --- खपू प्रेम
वाटत असे. ख्रकती ख्रवख्रचत् आहे, की मला त्याचे नावदेखील आठवत नाही. ख्रतबीट
असे त्याचे आिनाव होते. अथाुत माझ्या वख्रिलानां ी त्याला घरी येण्याची
जवळजवळ मनाई के ली. तम्ु हाला माख्रहती आहे का, की नांतर मी त्याला चार वषांनी
पाख्रहले, तेव्हा मला वाटले की मी तेव्हा त्याच्यात असे काय पाख्रहले होते! मला तो
फार मेंगळट तरुण वाटला. जािा. आमच्यात काहीही रुचीपणू ु सभां ाषण झाले नाही.”
पायरो काहीसे ख्रदखाऊपणे बोलला, “सवांना नेहमी असे वाटते, की त्याांचे
तारुण्यातील ख्रदवस हे सवाुत उत्तम ख्रदवस होते.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मला माख्रहती आहे. हे दमवणारे आहे, नाही का? मी
दमता कामा नये. पण त्याच वेळी मला माझ्या आवित्या साराने िेसमॉन्ि लीवोटुलेबरोबर ललन करायला नको आहे. ती आख्रण इथे रहाणाऱा िेख्रव्हि वेलव्यन
इतके चाांगले ख्रमत् होते आख्रण एकमेकाांचे इतके आविते होते. आख्रण होरॅ स 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 आहे.”
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पायरो म्हणाला, “बाईसाहेब, मला हे समजत नाही, तमु च्याबरोबर तो िेसमॉन्ि
ली- वोटुले आता घरी रहातो आहे का?”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मी तेच तर म्हणते आहे. पण होरॅ सने ख्रतला त्याच्याशी
भेटायला, बोलायला बदां ी घातली आहे. अथाुत होरॅ सच्या वेळी वख्रिलानां ी ख्रकांवा
पालकाांनी, त्याला चाांगले फटके च ख्रदले असते. होरॅ सने त्याला घरी यायला बांदी
के ली आख्रण मल
ु ीला त्याला भेटायला बांदी के ली. मी त्याला साांख्रगतले, की हा अगदी
चक
ु ीचा दृष्टीकोन आहे. मी म्हणाले, “नाही. त्याला इथे बोलाव. आपल्या ख्रिसमस
पाटीला त्याला व त्याच्या कुटुांबाला बोलाव. अथाुत माझा नवरा म्हणाला, की मी
वेिी झाले आहे. पण मी म्हणाले, “काही झाले तरी, ख्रप्रय, आपण हे करून तर बघ.ू
ख्रतला त्याला वेगळ्या माहोलमध्ये बघू दे. त्याना आपले घर बघू दे. आपण
त्याच्याशी नम्रपणे चाांगले वाग.ू मग कदाख्रचत त्याची ख्रतच्यातील रुची कमी होईल.”
पायरो म्हणाला, “बाईसाहेब, मला वाटते, तमु चा दृष्टीकोन तमु च्या नवऱयापेक्षा
शहाणपणाचा आहे.”
ख्रमसेस लेसी सांशय घेत बोलली, “मला आशा आहे, की ते तसे आहे. पण तसे
अजनू काही घित नाही आहे. पण अथाुत तो इथे फक्त काही ख्रदवसच होता.”
अचानक ख्रतच्या सरु कुतलेल्या गालावर खळी पिली. “ख्रमस्टर पायरो, मी
तमु च्याजवळ एक कबल
ु ी देते. मला तो आवितो. तरी मी त्याला मदत करू शकत
नाही. म्हणजे मला खरे तर असे म्हणायचे नाही, की तो मला मनापासनू आवितो.
पण मला तो छान वाटतो. हो. सारा त्याच्यात काय बघते, ते मला ख्रदसू शकते. पण
मी परु े शी म्हातारी बाई आहे. आख्रण अनभु वावरून मी साांगू शकते, की त्याच्याबरोबर
मला चागां ले वाटत असले, तरी तो मळ
ु ीच चागां ला नाही, असे मला वाटते.” ख्रमसेस
लेसीने ख्रतला माख्रहती असल्याप्रमाणे साांख्रगतले, “त्याच्याकिे काही चाांगले गणु
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आहेत. त्याने ख्रवचारले, तो त्याच्या बख्रहणीला घेऊन येऊ शकतो का. ख्रतचे ऑपरे शन
झाले होते आख्रण ती दवाखान्यात होती. तो म्हणाला, ख्रिसमसच्या काळात ती
दवाखान्यात राख्रहली, तर हे इतके उदास करणारे ठरे ल, म्हणनू त्याने ख्रवचारले, मी
ख्रतला इथे आणले तर तम्ु हाला काही त्ास होणार नाही ना? तो म्हणाला मी ख्रतचे
जेवण आख्रण बाकी साऱया जरुरीच्या वस्तु घेऊन येईन. तर मला वाटले, हे त्याने फार
चाांगले के ले, नाही का, ख्रमस्टर पायरो?”
पायरो ख्रवचारपवू ुक बोलला, “हा त्याचा जगावेगळा चाांगल
ु पणा होता.”
“ओहो, मला माख्रहती नाही. तम्ु हाला श्रीमांत मल
ु ीवर प्रेम करताांना
कुटुांबाबद्दलदेखील प्रेम असू शकते. तम्ु हाला माख्रहती आहे का, सारा फार श्रीमांत
मल
ु गी होणार आहे. म्हणजे फक्त आम्ही ख्रतला काय देऊ, त्यामळ
ु े नव्हे --- 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 वारसाहर्ककाने तो पैसा ख्रमळे ल. आता ती वीस वषांची आहे. नाही.
मला नर्ककीच असे वाटते, की त्याच्या बख्रहणीबद्दल िेसमॉन्िच्या मनात खपू प्रेम
आहे. तो काही ढोंग करत नाही, की ती फार नवलपणू ु आहे वगैरे. मला वाटते, ती
शॉटु हँि टांकलेख्रखका आहे. ती लांिनमध्ये सख्रचव म्हणनू काम करते. तो ख्रतचे सामान
घेऊन आला. त्याचा शब्द त्याने पाळला. अथाुत नेहमी नाही, पण बरे च वेळा. म्हणनू
मला वाटले त्याच्याकिे काही चाांगले गणु आहेत. पण त्याच वेळी, मला साराने
त्याच्याशी ललन करायला नको आहे.” ख्रमसेस लेसी ख्रनश्चयपवू ुक बोलली.
पायरो म्हणाला, “मला जे काही साांगण्यात आले, आख्रण मी जे काही ऐकले, ते
मोठे सांकटच ठरे ल.”
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ख्रमसेस लेसीने ख्रवचारले, “तम्ु ही आम्हाला काही मदत करू शकाल, असे
तम्ु हाला वाटते का?”
पायरो उत्तरला, “हो. मला वाटते, ते शर्कय आहे. पण मला मी फार काही करे न,
असे वचन द्यायची इच्छा नाही. बाईसाहेब, या जगातील िेसमॉन्ि ली- वोटुले हुशार
आहे. पण दःु ख करू नका. एखादा कदाख्रचत फार थोिे काही करू शकतो. दयाळुपणे
मला ख्रिसमस पाटीत सामील करून घेतल्याबद्दल, काही झाले तरी मी माझ्याकिून
प्रयत्नाांची पराकाष्ठा करे न.” त्याने त्याच्याभोवती पाख्रहले. “अलीकिील ख्रदवसात
ख्रिसमस पाटी करणे सोपे नाही.”
ख्रमसेस लेसी सस्ु कारा टाकून व पढु े वाकून म्हणाली, “ते खरे आहे. ख्रमस्टर
पायरो, तम्ु हाला माख्रहती आहे का, मी कसले स्वप्न बघते --- मला काय ख्रमळालेले
आविेल?”
“मला साांगा, बाईसाहेब.”
“मला एक छोटासा आधख्रु नक बगां ला हवा आहे. नाही, खरे तर बगां ला नाही
पण छोटेसे, आधख्रु नक, सहज चालवता येईल असे येथील बागेतील घर. त्यात सवु
सख
ु सोयींनी यक्त
ु असे स्वयांपाकघर हवे. फार मोठे पॅसेज नकोत. सवु काही साधे
आख्रण सोपे!”
“ही फार व्यवहायु कल्पना आहे.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “ही माझ्यासाठी व्यवहायु कल्पना नाही. माझ्या
नवऱयाला या जागेचे कौतक
ु आहे. त्याला इथे रहायला आविते. थोिी गैरसोय
असली, तरी त्याला चालते. आख्रण छोटेसे, आधख्रु नक, सहज चालवता येईल असे
येथील बागेतील घर, त्याला आवित नाही.
“त्यामळ
ु े तम्ु ही त्याच्या आविीसाठी तमु ची इच्छा मारता?”
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ख्रमसेस लेसीने धीर गोळा के ला. ती बोलली, “मला तो माझा त्याग वाटत नाही,
ख्रमस्टर पायरो, मी माझ्या नवऱयाशी ललन के ले, ते त्याला सख
ु ी करण्यासाठी. तो
चाांगला नवरा आहे. ही सवु वषे त्याने मला खपू सख
ु ात ठे वले आहे. मलाही त्याला
आनांद द्यायला आवितो.”
पायरो म्हणाला, “म्हणजे तम्ु ही इथे रहाणे चालू ठे वाल.”
ख्रमसेस लेसी बोलली, तसे हे फार गैरसोयीचे नाही.”
पायरो घाईने बोलला, “खरे तर हे खपू आरामदायी आहे. येथील तेलावर
चालणारे पणू ु घराचे उष्णतामान राखणारे उपकरण, बाथरूममधील गरम पाण्याची
सोय, हे खपू छान आहे.”
ख्रमसेस लेसी बोलली, “या सख
ु सोयी करून घेण्यासाठी आम्ही भरपरू पैसे
मोजले आहेत. आम्ही या घराचे ख्रवकसन करण्यासाठी, काही जमीन ख्रवकली. मला
वाटते, ते असे म्हणतात. नशीबाने, घराच्या दसु ऱया बाजल
ू ा दृष्टीक्षेपात न येणारी बाग
आहे. तो चागां ले दृष्य नसलेला जख्रमनीचा तक
ु िा होता. पण आम्हाला त्याची
चाांगली ख्रकांमत ख्रमळाली. त्यामळ
ु े आम्हाला घरात हव्या त्या सधु ारणा करून घेता
आल्या.”
“पण सेवेसाठी माणसे ख्रमळतात का?”
“हो, छान ख्रमळतात. तम्ु हाला वाटते, त्यापेक्षा छान ख्रमळतात. अथाुत पवू ी
माणसे घरात थाांबनू जशी काळजी घेतली जायची, तशी अपेक्षा करणे चक
ु ीचे आहे.
वेगवेगळ्या गावात वेगवेगळे लोक आले. दोन बायका सकाळी येतात. दसु ऱया दोन
बायका दपु ारी जेवण बनवायला व साफसफाईला येतात. कामाला माणसे सहज
ख्रमळतात. अथाुत ख्रिसमसच्या बाबतीत आम्ही नशीबवान आहोत. ख्रमसेस रोझ दर
ख्रिसमसला येते. ती फार चाांगली स्वयपां ाकीण आहे. ती दहा वषांपवू ी ख्रनवृत्त झाली.
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पण आमच्या कोणत्याही गरजेला ती धाऊन येते. मग माझा आविता पेव्हेरेल
आहे.”
“तमु चा स्वयांपाकी?”
“हो. तो ख्रनवृत्त झाला असनू त्याला आम्ही पेन्शन देतो. तो लॉजजवळ लहानशा
घरात रहातो. तो इतका कतुव्यदक्ष आहे, की तो दर ख्रिसमसला येतो. ख्रमस्टर पायरो,
मी खरे च इतकी घाबरते, कारण तो फार म्हातारा असनू , थरथरतो. मला भीती वाटते,
की त्याने जि काही उचलले, तर ते पिेल. त्याला बघणे, म्हणजे खरोखर त्ास आहे.
त्याचे हृदय देखील कमकुवत आहे त्यामळ
ु े त्याने जास्त काम करायला नको, असे
मला वाटते. पण त्याला येऊ ख्रदले नाही, तर त्याच्या भावना दख
ु ावतील. तो आनदां ाने
ख्रचत्कारतो आख्रण ख्रचत्ख्रवख्रचत् आवाज काढतो. तो आमच्या चाांदीच्या भाांि्याांची
ददु श
ु ा बघनू रागावतो आख्रण त्याच्या येथील तीन ख्रदवसात, सवु काही चकाचक
करून टाकतो. हो. तो आविता, ख्रवश्वासू ख्रमत् आहे.” एवढे बोलनू , ती पायरोकिे
बघनू हसली. “तर अशा तऱहेने आमचा ख्रिसमस आनांदात जातो. ती ख्रखिकीबाहेर
बघत बोलली, “आख्रण पाढां रा ख्रिसमसदेखील. बघा बफु पिू लागला. मल
ु े येऊ
लागली. ख्रमस्टर पायरो, तम्ु ही त्याांना भेटायला पाख्रहजे.
मोठ्या समारांभपवू ुक पायरोची ओळख करून ख्रदली गेली. पख्रहल्यादां ा कॉलीन
आख्रण मायके लशी, शाळे त जाणारा मल
ु गा आख्रण त्याचा ख्रमत्. ती छान आख्रण नम्र
पांधरा वषांची मल
ु े होती. एक गोरा व एक काळा. मग त्याांची पतु णी, काळ्या के साांची,
साधारण त्याच वयाची, खपू तरतरीत ख्रिगेट.
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “आख्रण ही माझी नात, सारा.”
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पायरोने थोि्या कुतहु लाने ख्रतच्याकिे पाख्रहले. ती लाल के साांचा पांजु का
असलेली आकषुक मल
ु गी 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 के स लाबां होते. त्याने त्या सकाळी दाढी के ली होती की नाही, अशी शक
ां ा
वाटत होती. त्याच्या ख्रवरुद्ध िेख्रव्हि वेलव्यन नावाच्या धष्ट्पष्टु , शाांत व हसऱया
मल
ु ाशी पायरोची ओळख करून ख्रदली गेली. तो साबण आख्रण पाणी याचा मक्त
ु
वापर करत असावा. ख्रतथे अजनू एकजण होता. सदांु र पण धास्तावलेली वाटणारी
िायना ख्रमिलटन, नावाची मल
ु गी. चहा आणला गेला. बनपाव, क्रम्पेट्स, सँिख्रवचेस
आख्रण तीन प्रकारचे के क. पाटीतील तरुण मिां ळींनी चहाची स्ततु ी के ली. 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 भवु या असलेला मोठा माणसू होता. त्याच्या
चेहरा हवा लागनू लाल झालेला होता. तो ससु स्ां कृ त घरातील माणसापेक्षा शेतकरी
वाटत होता.
तो बोलला, “बफु पिू लागला आहे. आता पाढां रा ख्रिसमस येणार आहे.”
चहानांतर पाटीतले लोक ख्रवखरु ले.
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “माझी अशी अपेक्षा आहे, की आता ते जाऊन त्याांचे
टेपरे कॉिुर चालू करतील. ख्रतने खोली सोिणाऱया ख्रतच्या नातवाकिे उदारपणाचा
आव आणत बख्रघतले. “मल
ु े त्याच्ां या खेळण्यातील सैख्रनकाबां रोबर खेळणार आहेत.”
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असे म्हणायचा ख्रतचा सरू होता. ते भीतीदायक रीत्या तांत्ज्ञानप्रेमी झाले आहेत.
आख्रण त्याबद्दल ते हट्टी आहेत.”
पण ख्रिगेट आख्रण मल
ु ाांनी तळ्यावर जाऊन त्यावरील बफु बघायचे ठरवले. तो
घसरण्याच्या खेळासाठी ठीक राहील का, असे त्यानां ा बघायचे होते. 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 मृदपु णे म्हणाली, “िेख्रव्हि, चालायला चल.”
िेख्रव्हिने साराच्या लाल के साक
ां िे बघत क्षणभर आढेवेढे घेतले. ती िेसमॉन्िली-वोटुलेच्या शेजारी त्याच्या दिां ावर हात ठे ऊन, त्याच्या चेहऱयाकिे बघत उभी
होती.
िेख्रव्हि वेलव्यन बोलला, “ठीक आहे, चल.”
िायनाने त्याच्या दिां ावर ख्रतचा हात सरकवला. ते बागेत उघिणाऱया दाराकिे
वळले. सारा म्हणाली, “िेसमॉन्ि, आपणही जायचे का? घरात फार कोंदट वाटते
आहे.”
िेसमॉन्ि बोलला, “कुणाला चालायचे आहे? 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
पेयपानगृहात िेसमॉन्िबरोबर जायचे नव्हते. ते काहीसे ख्रकांलज लेसीच्या ख्रशष्टाचारात
बसले नसते. ख्रकांलज लेसीच्या घरातील बायकामल
ु ी कधी स्पेकल्ि बोरमध्ये गेल्या
नव्हत्या. तसे के ल्यास 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 दख
ु ावणार नाही. ते फार चागां ले होते. ख्रतला ख्रतचे आयष्ु य जगू देत
होते. पण त्याना हे कळत नसे, की ती चेल्सीमध्ये का रहाते. पण त्याांनी ते मान्य के ले
होते. ते अथाुत एममळ
ु े होते. आजोबाांनी नर्ककीच तमाशा के ला असता.
सारा ख्रतच्या आजोबाांना ओळखनू होती. िेसमॉन्िला इथे आजोबाांनी कधीच
बोलावले नसते के वळ आजीमळ
ु े तो इथे होता. एम आजी ख्रतची नेहमीच आविती
होती.
िेसमॉन्ि त्याची गािी आणायला गेला, तेव्हा साराने ख्रतचे िोके परत घराच्या
हॉलमध्ये घातले. ती म्हणाली, “आम्ही लेिबरी बाजारात जातो आहोत. ख्रतथे व्हाईट
हाटुमध्ये आम्ही पेयपान करू.”
ख्रतच्या आवाजात थोिी धीट अरे रावी होती. पण ख्रमसेस लेसीला ती जाणवली
नाही.
“ठीक आहे ख्रप्रय मल
ु ी, मला खात्ी आहे, की ते छान ठरे ल. िेख्रव्हि आख्रण
िायना ख्रफरायला गेले आहेत. मी इतकी आनांदी आहे. िायनाला इथे बोलवायचे
माझ्या िोर्कयात आले, म्हणनू बरे झाले. फक्त बावीस वषांच्या ख्रवधवेला एकटे ठे वणे,
फार वाईट ठरले असते. मला आशा आहे, की ती लवकरच पन्ु हा ललन करे ल.”
साराने ख्रतच्याकिे रोखनू बख्रघतले. “एम, तल
ु ा काय म्हणायचे आहे?”
ख्रमसेस लेसी मोठ्या आनांदाने म्हणाली, “हा माझा छोटासा बेत आहे. मला ती
िेख्रव्हिकरता योलय वाटते. अथाुत मला माख्रहती आहे, की तो तझ्ु यावर जीवापाि प्रेम
करतो. ख्रप्रय सारा, तझु ी त्याची जोिी ठीक वाटत नाही. तो तझ्ु यासारखा नाही. पण
मला त्याला नाराज करायचे नाही. त्याला िायना नर्ककीच योलय ठरे ल.”
सारा म्हणाली, “तू मोठी जोि्या जळ
ु वणारीच ख्रनघालीस.”
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ख्रमस लेसी बोलली, “मला माख्रहती आहे. मोठ्या बायकाांना नेहमी माख्रहती
असते. मला वाटते, िायना त्याच्यावर आधीच मरते आहे. तल
ु ा असे वाटत नाही
का, की त्या दोघाांची जोिी चाांगली जमेल?”
सारा म्हणाली, “मी असे म्हणणार नाही. िायना त्याच्यापेक्षा जास्त चागां ली,
जास्त भावनाशील व जास्त गांभीर आहे. मला वाटते, त्याांचे ललन झाल्यास िेख्रव्हि
कांटाळे ल.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “ठीक आहे, आपण बघ.ू काही झाले, तरी तल
ु ा तो नको
असेल, हो ना ख्रप्रय मल
ु ी?”
सारा पटकन म्हणाली, “खरे च, नको आहे. घाईने ती बोलली, “एम, तल
ु ा
िेसमॉन्ि आवितो, की नाही?”
ख्रमसेस लेसी बोलली, “माझी खात्ी आहे, की तो खपू चाांगला आहे.”
सारा म्हणाली, “आजोबानां ा तो आवित नाही.”
ख्रमसेस लेसी बोलली, “त्याच्याकिून अशी अपेक्षा करणे चक
ू आहे, नाही का?
पण हळूहळू त्याला ही कल्पना पसतां पिेल. ख्रप्रय सारा, तू त्याला घाई करू नकोस.
म्हातारे लोक सवु काही सावकाशीने घेतात. तझु े आजोबा हट्टी आहेत पण ते
बदलतील.”
सारा म्हणाली, “मी त्याांची काही पवाु करत नाही. मला आविेल तेव्हा, मी
िेसमॉन्िशी ललन करे न.”
“मला माख्रहती आहे, मल
ु ी. पण प्रयत्न चालू ठे व आख्रण त्याबद्दल समजनू
उमजनू वाग. तल
ु ा माख्रहती आहे, तझु े आजोबा त्ास देतील. तझु े अजनू वय झाले

31

नाही. एखाद्या वषाुत तू तझ्ु या मनासारखे करू शकतेस. मी अशी अपेक्षा करते, की
होरॅ स त्यापवू ीच समजतू दारपणा दाखवेल.”
सारा बोलली, “ख्रप्रय आजी, तू माझ्या बाजनू े आहेस ना? ख्रतने ख्रतचे हात
आजीच्या गळ्यात घातले. आख्रण प्रेमभराने ख्रतचा पापा घेतला.
ख्रमसेस लेसी म्हणाली. “मला तू सख
ु ी व्हायला पाख्रहजे आहेस. ओहो, तझु ा
ख्रप्रयकर गािी घेऊन आला आहे. हल्लीची तरुण मल
ु े जी घट्ट ख्रवजार घालतात, ती
मला फार आविते. ते इतके चटपटीत ख्रदसतात --- फक्त त्या गिु घ्यावर अती घट्ट
बसतात.”
साराने ख्रवचार के ला, हो, िेसमॉन्िचे गिु घे पण जाम होतात. यापवू ी हे ख्रतच्या
लक्षात आले नव्हते --ख्रमसेस लेसी बोलली, “जा माझ्या ख्रप्रय मल
ु ी जा. छान मजा कर.”
सारा ख्रतला बघत, ख्रतच्या परदेशी 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 सांदु री, तू स्पेकल्ि बोरमध्ये चालली आहेस, म्हणनू
तझु े कुटुांब तल
ु ा ख्रवरोध करत आहे का? ते काळाच्या मागे ख्रकती वषे जगत आहेत?”
गािीत बसत सारा म्हणाली, “अथाुतच ते मला अिवत नाही आहेत.”
“तो परदेशी पाहुणा घरात का आला आहे? तो गप्तु हेर आहे, नाही का? इथे काय
तपास करायचा आहे?”
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“ओहो, तो इथे काही व्यवसायासाठी आलेला नाही. माझी आजी एिख्रवना
मोरे कोंबने आम्हाला त्याला बोलवायला साख्रां गतले आहे. मला वाटते, त्याने तो
व्यवसाय मागेच सोिला आहे.”
िेसमॉन्ि बोलला, “जन्ु या मोिलेल्या टालां याच्या घोि्यासारखा तो वाटतो
आहे.”
सारा ख्रनहेतक
ु पणे बोलली, “मला वाटते, त्याला जन्ु या पद्धतीच्या इलां लिां चा
ख्रिसमस बघायचा होता.”
िेसमॉन्ि रागाऊन हसत बोलला, “इतके काही बेकार! तम्ु हाला हे कसे चालते,
मला समजत नाही.”
साराने ख्रतचे लाल के स मागे टाकून उद्दामपणे हनवु टी उचलली.
ती धीटपणे ख्रवरोध दाखवत म्हणाली, “मला ते आविते.”
“तू असे म्हणू शकत नाहीस. उद्या आपण या गोष्टीचा छिा लाऊ. स्कारबोफु
ख्रकांवा कुठे तरी जाऊ.”
“मी ते करू शकणार नाही.”
“का नाही?”
‘कारण त्यामळ
ु े त्याांच्या भावना दख
ु ावतील.”
“ओहो, काय हा मख
ू ुपणा! तू असला पोरकट, भावख्रनक मख
ू ुपणा 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 होते. पण ते िेसमॉन्िजवळ कबल
ू करायची ख्रतला लाज वाटली. ख्रिसमस
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आख्रण कौटुांख्रबक आयष्ु य 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 मल
ु े आख्रण ख्रिजेट तळ्यावरुन घरी परतत होते. त्याच्ां यात
स्के टींगमधील समस्याांख्रवषयी चचाु चालली होती. बफाुचा पाऊस पित होता.
आकाशाकिे बघनू असे कळत होते, की जोरात बफु वषाुव सरुु होणार आहे.
कॉलीन म्हणाला, “आज रात्भर बफु पिणार आहे. ख्रिसमसच्या सकाळी
अनेक फूट बफु साठणार आहे, यावर मी पैज लावायला तयार आहे.”
हा अांदाज आनांददायी होता.
मायके ल म्हणाला, “चला, आपण बफाुचा माणसू करू.”
कॉलीन म्हणाला, “अरे देवा, मी कधीपासनू बफाुचा माणसू के लेला नाही. ह,ां
मी चार वषांचा असल्यापासनू .”
ख्रिजेट बोलली, “मला नाही वाटत, की तो करणे सोपे आहे. म्हणजे तो कसा
करायचा, ते तम्ु हाला माख्रहती पाख्रहजे.”
कॉलीन म्हणाला, “आपण ख्रमस्टर पायरोंचा पतु ळा बनवू या. त्याला मोठ्या
काळ्या ख्रमशा काढू. कपाटातील खोर्कयात ख्रमशासां ाठी के स पिले आहेत.”
मायके ल ख्रवचारपवू ुक बोलला, “मला असे वाटत नाही. ख्रमस्टर पायरो कसे
काय गप्तु हेर असतील. ते वेष कसा काय बदलू शकत असतील?
ख्रिजेट बोलली, “मला माख्रहती आहे. आपण अशी कल्पना करू शकणार नाही,
की ते सक्ष्ू मदशुक यत्ां हातात घेऊन धावत आहेत. आख्रण पाऊलाच्ां या ठशाच
ां े परु ावे
शोधत आहेत.”
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कॉलीन म्हणाला, “मला एक कल्पना सचु ली आहे. त्याांच्यासाठी आपण एक
देखावा उभारू.”
ख्रिजेट बोलली, “देखावा म्हणजे तल
ु ा काय म्हणायचे आहे?
“म्हणजे त्याांच्यासाठी आपण एक खनू झाल्याचे भासव.ू ”
ख्रिजेट बोलली, “काय सदांु र कल्पना आहे! म्हणजे बफाुत प्रेत ठे वायचे का? -- ख्रकांवा तसेच काही?”
“हो. त्यामळ
ु े त्याना घरच्यासारखे वाटेल, नाही का?”
ख्रिजेट गालातल्या गालात हसली.” मला नाही वाटत, की मी गोष्टी या थराला
नेईन.”
कॉलीन म्हणाला, “बफु पितो आहे. आपल्याला ही छान सांधी आहे. प्रेत
आख्रण पाऊलाचां े ठसे --- आपल्याला हे काळजीपवू ुक ठरवावे लागेल आख्रण
आजोबाांचा एक सरु ा पळवनू रक्ताचा आभास ख्रनमाुण करावा लागेल.”
ते थाबां ले आख्रण पररख्रस्थतीचे भान न ठे वता उद्दीख्रपत होऊन चचाु करू लागले.
जन्ु या शाळे च्या खोलीत एक रांगपेटी आहे. त्यातनू आपण रांग ख्रमसळून रक्त
तयार करू --- मला वाटते, ख्रकरख्रमजी तळे .”
ख्रिजेट बोलली, “मला वाटते, ख्रकरख्रमजी तळे फार गल
ु ाबी वाटेल. ते थोिे
तपख्रकरी पाख्रहजे.”
मायके लने ख्रवचारले, “प्रेत व्हायला कोण तयार आहे?”
ख्रिजेट पटकन बोलली, “मी प्रेत होईन.”
कॉलीन म्हणाला, “इकिे बघा. मी असा ख्रवचार करतो आहे.”
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ख्रिजेट म्हणाली, “ओहो, नको. नको. प्रेत मीच होणार. ती मल
ु गीच पाख्रहजे.
सदांु र मल
ु गी बफाुत मरून पिलेली --- ते जास्त उद्दीख्रपत करणारे ठरे ल.”
मायके ल ख्रचिवल्यासारखे बोलला, “सांदु र मल
ु गी! अहा–हा”
ख्रिजेट म्हणाली, “माझे के स काळे ही आहेत.”
“त्याचा काय सबां धां ?”
“म्हणजे काय? बफाुवर ते इतके छान उठून ख्रदसतील. आख्रण मी माझा लाल
पायजमा घालेन.”
मायके ल व्यावहाररकपणे बोलला, “तू जर लाल पायजमा घातलास, तर त्यावर
रक्ताचे लाल िाग ख्रदसणार नाहीत.”
“पण ते बफाुवर छान उठून ख्रदसेल. आख्रण पायजम्यावर पाांढरी नक्षी आहे.
त्यामळ
ु े रक्त त्यावर उठून ख्रदसेल. ओहो, ते आकषुक ख्रदसणार नाही का? तम्ु हाला
काय वाटते, तो खरे च फसेल का?”
मायके ल म्हणाला, “आपण जर सवु व्यवख्रस्थत के ले, तर तो फसेल. आपण
बफाुत तझ्ु या पायाचे ठसे उमटव.ू आख्रण दसु ऱया कुणाचे तरी प्रेताकिे जाताना आख्रण
येताांनाचे ठसे उमटव.ू अथाुत परुु ष माणसाचे. त्याला ते पसु नू जायला नको असणार.
त्यामळ
ु े त्याला समजणार नाही, की तू खरीच मेलेली नाही आहेस. असे करावे, असे
तल
ु ा वाटत नाही का?” एक भन्नाट कल्पना मनात येऊन मायके ल थाांबला. बाकीचे
त्याच्याकिे पाहू लागले. “तल
ु ा असे वाटत नाही का, की यामळ
ु े तो ख्रचिेल?”
ख्रिजेट सोप्या आशावादीपणे म्हणाली, “नाही. आम्हाला असे वाटत नाही.
माझी खात्ी आहे, त्याला समजेल, की आपण हे त्याच्या मनोरांजनासाठी के ले आहे.
ख्रिसमसची गांमत म्हणनू .”
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कॉलीन ख्रवचारपवू ुक म्हणाला, “मला वाटते, आजोबाांना ते फारसे आविणार
नाही.”
ख्रिजेट म्हणाली, “मग आपण गद्दु ागद्दु ी करू.”
मायके ल बोलला, “ते जास्त बरे राहील.”
ख्रिजेट पढु े म्हणाली, “त्यामळ
ु े आपल्याला जास्त वेळ ख्रमळे ल. शेवटी काय,
आपल्याला खपू गोष्टींची व्यवस्था बघावी लागेल. आपण जाऊन सवु सरु ळीत आहे
ना, ते पाहू.”
ते घाईने घरात ख्रशरले.
सध्ां याकाळ लगबगीची गेली. भरपरू प्रमाणात लाल बेरी व ख्रमस्लेटोच्या बेरी
आणल्या गेल्या. जेवायच्या खोलीच्या एका कोपऱयात ख्रिसमसचे झाि सजवले
गेले. प्रत्येकाने ते सजवायला मदत के ली. लाल बेरीची झिु ु पे ख्रचत्ाांमागे लावली गेली
व सोयीस्कर जागी ख्रमस्लेटोच्या िहाळ्या लटकवल्या गेल्या.
िेसमॉन्ि फसवेपणे हसत, साराजवळ पटु पटु ला, “इतका जनु ा प्रकार अजनू
चालू असेल, याची मला कल्पना नव्हती.
बचावात्मक पख्रवत्ा घेत सारा बोलली, “आम्ही नेहमीच असे करतो.”
“काय ख्रवचार आहे!”
“ओहो, दमल्यासारखे करू नकोस, िेसमॉन्ि. मलाही मजा वाटते आहे.”
“सारा, माझ्या आवित्या मल
ु ी, असे कसे वाटेल?”
“ठीक आहे --- कदाख्रचत खरे तर नाही वाटत --- पण एका तऱहेने वाटते.”
बाराला वीस ख्रमख्रनटे असताांना, ख्रमसेस लेसीने ख्रवचारले, “शरू पणे मध्यरात्ीच्या
बफाुतील प्राथुनेला कोण कोण येणार आहे?”
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िेसमॉन्ि बोलला, “मी नाही. सारा चल.” ख्रतच्या दिां ाला धरून, तो
वाचनालयाकिे चालू लागला आख्रण रे कॉिुकेसकिे गेला. िेसमॉन्ि बोलला, “ख्रप्रये,
काहीतरी मयाुदा हव्यात. मध्यरात्ीच्या बफाुतील प्राथुना!”
सारा म्हणाली, “हो, हो.”
खपू से हसनू , कोट चढवनू , पाय वाजवत बहुतेक मांिळी बाहेर पिली. ख्रिजेट,
िायना आख्रण िेख्रव्हि ही मल
ु े दहा ख्रमख्रनटे चालनू चचुमध्ये जायला म्हणनू बफाुच्या
भरु भरु ीत बाहेर पिली. त्याांचे आवाज कमीकमी होत गेले.
कनुल लेसीने नाकातनू अख्रवश्वसनीय आवाज काढत म्हटले, “मध्य रात्ीच्या
बफाुतील प्राथुना! मी तरुण असताांना सद्ध
ु ा कधी त्याला गेलो नाही. एकख्रत्त प्राथुना
! हे पोपचे साांगणे असावे. ख्रमस्टर पायरो, तम्ु ही काय म्हणत आहात?”
पायरोने हात हलवला. “ठीक आहे. अगदी ठीक आहे. मला आग्रह करू
नका.”
कनुल म्हणाला, “नेहमीची रख्रववार सकाळची प्राथुना आख्रण सगळ्या देवाच्या
स्ततु ीपर परु ातन ख्रिश्चन प्राथुना ‘देवदतू हाकु आख्रण हेराल्ि गातात.’ आख्रण मग
ख्रिसमसचे जेवण. एम, हे ठीक राहील, नाही का?”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “हो ख्रप्रय. आम्ही असेच करतो. पण तरूण ख्रपढीला
मध्यरात्ी ख्रफरायला आविते. आख्रण त्याना बाहेर जायचे आहे, तर ते खरे तर
चाांगलेच आहे.”
“सारा आख्रण तो माणसू , त्यानां ा जायचे नाही आहे.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, ““ठीक आहे ख्रप्रय. मला वाटते, तम्ु ही चक
ु त आहात.
सारा, तल
ु ा खरे तर जायचे आहे. पण तसे म्हणायला तल
ु ा आवित नाही.”
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“ती त्या माणसाच्या मताची एवढी पवाु करते, हे मला टोचते.”
ख्रमसेस लेसी शाांतपणे बोलली, “ती फार लहान आहे. ख्रमस्टर पायरो, तम्ु ही
झोपायला जात आहात का? शभु रात्. मला आशा आहे, की तम्ु हाला चाांगली झोप
लागेल.”
“आख्रण बाईसाहेब, तम्ु ही अजनू झोपायला जात नाही का?”
“एवढ्यात नाही. असे बघा, मला अजनू भेटी घालनू मोजे टाांगायचे आहेत.
मला माख्रहती आहे, की ते सगळे जवळ जवळ मोठे झाले आहेत. पण त्याना हा प्रकार
आवितो. एखादा त्यात ख्रवनोद ख्रलहून ठे वतो. छोट्या मजेशीर गोष्टी! पण त्यामळ
ु े
खपू मजा येते.”
पायरो बोलला, “ख्रिसमसला, घर आनांदी ठे वण्यासाठी, तम्ु ही फार कष्ट घेता.
मी तम्ु हाला मानतो.”
त्याने नम्रपणे ख्रतचे हात उचलनू , त्याच्या ओठानां ा लावले.
पायरो जाऊ लागल्यावर, कनुल लेसीने खजाुतील आवाज काढला, “ह,ां
फुलासारखा माणसू . तरीही --- तो तझु ी स्ततु ी करतो.”
ख्रमसेस लेसीने त्याच्याकिे बघनू गालाला खळ्या पािल्या. “होरॅ स, तझ्ु या
लक्षात आले का, की मी ख्रमस्लेटोच्या िहाळ्याख
ां ाली उभी आहे? ख्रतने एकोणीस
वषांच्या मल
ु ीचा अबोलपणा दाखवत ख्रवचारले.
हर्कयुल 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 बाहेर काढला. त्यावर मोठ्या अक्षरात,
थरथरत्या हाताने ख्रलख्रहलेला ख्रनरोप होता.
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थोिेसद्ध
ु ा प्लम पख्रु िांग खाऊ नका. तमु च्या चाांगल्या तब्येतीसाठी शभु ेच्छा.
पायरो त्याकिे ख्रनरखनू बघत राख्रहला. त्याच्या भवु या उांचावल्या. तो पटु पटु ला,
“हा अनेक अथु असलेला गढू सांदश
े आहे आख्रण अगदीच अपेक्षा नसलेला आहे.”
ख्रिश्चन जेवण दोन वाजता झाले. ती खरे च छान मेजवानी होती. मोठ्या
शेकोटीमध्ये ओिां के आनांदाने तितित होते. आख्रण त्यावर अनेक आवाज एकत्
ख्रमसळलेला गोंधळ चालू होता. ऑयस्टर सपू सपां त होते. दोन मोठे टकी आले आख्रण
गेले. आधीचे ख्रजवांत, पण आता मारलेले टकी. आता कळसाध्याय म्हणजे, ख्रिसमस
पख्रु िांग आणले गेले, मोठ्या रुबाबात! म्हातारा पेव्हेरेल, त्याचे हात व गिु घे ऐशां ीच्या
वयाने थरथरत असलेले, पण तो कुणालाही त्याला मदत करू देत नव्हता. ख्रमसेस
लेसी बसली. ख्रतचे हात उदासीनतेने व काळजीने एकमेकाांवर दाबले जात होते. एका
ख्रिसमसला ख्रतला वाटले, की आता नर्ककी पेव्हेरेल मरून पिणार आहे. त्याला असे
मरून द्यायचा धोका घ्यावा, की त्याला स्वस्थ बसायला लावनू त्याच्या भावना
दख
ु ावाव्या, जेणेकरून तो जगण्यापेक्षा मरणे पसांत करे ल. यातनू ख्रतने पख्रहला पयाुय
ख्रनविला. एका चादां ीच्या ताटलीत ख्रिसमस पख्रु िांग मोठ्या ख्रदमाखाने ख्रवराजमान
झाले होते. पख्रु िांगच्या मोठ्या गोळ्यात ख्रवजयाच्या झेंि्याप्रमाणे, लाल बेरीची
िहाळी खोचली गेली. ख्रतथे “ओहो-हो” च्या ख्रकांकाळ्या उठल्या.
ख्रमसेस लेसीने एक गोष्ट के लीः ख्रतच्यासमोर पख्रु िांग ठे वायला ख्रतने पेव्हेरेलला
मनाई के ली, म्हणजे त्याला त्ास नको. ख्रतने स्वतः ख्रतच्यासमोर सरु ख्रक्षतपणे ते
ठे वल्यावर सटु के चा एक सस्ु कारा टाकला. भरभर ताटल्या वाटल्या गेल्या. अजनू
शेकोटी धगधगत होती.
ख्रिजेट ओरिली, “ख्रमस्टर पायरो कुठे आहेत? शेकोटी ख्रवझण्यापवू ी, त्याना
लवकर आणा.”
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ख्रमसेस लेसी समाधानाचा सस्ु कारा टाकत मागे वाकली. पिु ींगची कारवाई
यशस्वी झाली. प्रत्येकाच्या समोर लपलपत्या ज्वाळाांमळ
ु े उब होती. प्रत्येकजण
इच्छा करत होता, त्याप्रमाणे क्षणभर टेबलाभोवती शाांतता पसरली.
ख्रमस्टर पायरो त्याच्ां या ताटलीतील पख्रु िांगकिे बघत असतानाचे, त्याच्ां या
चेहऱयावरील उत्सक
ु भाव कुणाच्याही लक्षात आले नाहीत. ‘थोिेसद्ध
ु ा प्लम पख्रु िांग
खाऊ नका.’ त्या काहीतरी अशभु होणार असल्याच्या वार्कयाचा अथु काय होता?
त्याच्या वाटच्या प्लमपिु ींगमध्ये व इतराांच्या प्लमपिु ींगमध्ये काही फरक नव्हता.
सस्ु कारा टाकत तो गोंधळला --- हर्कयुल पायरोला कधी स्वतः गोंधळलेले आवित
नसे --- त्याने त्याचा काटा व चमचा उचलला.
“ख्रमस्टर पायरो, क्रीम असलेले गोि सॉस घेणार?”
पायरोने वाखाणत, ते थोिेसे घेतले.
टेबलाच्या दसु ऱया टोकाकिून ख्रमस्टर लेसी चाांगल्या ख्रवनोदी पद्धतीने म्हणाले,
“माझी आविती िँिी परत एकदा ख्रफरव. ख्रमसेस लेसीने त्याांच्याकिे बघनू िोळे
ख्रमचकावले.
ती म्हणाली, ख्रमसेस रोझ चागां ल्या िँिीचा आग्रह करते. ती म्हणते, त्याने फरक
पितो.”
कनुल लेसी म्हणाला, “ठीक आहे. ठीक आहे. ख्रिसमस वषाुतनू एकदाच येतो.
ख्रमसेस रोझ ही थोर बाई आहे व थोर स्वयांपाकीण आहे.”
कॉलीन म्हणाला, “ते खरे च आहे. बाईसाहेब, हे पख्रु िांग कुस्करायचे.” त्याने
कौतक
ु दाखवणारे तोंि के ले.
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पायरोने काळजीपवू ुक त्याच्या ताटलीतले पख्रु िांग मोिले. तोबरा भरला. ते छान
होते. त्याने दसु रा तोबरा भरला. त्याच्या ताटलीत काहीतरी हळू वाजले. त्याने
काट्याने तपासले. त्याच्या िावीकिे असलेली ख्रिजेट त्याच्या मदतीला आली.
ती म्हणाली, “ख्रमस्टर पायरो, तम्ु हाला काही सापिले आहे का? मला नवल
वाटते, ते काय आहे? पायरोने बाजच्ू या रे ख्रझन्समधनू त्याला ख्रचकटलेला छोटासा
चाांदीचा तक
ु िा बाजल
ू ा काढला.
ख्रिजेट म्हणाली, “ओहो. हे अख्रववाख्रहत माणसाचे बटण आहे!”
पायरोने ते बटण त्याच्या ताटलीशेजारील पाण्याच्या पेल्यात बिु वले. त्याला
लागलेले पिु ींगचे कण काढून ते स्वच्छ के ले.
तो म्हणाला, “हे खपू सदांु र आहे.”
कॉलीनने स्पष्ट के ले, “ख्रमस्टर पायरो, याचा अथु तम्ु ही अख्रववाख्रहत रहाणार
आहात.”
पायरो थांिपणे बोलला, “याची मला अपेक्षा आहे. मी अनेक वषे अख्रववाख्रहत
आहे. आख्रण ती ख्रस्थती आता मी मरे पयंत बदलण्याची काही लक्षणे नाहीत.”
मायके ल म्हणाला, “ओहो, मरणाख्रवषयी काही बोलू नका. मी वतुमानपत्ात
वाचले की परवा पच्ां याण्णव वषाुच्या माणसाने बावीस वषांच्या मल
ु ीशी ललन के ले.”
हर्कयुल पायरो म्हणाला, “तू मला उत्तेजन देतो आहेस.”
कनुल लेसी अचानक उद्गारला. त्याचा चेहरा जाांभळा झाला आख्रण हात
तोंिाकिे गेला. “एमेलीन नवल वाटून गोंधळली. तो म्हणाला, “तू स्वयांपाकीणीला
पिु ींगमध्ये काच घालायला कशाला साख्रां गतलीस?”
ख्रमसेस लेसी नवल वाटून ओरिली, “काच?”
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कनुल लेसीने तो टोचेल असा तक
ु िा तोंिातनू काढला. तो गरु गरु ला, “माझा
दात तटु ला असता. नाहीतर मी तो ख्रगळून मला काही नको तो आजार झाला
असता.”
त्याने तो तक
ु िा बाउलमध्ये टाकून धतु ला आख्रण हातात धरून वर के ला. तो
उद्गारला, “देव माझ्यावर कृ पा करो. हा एखाद्या मल्ू यवान ख्रपनेवरील फटार्कयासारखा
लाल खिा आहे.” त्याने तो उांचावर धरला.
‘तमु च्या परवानगीने, असे म्हणत, चपळपणे व कुशलतेने त्याच्या शेजाऱयाच्या
अांगावरून, जाऊन कनुल लेसीच्या बोटातनू पायरोने तो हस्तगत के ला आख्रण लक्ष
देऊन तपासला. पायरोने तो ख्रफरवल्यावर, त्याच्या बाजांमू धनू प्रकाश फाकू लागला.
टेबलाभोवती कुठे तरी एक खचु ी जोरात आत ढकलली गेली, परत बाहेर काढली
गेली व परत आत ढकलली गेली.
मायके ल म्हणाला, “तसे असेल, तर ते ख्रकती ख्रवख्रचत् आहे.”
ख्रिजेट आशापणू ुतेने बोलली, “कदाख्रचत तो खरा असेल.”
ओहो, ख्रिजेट, गाढवपणा करू नकोस. या आकाराचे माख्रणक हजारो हजारो
पौंिाच्या ख्रकांमतीइतके कसे असेल, नाही का ख्रमस्टर पायरो?”
पायरो म्हणाला, “ते माख्रणक खरे च खरे असू शके ल.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “मला हे कळत नाही, की ते पख्रु िांगमध्ये कसे आले.”
त्याच्या पिु ींगच्या शेवटच्या तोबऱयाकिे लक्ष न देता कॉलीनने, “फुस!” म्हणनू
सटु के चा ख्रनःश्वास टाकला. तो म्हणाला, “हे माख्रणक खरे असले तर! मला ख्रकती हाव
सटु ली आहे!.”
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ख्रिजेटने टोमणा मारला, “हावरट कुठचा!. कॉलीन चरणारे , हावरट िुर्ककर
आहे!” िायना मोठ्या स्पष्ट आवाजात म्हणाली, “मला अगां ठी ख्रमळाली आहे.”
“िायना, छान! आपल्या सवांमध्ये तझु े ललन पख्रहले होईल.”
ख्रिजेट म्हणाली, “मला अांगस्ु तान ख्रमळाले आहे.”
दोन मल
ु े ओरिली, “ख्रिजेट म्हातारी नोकराणी होणार आहे. ओहो, ख्रिजेट
म्हातारी नोकराणी होणार आहे.”
िेख्रव्हिने ख्रवचारले, “पैसे कुणाला ख्रमळाले? या पिु ींगमध्ये दहा ख्रशख्रलगां चा
सोन्याचा तक
ु िा असल्याचे ख्रमसेस रॉस मला म्हणाली होती.”
िेसमॉन्ि-ली-वोटुले बोलला, “मी नशीबवान आहे.”
कनुल लेसीच्या दोन शेजाऱयाांनी त्याला हळू आवाजात रागावनू बोलताांना
ऐकले, “हो, तू असणारच.”
िेख्रव्हि म्हणाला, “मलाही अांगठी ख्रमळाली. काय योगायोग आहे, नाही का?”
हे तो िायनाकिे बघनू बोलला.
हसणे ख्रखदळणे चालू राख्रहले. कोणाच्याच लक्षात आले नाही, की पायरो
ख्रनष्काळजीपणे, जणू काही दसु रा कसला तरी ख्रवचार करत, लाल माख्रणक त्याच्या
ख्रखशात टाकत आहे.
पिु ींगनांतर मासाचे तक
ु िे आख्रण ख्रिसमसचे िेझटु आले. पाटीतील वयस्क
मांिळी ख्रिसमस झािाच्या झगमगाटापवू ी व चहाच्या समारांभापवू ी िुलकी
काढायला गेली. पण हर्कयुल पायरो गेला नाही. त्याऐवजी तो जन्ु या पद्धतीच्या
मोठ्या स्वयपां ाकघराकिे वळला.
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त्याने ख्रवचारले, “आपण आता जे चख्रवष्ट जेवण घेतले, ते बनवणाऱया
स्वयपां ार्कयाचे कौतक
ु करण्यासाठी, मी स्वयपां ाकघरात जाऊ शकतो का?”
क्षणभर शाांतता पसरली. मग ख्रमसेस रोझ रुबाबात त्याला भेटायला पढु े आली.
ती जािी बाई होती. चागां ली धट्टीकट्टी व खानदानी रुबाब असलेली होती. करि्या
के साांच्या दोन भाांिी घासणाऱया बायका आख्रण उांच के स बाांधलेली मल
ु गी मोरी व
स्वयांपाकघर यात फे ऱया मारत होत्या. पण त्या अथाुतच फक्त नोकराणी होत्या.
ख्रमसेस रॉस स्वयांपाकघराची मख्ु य होती. ती िौलाने बोलली, “सर, तम्ु हाला ते
आविले, हे ऐकून मला आनांद झाला.”
पायरो ओरिला, “हो, मला ते आविले.” मोठ्या परदेशी पद्धतीने त्याचे हात
उांचावनू ओठाांना लावले व त्याांचे चांबु न घेऊन ते छताच्या ख्रदशेने सोिले. “ख्रमसेस
रॉस, तम्ु ही फारच प्रज्ञावतां आहात. मी इतके चख्रवष्ट जेवण यापवू ी कधीच चाखले
नव्हते. ऑयस्टर सपू --- “ त्याने ओठाांने च्यॅक असा आवाज काढला. “वरची
सजावट आख्रण टकीतील सक
ु ा मेवा माझ्या अनभु वातील एकमेव होता.”
ख्रमसेस रॉस अख्रभमानाने म्हणाली, “तम्ु ही असे म्हणालात, यात सवु काही
आले. ती वरची सजावट खास प्रकारची होती.
ती एका ऑस्रेलीयन खानसाम्याने मला ख्रशकवली होती. ती मी गेली खपू वषे
वापरत आहे. पण बाकी सगळे नेहमीचे इख्रां ललश पद्धतीचे होते.”
पायरो ख्रवचारत राख्रहला, “आख्रण अजनू काही खास होते का?”
“तम्ु ही हे कौतक
ु के लेत, हा तमु चा मोठे पणा आहे. तम्ु ही परदेशी असल्याने
तम्ु हाला ख्रवश्वव्यापी पद्धत आविली असती. पण मला ती फारशी जमत नाही.”
“माझी खात्ी आहे, ख्रमसेस रॉस, तम्ु हाला काहीही जमेल. पण तम्ु हाला माख्रहती
असेल, इख्रां ललश स्वयपां ाक --- चागां ला इख्रां ललश स्वयपां ाक, तम्ु हाला दसु ऱया दजाुच्या
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हॉटेलाांमध्ये ख्रमळतो. जगातील चाांगल्या अन्नाचा शौकीनाांकिून तो वाखाणला जातो
आख्रण माझा ख्रवश्वास आहे, मी हे बरोबर म्हणतो आहे, की अठराव्या शतकात ख्रवशेष
मोहीम आखली गेली होती. त्यात नवलपणू ु इख्रां ललश पिु ींगची भलावण करणारा
अहवाल फ्रान्सला पाठवला गेला होता. फक्त ख्रनरख्रनराळ्या प्रकारचे इख्रां ललश पख्रु िांग
खाण्यासाठी लांिनला भेट देणे योलय ठरे ल, असेही त्यात ख्रलख्रहले गेले होते. ‘आमच्या
फ्रान्समध्ये असे काही नसते.’, हे त्याांनी ख्रलहून ठे वलेले आहे. आख्रण आम्ही आज
चाखलेल्या प्लमपिु ींगची मजा काही औरच होती. ते घरी के ले होते, बरोबर? ख्रवकत
आणलेले नव्हते?
“हो, खरे आहे, सर. ती माझी मी अनेक वषे बनवत असलेली पाककृ ती आहे.
मी इथे आले तेव्हा ख्रमसेस लेसी म्हणाली, की माझा त्ास वाचवण्यासाठी, ती
लांिनच्या दक
ु ानातनू पिु ींग मागवेल. पण मी म्हणाले, “नाही, बाईसाहेब तसे तमु चे
म्हणणे असेल. पण बाजारच्या पिु ींगला घरच्या ख्रिसमस पिु ींगची सर नाही.”
मोठी कलाकार असल्यासारखी ताकीद देत, ख्रमसेस रॉस म्हणाली, “तम्ु हाला
सागां ते, ते पिु ींग ख्रिसमसच्या आदल्या ख्रदवशी के ले गेले. चागां ले पिु ींग बनवायचे
असेल, तर ते काही आठविे आधी करुन थाांबावे लागते. थोिे ख्रदवस आधी के ले
की ते जास्त छान लागते. मी जेव्हा लहान होते, तेव्हा आम्ही दर रख्रववारी चचुला
जात अस.ू आम्ही प्राथुना ऐकत अस,ू ‘देवा, आम्ही तल
ु ा ख्रवनवतो’. ती प्राथुना
झाली की पिु ींग करायची वेळ झाली, असे आम्ही समजत अस.ू आख्रण तसेच ते
के ले जाई. रख्रववारी ती प्राथुना झाली, की आई त्या आठवि्यात पिु ींग करायची.
तसेच इथे व्हायला हवे होते. तीन ख्रदवस आधी, म्हणजे सर, तम्ु ही आलात, त्या
ख्रदवशी ते करायला हवे होते. पण मी जन्ु या पद्धतीप्रमाणे करते. घरातील प्रत्येकाने
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येऊन ते ख्रमश्रण ढवळायचे असते आख्रण शभु ेच्छा द्यायच्या असतात. सर, ती परांपरा
आहे. मला नेहमी त्याला ख्रचकटून राख्रहले पाख्रहजे.”
पायरो बोलला, “खपू रुचीपणू ु आहे. म्हणजे सगळ्याांनी स्वयांपाकघरात
यायचे?”
“हो, सर. तरूण माणसू , ख्रिजेट, इथे रहाणारा लांिनचा माणसू , त्याची बहीण,
ख्रमस्टर िेख्रव्हि, ख्रमस िायना आख्रण ख्रमसेस ख्रमिलटन, हे सगळे येऊन ढवळून गेले.”
“तम्ु ही ख्रकती पिु ींग के ली? की हे एकच के ले?”
“नाही सर. मी चार के ली. दोन मोठी आख्रण दोन लहान. दसु रे मोठे मी
नववषाुसाठी ठे वले आहे. आख्रण लहान कनुल आख्रण ख्रमसेस लेसीसाठी आहे. जेव्हा
सगळे घरातनू ख्रनघनू जातील आख्रण ते दोघेच उरतील, तेव्हा ते ते खातील.”
पायरो बोलला, “अस्स, अस्स!”
ख्रमसेस रॉस बोलली, “खरे तर, आज जेवताांना तम्ु ही चक
ु ीचे पिु ींग घेतले.”
पायरो भवु या चढवत म्हणाला, “चक
ु ीचे पिु ींग? असे कसे?”
“सर आपल्याकिे ख्रचनी मातीचा ख्रिसमसचा मोठा साचा आहे. त्याच्या
झाकणावर लाल बेरीची झिु ु पे आख्रण ख्रमस्लेटोच्या िहाळ्याांचे ख्रचत् आहे. नेहमी
ख्रिसमसचे ख्रदवसाचे पिु ींग त्यात उकळले जाते. पण मोठा ददु वै ी अपघात झाला.
सकाळी अॅनी जेव्हा तो तयार झाल्यावर, काढत होती, तेव्हा तो हातातनू ख्रनसटला
आख्रण पिून फुटला. त्यामळ
ु े मी ते पिु ींग वाढू शकले नाही. कसे वाढणार? त्या रात्ी
त्यात कदाख्रचत काचेचे तक
ु िे गेले असण्याची शर्कयता होती. त्यामळ
ु े मग दसु रे ,
नववषाुचे साध्या बाउलमधले वापरावे लागले. ते तसे छान गोल होते, पण ख्रिसमस
पिु ींगइतके नक्षीदार नव्हते. तसा साचा आता परत कुठे ख्रमळे ल, कुणास ठाऊक!
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हल्ली ते त्या आकाराचा साचा करत नाहीत. सगळ्या लहानसहान वस्तु --- फार
काय न्याहारीसाठी, आठ ते दहा अिां ् याच
ां े आम्लेट आख्रण िुकराचे किेचे भाजलेले
मास मावेल अशी मोठी ताटलीदेखील ख्रमळत नाही. पवू ीसारख्या वस्तु राख्रहल्या
नाहीत.”
पायरो म्हणाला, “खरे आहे. पण आजचे असे नाही. हा ख्रिसमसचा ख्रदवस
पवू ीच्या ख्रिसमससारखाच होता, नाही का?”
ख्रमसेस रॉसने सस्ु कारा टाकला. “सर, तम्ु ही हे बोलनू दाखवले, म्हणनू मला बरे
वाटले. पण आता मला पवू ीसारखी मदत ख्रमळत नाही. कसबी मदत नाही. हल्लीच्या
मल
ु ी --- “ख्रतने आवाज थोिा खाली के ला, “त्या तशा चागां ल्या असतात. कामाला
तयार असतात. पण त्याना काही प्रख्रशक्षण नसते. सर, मी काय म्हणते आहे, ते
तम्ु हाला समजले असेल.”
पायरो म्हणाला, “काळ बदलतो. मलाही त्याने कधीकधी वाईट वाटते.”
ख्रमसेस रॉस बोलली, “कनुल आख्रण ख्रमसेस या दोघासां ाठी, हे घर फार मोठे आहे.
ख्रमसेसना ते माख्रहती आहे. ते दोघे त्या घराच्या कोपऱयात रहातात. तसे रहाणे 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 आहेत का?”
ख्रमसेस रॉसचा आवाज थोिा राखीव वाटला. “हो, सर. फार उमदा तरुण माणसू
आहे. पण --- पण आमच्या मताप्रमाणे, सारासाठी तो ख्रवनोदी ख्रमत् वाटतो. पण
लांिनची पद्धत वेगळी आहे. त्याची बहीण इतकी आजारी असावी, हे ददु वै आहे.
ख्रतचे नक
ु तेच ऑपरे शन झाले आहे. पख्रहल्या ख्रदवशी ती बरी वाटली. पण नतां र आम्ही
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पिु ींग ढवळताांना ख्रतला बरे नाहीसे झाले. तेव्हापासनू ती अांथरुणातच आहे. मला
वाटते ऑपरे शननतां र ख्रतने उठून वावरायची फार घाई के ली. तम्ु ही तमु च्या पायाांवर
उभे रहायच्या आतच हल्ली िॉर्कटर, दवाखान्यातनू रुलणाला बाहेर काढतात. एवढे
कशाला, माझ्या स्वतःच्या भाच्याची बायको --- “ आख्रण जन्ु या काळातील गोष्टींशी
तल
ु ना करत, ती लाांबलचक गोष्ट उत्साहाने साांगत राख्रहली.
पायरो ख्रतला सहानभु तू ी दाखवत राख्रहला. तो म्हणाला, “या फार सांदु र आख्रण
महागि्या वाटणाऱया जेवणासाठी तमु चे आभार मानायचे राख्रहले. ते तम्ु ही कृ पया
स्वीकाराल का?” एक चरु चरु ीत पाच पौंिाची नोट त्याच्याकिून ख्रतच्या हातात गेली.
ती याांख्रत्कपणे म्हणाली, “सर, तम्ु ही खरे तर असे करायला नको.”
“नाही. नाही. तम्ु ही ती घ्यायलाच पाख्रहजे.”
“सर, हा तमु चा दयाळूपणा आहे. आख्रण मी तम्ु हाला ख्रिसमसच्या व
नववषाुच्या शभु ेच्छा देत.े ”
ख्रिसमसचा शेवटचा ख्रदवस नेहमीच्या ख्रिसमसच्या शेवटच्या ख्रदवसासां ारखाच
होता. ख्रिसमसचे झाि सजवले गेले. चहाबरोबर छान के क आला. शभु ेच्छा ख्रदल्या
गेल्या. पण प्रमाणात! गार जेवण झाले.
पायरो व त्याची यजमान मांिळी लवकर झोपायला गेली. ख्रमसेस लेसी म्हणाली,
“शभु रात्, ख्रमस्टर पायरो. मी अशी आशा करते, की तम्ु हाला मजा आली असेल.”
“बाईसाहेब, हा फारच नवलपणू ु ख्रदवस होता. फारच नवलपणू ु.”
ख्रमसेस लेसी म्हणाली, “तम्ु ही ख्रवचारात पिलेले ख्रदसता.”
“मी इख्रां ललश पिु ींगचा ख्रवचार करत होतो.”
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ख्रमसेस लेसीने नाजक
ू पणे ख्रवचारले, “तम्ु हाला कदाख्रचत ते थोिे जि पिले
असेल.”
“नाही. नाही. मी तसे म्हणत नाही आहे. मी त्याचे वैख्रशष्ट्य म्हणतो आहे.”
ख्रमसेस लेसी बोलली, ‘अथाुत ते पारांपाररक असते. ठीक आहे. शभु रात्.
ख्रिसमस पिु ींगची फार स्वप्ने पाहू नका.”
कपिे काढताांना पायरो पटु पटु ला, “हो. ती ख्रिसमस प्लमपिु ींगची नर्ककीच
समस्या आहे. मला काहीतरी अख्रजबात समजत नाही आहे.” त्याने रागाऊन िोके
हलवले, “ठीक आहे. आपण बघू या.”
काही तयारी करून पायरो अांथरुणाशी गेला पण झोपायला नव्हे
त्यानतां र दोन तासाांनी त्याने दाखवलेला धीर कामास आला. त्याच्या
झोपायच्या खोलीचे दार हळूच उघिले. तो स्वतःशी हसला. त्याच्या अपेक्षेप्रमाणेच
झाले होते. िेसमॉन्ि-ली-वोटुलेने नम्रपणे त्याला ख्रदलेला कॉफीचा कप त्याला
आठवला. थोि्या वेळाने जेव्हा िेसमॉन्िची पाठ वळली, तेव्हा त्याने काही क्षण
कप खाली टेबलावर ठे वला. मग त्याने तो सहजपणे परत उचलला, तेव्हा िेसमॉन्ि
समाधान पावला. त्याला ती शेवटच्या थेंबापयंत ख्रपताना बघनू त्याचे समाधान, ते
समाधान असेल तर, झाले. पण पायरोच्या ख्रमशाांवर हसू तरळले. त्याने ख्रवचार के ला,
आज माझ्याऐवजी दसु रे कुणीतरी गाढ झोपणार आहे. तो स्वतःशी बोलला, ‘तो
आल्हादक तरुण िेख्रव्हि. तो दःु खी आहे. त्याला रात्भर गाढ झोप ख्रमळाली, तर
चाांगलेच आहे. आख्रण आता बघू काय होते?”
एका तालात श्वास घेत, तो स्वस्थ राहीला. मध्येच अगदी मांदपणे 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 ठे वलेल्या वस्तु तपासत होता. त्याची बोटे पायरोचे पाकीट तपासत होती.
त्याने हळूच टेबलाचे खण उघिले. मग तो पायरोच्या कपि्याच
ां े ख्रखसे तपासू
लागला. शेवटी तो अांथरुणाजवळ आला आख्रण सावधानतेने उशीखाली हात
घातला. तो काढल्यावर एक दोन ख्रमख्रनटे पढु े काय करावे, असा ख्रवचार करत उभा
राख्रहला. तो खोलीभर ख्रफरला. दाख्रगने बख्रघतले. शेजारील बाथरूममध्ये गेला. तेथनू
परतला. नांतर उबग आल्यासारखा काही आवाज काढून खोलीबाहेर गेला.
पायरो श्वास रोखत, उद्गारला, “आहा, तझु ी ख्रनराशा झाली. हो. हो. फारच
ख्रनराशा झाली. ओहो, तू अशी कल्पना तरी कशी करू शकतोस, की हर्कयुल पायरो
काही अशा जागी लपवेल, की ते तल
ु ा सहज सापिेल!” मग दसु ऱया कुशीवर वळत,
तो शाांतपणे झोपला.
दसु ऱया ख्रदवशी सकाळी दारावरील हलर्कया थापानां ी त्याला जाग आली.
“कोण आहे? आत या. आत या.”
दार उघिले. ख्रनःस्तब्ध लाल चेहरा दाखवत, कॉलीन उांबरठ्यावर उभा होता.
त्याच्यामागे मायके ल होता. “ख्रमस्टर पायरो, ख्रमस्टर पायरो”
“काय झाले?” पायरोने अथां रुणावर उठून बसत ख्रवचारले. तम्ु ही लवकरचा चहा
आणला आहे का? नाही, पण तम्ु ही आहात होय? कॉलीन, काय झाले आहे?”
क्षणभर कॉलीन काहीच बोलला नाही. बहुधा त्याच्या मनात भावनाच
ां ी
खळबळ चाललेली असावी. खरे तर पायरोने घातलेल्या रात्ीच्या टोपीमळ
ु े त्याची
जीभ अिखळत होती. पण त्याने स्वतःला सावरले व बोलू लागला, “मला वाटते -- ख्रमस्टर पायरो, तम्ु ही आम्हाला मदत कराल का? काहीतरी भयांकर झाले आहे.”
“काहीतरी भयांकर झाले आहे? पण काय?”
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“ती --- ती ख्रिजेट आहे. ती ख्रतथे बफाुत आहे. मला वाटते --- ती हलत ख्रकांवा
बोलत नाही आहे. ओहो, तम्ु ही स्वतः येऊन बघा. मी फार घाबरलो आहे --कदाख्रचत ती मेली असेल.”
पायरो त्याची पाघां रुणे बाजल
ू ा करत ओरिला, “काय? ख्रिजेट मेली?”
“मला वाटते --- मला वाटते, कोणीतरी ख्रतला मारले आहे. ख्रतथे --- ख्रतथे रक्त
आहे. चला. लवकर चला.”
“नर्ककीच. मी नर्ककीच लगेच येतो.”
पायरोने घाईघाईने बटू चढवले. त्याने पायजम्यावर फरचा ओव्हरकोट घातला.
तो म्हणाला, “मी येतो. या क्षणी येतो. तम्ु ही घरी साांख्रगतले का?”
“नाही. नाही. मी अजनू कुणाला साांख्रगतले नाही. मला वाटले, तसे के लेले बरे .
अजनू आजी व आजोबा उठले नाहीत. खाली न्याहारीची तयारी चालली आहे. पण
मी पेव्हेरेलला काही साख्रां गतले नाही. ती --- ख्रिजेट --- ती घराच्या दसु ऱया बाजल
ू ा
आहे. गच्चीजवळ --- वाचनालयाच्या ख्रखिकीशेजारी.”
“अस्स! मला रस्ता दाखव. मी तझ्ु या मागे येतो.”
तोंि फाकवनू हसताांना कुणाला ख्रदसायला नको म्हणनू कॉलीनने तोंि ख्रफरवले.
तो खाली उतरला. किेच्या दाराने बाहेर पिला. स्वच्छ सकाळ होती. सयू ु अजनू
फार वर आला नव्हता. आता बफु पित नव्हता. पण रात्ी खपू बफु पिला होता.
आजबू ाजल
ू ा जाि बफाुचा गाख्रलचा पसरलेला होता. जग शद्ध
ु , पाांढरे आख्रण सांदु र
ख्रदसत होते.
कॉलीन धापा टाकत बोलला, “मी --- ते --- ख्रतथे आहे.” त्याने ख्रतकिे
नाटकीपणे बोट दाखवले.
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ते दृष्य खरोखर नाटकी होते. काही यािांवर ख्रिजेट बफाुत पिली होती.
ख्रतने शेंदरी पायजमा घातला होता आख्रण खाांद्याांवरुन पाांढरी लोकर लपेटलेली
होती. त्यावर ख्रकरख्रमजी िाग पिले होते. ख्रतचे तोंि एका बाजल
ू ा वळलेले असनू
त्यावर ख्रतचे के स पसरले होते. एक हात अगां ाखाली होता. दसु रा लाबां पसरलेला
होता. बोटे घट्ट ख्रमटलेली होती. त्या िागाांमध्ये ख्रमस्टर लेसी याांनी आधीच्या
सांध्याकाळी पाहुण्याांना दाखवलेला मोठा वाकिा इराणी चाकू खपु सलेला होता.
ख्रमस्टर पायरो उद्गारला, ”अरे देवा, हे जणू रांगमांचावर नाटक चालले आहे.”
मायके लच्या घशातनू गदु मरल्यासारखा आवाज आला. कॉलीनने झटपट
स्वतःला जखमेशेजारी लोटून ख्रदले. तो म्हणाला, “मला माख्रहती आहे --- हे खरे
वाटत नाही. तम्ु हाला त्या पाऊलखणु ा ख्रदसत आहेत का? मला वाटते त्या ख्रवस्कटता
कामा नयेत, बरोबर?”
“हो, पाऊलखणु ा ख्रवस्कटता कामा नयेत.”
कॉलीन म्हणाला, ‘मला तेच वाटले. म्हणनू च तम्ु ही येईपयंत, मी कुणाला
ख्रतच्याजवळ जाऊ ख्रदले नाही. मला वाटले आता काय करायचे, ते तम्ु हाला माख्रहती
असेल.”
पायरो घाईने बोलला, “ठीक आहे. पख्रहल्याांदा आपण ती ख्रजवांत आहे का, ते
बघ,ू नाही का?”
मायके ल थोि्या सांशयाने बोलला, “हो --- अथाुत --- पण असे बघा,
आम्हाला वाटले --- म्हणजे मला म्हणायचे आहे, आम्हाला हे आविले नसते --“
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“आहा, तम्ु हाला काळजी आहे! तम्ु ही रहस्यमय गोष्टी वाचलेल्या ख्रदसतात. हे
सवाुत महत्वाचे आहे, की कशालाही हात लावायचा नाही आख्रण प्रेत आहे तसे
ठे वायचे. पण अजनू आपली खात्ी नाही की ते नर्ककी प्रेत आहे का. शेवटी, जरी
काळजी घेणे स्ततु ीपर असले तरी सवुसाधारण मानवता त्याआधी येते. आपण
पोलीसचा ख्रवचार करण्यापवू ी िॉर्कटरचा ख्रवचार करायला पाख्रहजे, नाही का?”
थोिे काां कू करत कॉलीन बोलला, “हो. हो. अथाुत.”
मायके ल घाईने बोलला, “फक्त आम्ही ख्रवचार के ला --- म्हणजे --- की काही
करण्यापवू ी तम्ु हाला बोलवावे.”
पायरो म्हणाला, “तम्ु ही दोघेही इथे रहा. मी दसु ऱया बाजनू े येतो म्हणजे
पाऊलखणु ा ख्रवस्कटणार नाहीत. खपू ठळक पाऊलखणु ा आहेत, नाही का? स्पष्ट
आहेत. कुणा माणसाच्या व मल
ु ीच्या एकमेकाबां रोबर असलेल्या, ती मल
ु गी पिली
आहे ख्रतकिे जाणाऱया खणु ा आहेत. आख्रण मग माणसाच्या पाऊलखणु ा परत येत
आहेत, मल
ु ीच्या नव्हे.”
कॉलीन सावकाश श्वास घेत बोलला, “त्या खन्ु याच्या पाऊलखणु ा असणार.”
पायरो म्हणाला, “बरोबर. खन्ु याच्या पाऊलखणु ा. लाबां , अरुांद पाऊल. ख्रवशेष
प्रकारचा बटू . फार रुचीपणू ु. ओळखायला सोपे आहे. हो, त्या पाऊलखणु ा फार
महत्वाच्या आहेत.”
त्याच क्षणी िेसमॉन्ि-िी–वोटुले साराबरोबर घराबाहेर ख्रतथे अवतीणु झाला.
त्याने नाटकी आवाजात ख्रवचारले, “तम्ु ही सगळे इथे काय करत आहात? मी
माझ्या झोपायच्या खोलीच्या ख्रखिकीतनू तम्ु हाला पाख्रहले. काय चालले आहे? देवा
रे , हे काय आहे? हे --- हे असे ख्रदसते आहे -- “
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पायरो म्हणाला, “बरोबर. ते खनु ासारखे ख्रदसते आहे, नाही का?”
साराने धर्कका बसनू श्वास रोधला. मग त्या दोन मल
ु ाांकिे एक सांशयास्पद कटाक्ष
टाकला.”
िेसमॉन्िने ख्रवचारले, म्हणजे त्या मल
ु ीला कुणीतरी मारले आहे? --- ख्रतचे नाव
काय --- ख्रिजेट? कुणाला ख्रतला मारायचे असेल? हे अख्रवश्वसनीय आहे.”
पायरो म्हणाला, “इथे खपू गोष्टी अख्रवश्वसनीय आहेत.”
“ख्रवशेषतः न्याहारीपवू ी, नाही का? ‘न्याहारीपवू ीच्या सहा अख्रवश्वसनीय गोष्टी’,
असे तमु चे एक गाजलेले पस्ु तक आहे. पण हे खरे च, अख्रवश्वसनीय आहे.”
पायरो पढु े बोलला, “कृ पया तम्ु ही सगळे इथे थाबां ा.”
काळजीपवू ुक रीत्या गोल काढत तो ख्रिजेटपाशी पोचला आख्रण क्षणभर ख्रतच्या
शरीरावर वाकला. कॉलीन आख्रण मायके ल हसू दाबत थरथरत होते. सारा त्याांना
सामील झाली व पटु पटु ली, “तम्ु ही दोघे कशाच्या मागे आहात?”
कॉलीन कुजबजु ला, “ख्रबचारी ख्रिजेट, ती नवलपणू ु आहे, नाही का? ती जराही
हलत नाही आहे.”
मायके ल कुजबजु ला, “ख्रिजेटइतके मेल्याचे हुबेहूब सोंग मी कुणाचेच पाख्रहलेले
नाही.”
पायरो सरळ झाला. तो म्हणाला, “ही भयांकर गोष्ट आहे.” त्याच्या आवाजात
कधी नव्हे त्या भावना दाटून आल्या होत्या.
करमणक
ु ीने खषू होऊन, मायके ल व कॉलीन बाजल
ू ा झाले. दाटलेल्या
आवाजात मायके ल बोलला, “काय --- आपण काय के ले पाख्रहजे?”
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पायरो म्हणाला, “एकच गोष्ट के ली पाख्रहजे. आपण पोख्रलसाांना बोलावले
पाख्रहजे. तमु च्यापैकी एकजण त्यानां ा फोन करे ल का, की ते मीच करू?”
कॉलीन बोलला, “मला वाटते, मला वाटते --- मायके ल, काय करावे?”
मायके ल म्हणाला, “हो, आता आपले नाटक बास झाले. तो पढु े झाला.
पख्रहल्याांदाच त्याला स्वतःबद्दल खात्ी वाटत नव्हती. तो म्हणाला, “मी खरे च माफी
मागतो. मी असे समजतो, की तम्ु ही मनाला फार लावनू घेणार नाही. हा --- हा
ख्रिसमसचा एक ख्रवनोद होता, एवढेच. तमु च्यासाठी आम्ही खनु ाचे नाटक के ले
होते.”
“तम्ु हाला वाटले, माझ्यासाठी खनु ाचे नाटक करावे? मग असे --- मग तसे --“
कॉलीनने स्पष्ट के ले, “हे एक नाटक आम्ही के ले होते. तम्ु हाला घरच्यासारखे
वाटावे, म्हणनू , समजले का?”
पायरो म्हणाला, “आहा, समजले. तम्ु ही मला एख्रप्रल फूल के ले, नाही का? पण
आज एक एख्रप्रल नाही आहे. आज सव्वीस ख्रिसेंबर आहे.”
कॉलीन बोलला, “आम्ही खरे तर, असे करायला नको होते. पण --- पण --पण तम्ु ही फार मनावर घेऊ नका. ख्रमस्टर पायरो, नाही ना घेणार? चल ख्रिजेट, उठ.
तू आधीच थिां ीने मरणाख्रां तक काकिली असशील.”
पण बफाुतली आकृ ती हलली नाही.
पायरो म्हणाला, “हे ख्रवख्रचत् आहे. ख्रतला ऐकू येत नाही आहे.” त्याने
ख्रवचारपवू ुक मल
ु ाांकिे पाख्रहले. “हा ख्रवनोद असल्याचे तम्ु ही म्हणालात? पण ते तसे
आहे का?”
56

कॉलीन चळ
ु बळ
ु त बोलला, “आम्हाला ख्रतला काही त्ास द्यायचा नव्हता.”
“पण मग ती उठत का नाही आहे?”
कॉलीन म्हणाला, “मी कल्पना करू शकत नाही.
सारा अधीरपणे बोलली, “चल ख्रिजेट. मख
ू ाुसारखी ख्रतथे झोपनू राहू नकोस.”
कॉलीन कशाची तरी भीती वाटून म्हणाला, “ख्रमस्टर पायरो, आम्ही चक
ु लो.
आम्ही माफी मागतो.”
पायरो ख्रवख्रशष्ट आवाजात म्हणाला, “तम्ु ही माफी मागायची काही गरज नाही.”
कॉलीन त्याच्याकिे रोखनू बघत बोलला, “म्हणजे काय?” तो वळला.
“ख्रिजेट! ख्रिजेट! काय झाले? ती उठत का नाही आहे? ती ख्रतथे झोपनू का राख्रहली
आहे?”
पायरोने िेसमॉन्िला खणू के ली. “तम्ु ही ख्रमस्टर िेसमॉन्ि-िी–वोटुले, इकिे
या.”
िेसमॉन्ि पढु े झाला.
पायरो म्हणाला, “ख्रतची नािी बघा.”
िेसमॉन्ि-िी–वोटुले पढु े वाकला. त्याने ख्रतचा दिां धरला --- मनगट.
“नािी लागत नाही --- ख्रतचा हात थिां आहे. अरे देवा, ती खरे च मेली आहे.”
पायरोने मान हलवली. हो, ती मेली आहे. कोणीतरी प्रहसनाची शोकाांख्रतका
के ली आहे.”
“कोणीतरी --- म्हणजे कोण?”
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“ख्रतथे जाणाऱया व येणाऱया पाऊलखणु ा ख्रदसत आहेत. ख्रमस्टर िी–वोटुले,
तम्ु ही आताच के लेल्या पाऊलखणु ाश
ां ी त्याचे साम्य ख्रदसते आहे. रस्त्यापासनू
इथपयंत येताांना तमु च्या ज्या पाऊलखणु ा उमटल्या, त्या तांतोतांत तशाच आहेत.”
िेसमॉन्ि-िी–वोटुले वळला.
“काय म्हणालात? तम्ु ही माझ्यावर आरोप करत आहात? माझ्यावर? तम्ु ही वेिे
झाला आहात का? मला त्या मल
ु ीला का ठार मारायचे असेल?”
“आहा --- का? मला नवल वाटते --- आपण बघू --- “
तो खाली वाकला आख्रण हळूच मल
ु ीच्या हाताची बोटे उघिली.
िेसमॉन्िने खोल श्वास घेतला. त्याने अख्रवश्वासाने खाली पाख्रहले. मेलेल्या
मल
ु ीच्या हातात मोठे माख्रणक होते.
तो ओरिला, “पिु ींगमध्ये असलेली, हीच का ती वस्त?ु ”
पायरो बोलला, ‘तीच ती आहे का? तझु ी खात्ी आहे का?”
“अथाुत तीच ती आहे.”
िेसमॉन्ि पटकन खाली वाकला व त्या मल
ु ीच्या हातातील माख्रणक घेतले.
पायरो नापसांती दशुवत म्हणाला, “तू ते करू नकोस. इथले काहीही हलवायचे
नाही.”
“मी प्रेताला काही धर्कका लावलेला नाही. लावला आहे का? पण ही गोष्ट
कदाख्रचत --- हरवेल आख्रण तो परु ावा आहे. लवकरात लवकर पोख्रलसाांना इथे
आणणे श्रेयस्कर ठरे ल. मी आता जाऊन त्यानां ा फोन करतो.”
तो वळून घराकिे धावला. सारा सावकाशीने पायरोजवळ आली.
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ख्रतचा चेहरा पाांढरा फटक पिला होता. ख्रतने पायरोचा दिां धरला व ती
कुजबजु ली, “मला समजत नाही, तम्ु ही पाऊलखणु ाबां द्दल काय बोललात?”
“बाईसाहेब, तम्ु ही स्वतःच बघा.”
प्रेताकिे जाणाऱया व परतणाऱया पाऊलखणु ा पायरोबरोबर गेलेल्या व परत
आलेल्या माणसाच्याच होत्या. “म्हणजे तम्ु हाला म्हणायचे आहे --- िेसमॉन्ि? छे ,
छे ! काही काय?
स्वच्छ हवेतनू अचानक गािीचा आवाज आला. त्याची चाके गोल गोल ख्रफरत
होती. मोठ्या वेगाने ती गािी वाटेवर धावत होती. आख्रण साराने ती कुणाची होती,
ते ओळखले.
ती म्हणाली, “ही गािी िेसमॉन्िची आहे. तो पोख्रलसाांना फोन करण्याऐवजी
स्वतःच आणायला गेला असावा.”
घरातनू िायना ख्रमिलटन धावत ख्रतथे आली. ती धापा टाकत ओरिली, “काय
झाले? िेसमॉन्ि आताच मोठ्या वेगाने घरात घसु ला. तो ख्रिजेटला मारले
गेल्याबद्दल, काहीतरी बोलला आख्रण मग फोनकिे धावला. त्याने काही उत्तर ख्रदले
नाही. तो म्हणाला फोनच्या वायसु कापल्या असल्या पाख्रहजेत. तो म्हणाला गािी
घेऊन पोख्रलसाांकिे जाणे, एवढाच मागु उरला आहे. पोलीस कशासाठी? --- ”
पायरोने काही हावभाव के ले.
िायना त्याच्याकिे बघनू बोलली, “ख्रिजेट? पण नर्ककी --- हा काही ख्रवनोद
आहे का? मी काही ऐकले --- काल रात्ी --- ख्रमस्टर पायरो, मला वाटले ते
तमु च्यासाठी काही ख्रवनोद करत आहेत?”
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पायरो म्हणाला, “हो, तेच चालले होते --- माझ्यासाठी काही ख्रवनोद चालला
होता. पण आता सगळे घरात चला. आपण इथे गारठून जाऊ. आख्रण ख्रमस्टर िी–
वोटुले पोख्रलसाांना घेऊन येईपयंत, करण्यासारखे काहीच नाही.”
कॉलीन म्हणाला, “आपण असे ख्रिजेटला एकटे टाकून --- जाऊ शकत नाही.”
पायरो हळूवारपणे बोलला, “इथे राहून करण्यासारखे काही उरले नाही. चला.
ही फार उदास करणारी, शोकाख्रां तका आहे. पण ख्रिजेटला मदत करण्यासारखे, आता
काही उरले नाही. त्यामळ
ु े आपण आत जाऊन उब ख्रमळवू आख्रण कदाख्रचत कपभर
चहा ख्रकांवा कॉफी.”
ते आज्ञाधारकपणे त्याच्या मागोमाग घरात गेले. पेव्हेरेल अगदी घांटी
वाजवणारच होता. पायरोला पायजम्यात व ओव्हरकोटात बघनू व घरातील सवु
लोकानां ा बाहेरून येतानां ा बघनू , त्याने ती वाजवली नाही. त्याचे वय झाले असले,
तरी तो अगदी योलय स्वयांपाकी होता. त्याने ख्रवचारणे अपेख्रक्षत नसलेले काहीही,
त्याने ख्रवचारले नाही. ते जेवणघरात गेले व बसले. जेव्हा सगळ्यानां ा कपभर कॉफी
ख्रमळाली, तेव्हा ते ती ख्रपऊ लागले. पायरो बोलला,
“मी तम्ु हाला थोिा इख्रतहास साांगतो. मी तम्ु हाला सवु काही तपशीलात जाऊन
साांगू शकत नाही, पण मी तम्ु हाला ठळक रूपरे षा साांगतो. या देशात आलेल्या एका
लहानशा तरुण राजासांबांधी हे आहे. त्याने त्याच्याबरोबर एक प्रख्रसद्ध रत्न आणले.
ते तो नीट जिवनू घेऊन, त्याच्या वालदत्त वधल
ू ा देणार होता. पण ददु वै ाने त्याची
एका खपू सांदु र स्त्रीशी ओळख झाली, ती स्त्री काही त्याची पवाु करत नव्हती पण
ख्रतचा त्या रत्नावर िोळा होता --- इतका होता, की एक ख्रदवस ख्रतने ख्रपढ्यानख्रपढ्या
त्या तरुणाच्या घरात असलेले ते ऐख्रतहाख्रसक रत्न घेऊन पोबारा के ला. त्यामळ
ु े गरीब
ख्रबचारा तरुण मनष्ु य कठीण प्रसांगात सापिला. ख्रशवाय त्याला याचे काही प्रकरण
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करता येत नव्हते. पोख्रलसाांकिे जाणे शर्कय नव्हते. त्यामळ
ु े तो माझ्याकिे, म्हणजे
हर्कयुल 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 परदेशात
ख्रवकतदेखील असे. तो नेहमी फार हुशारी दाखवे. त्याचा सांशय घेतला गेला. हो, पण
काही ख्रसद्ध करता येत नव्हते. मला असे समजले, की तो तरुण या घरात
ख्रिसमससाठी येणार आहे. हे महत्वाचे होते, की त्या सदांु र 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 ख्रकांलज लेसीला एका हुशार माणसाची बहीण बननू येईल --“
साराने एक दीघु श्वास घेतला. “ओहो नाही, ओहो नाही. इथे नाही. माझ्याबरोबर
इथे नाही.”
पायरो म्हणाला, “पण ते तसेच आहे. थोिी खटपट करून मीदेखील इथे पाहुणा
म्हणनू हजर झालो. ती बहीण झालेली स्त्री नक
ु तीच दवाखान्यातनू ऑपरे शननांतर
बाहेर पिली असल्याचे, साांगण्यात आले. ती इथे आली, तेव्हा बरीच बरी होती.
पण मी, एक प्रख्रसद्ध गप्तु हेरदेखील, इथे आल्याची बातमी आल्यावर, लगेच ख्रतने बेत
बदलला. ख्रतला वाटले, त्या जागी ख्रतने पख्रहल्याांदा तो ख्रहरा लपवला. नांतर ख्रतने अगदी
ठरवनू , परत अांथरूण धरले. ख्रतला मला भेटायचे नव्हते. कारण माझ्याकिे ख्रतचा
फोटो असल्याने मी ख्रतला लगेच ओळखले असते. ते ख्रतला आविणारे नव्हते. पण
ख्रतला ख्रतच्या खोलीत ख्रतच्या भावाबरोबर रहाणे भाग होते. तो ख्रतच्यासाठी सगळी
नाटके करत होता.”
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मायके लने ख्रवचारले, “आख्रण ते माख्रणक?”
पायरो म्हणाला, “मला वाटते, मी आलो, तेव्हा ती सगळ्याांबरोबर
स्वयांपाकघरात होती. सगळे हसत होते, बोलत होते आख्रण ख्रिसमस पिु ींग ढवळत
होते. ते बाउल्समध्ये भरले गेले आख्रण त्या तरुण स्त्रीने ते माख्रणक लपवले. एका
बाउलमध्ये ते खाली दाबले. आपण ख्रिसमसच्या ख्रदवशी खाणार होतो, त्या
बाउलमध्ये नव्हे. ओहो, नाही. ख्रतला माख्रहती होते. त्या ख्रवशेष साच्यात. जे नवीन
वषाुला खाल्ले जाणार होते, त्या साच्यात टाकले. त्यापवू ी ती ख्रनघायला तयार
असेल. आख्रण ती ख्रनघेल, तेव्हा सांशयातीतपणे, ते ख्रिसमस पिु ींग ख्रतच्याबरोबर
जाईल. पण कसे नशीब असते बघा. ख्रिसमसच्या ख्रदवशी सकाळी ख्रतथे अपघात
झाला. नक्षीदार साच्यातील पिु ींग दगिाांच्या फरशीवर पिले आख्रण साचा फुटला.
मग आता काय करायचे? चाणाक्ष ख्रमसेस रॉसने दसु रे पिु ींग घेऊन ते ख्रिसमसच्या
ख्रदवशी खायला पाठवले.”
कॉलीन म्हणाला, “अरे देवा, म्हणजे तम्ु हाला असे म्हणायचे आहे, की
ख्रिसमसच्या ख्रदवशी आजोबा जे पिु ींग खात होते, तेव्हा खरे माख्रणक त्याच्ां या तोंिात
गेले?”
पायरो बोलला, “नर्ककीच. आख्रण ख्रमस्टर िेसमॉन्ि-िी–वोटुलेने ते बख्रघतले,
तेव्हाच्या त्याच्या भावनाांची तू कल्पना करू शकतोस. अरे ख्रमत्ा, नांतर काय झाले?
माख्रणक पढु े गेले. मी ते तपासले व कोणाच्या नकळत अगदी बेख्रफकीरपणे, त्यात
काही रुची नसल्यासारखे ते माझ्या ख्रखशात टाकले. पण ख्रनदान एका माणसाने ते
पाख्रहले. जेव्हा मी रात्ी पलांगावर पहुिलो, तेव्हा त्या माणसाने माझी खोली शोधली.
मला शोधले. पण त्याला माख्रणक सापिले नाही. का?”
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मायके ल दम टाकत म्हणाला, “कारण तम्ु ही ते ख्रिजेटला ख्रदले होते. आख्रण
म्हणनू च --- पण मला हे समजत नाही, की --- म्हणजे --- इकिे बघा, काय झाले?”
पायरो त्याच्याकिे बघनू हसला. तो म्हणाला, “आता वाचनालयात ये आख्रण
ख्रखिकीतनू बाहेर बघ. मी तल
ु ा असे काही दाखवतो, ज्याने गढू उकलले जाईल.”
तो ख्रनघाला. बाकी सगळे त्याच्या मागोमाग गेले. तो बोलला, “पन्ु हा एकदा
गन्ु याची घटना आठवा.”
त्याने ख्रखिकीबाहेर ख्रनदेश के ला. सगळ्याांच्या तोंिातनू एकाच वेळी
आश्चयोद्गार ख्रनघाला. ख्रतथे बफाुत पिलेले प्रेत नव्हते. शोकाख्रां तके चा मागमसू नव्हता.
फक्त ख्रवस्कटलेला बफु पिला होता.
कॉलीन हळूच म्हणाला, “हे स्वप्न होते का, नाही ना? प्रेत नाहीसे होणे.” त्याने
िोके हलवले आख्रण त्याचे िोळे चकाकले.
मायके ल ओरिला, “देवा रे , ख्रमस्टर पायरो, तम्ु ही --- तम्ु ही हे के ले नाही --ओहो, इकिे बघा. यावेळी आपण सगळे त्याच्याबरोबर आहोत.”
पायरो नेहमीपेक्षा जास्त चकाकत होता.
“मल
ु ाांनो, हे खरे आहे. मी सद्ध
ु ा एक लहानसा ख्रवनोद के ला आहे. मला तमु चा
छोटासा बेत माख्रहती होता. त्यामळ
ु े मी त्याला अनषु गां नू माझा एक बेत ठरवला.
ख्रिजेट ख्रतथे होती. मी आशा करतो, तम्ु ही बफाुत ख्रफरताांना अजनू काही वाईट होणार
नाही? जर तम्ु हाला न्यमू ोख्रनया झाला असता, तर मी मला कधीच माफ के ले नसते.”
ख्रिजेट नक
ु तीच खोलीत आली होती. ख्रतने जाि स्कटु व लोकरीचा स्वेटर
घातला होता. ती हसत होती.
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पायरो किकपणे म्हणाला, “मी तझ्ु या खोलीवर हबुल चहा पाठवला होता. तू
तो प्यायलास का?”
ख्रिजेट म्हणाली, “एक घोट परु े सा होता. मी ठीक आहे. ख्रमस्टर पायरो, मी तमु चे
काम चागां ले के ले का?” बापरे , तम्ु ही मला घट्ट फिके बाधां नू रक्तप्रवाह थाबां वनू
ठे वायला साांख्रगतला होता, त्यानांतर माझा दिां अजनू दख
ु तो आहे.”
पायरो म्हणाला, “पण बाळा, तू छान काम के लेस. सदांु र! पण असे बघ, इतर
सवुजण अजनू कोि्यात आहेत. काल रात्ी मी ख्रिजेटकिे गेलो. ख्रतला साांख्रगतले,
की मला तमु चे छोटेसे गप्तु नाटक माख्रहती आहे. मी ख्रतला ख्रवचारले, की ती
माझ्यासाठी अजनू थोिा अख्रभनय करू शके ल का. ख्रतने तो अख्रभनय फार छान के ला.
ख्रतने ख्रमस्टर िेसमॉन्ि-ली–वोटुलेचे बटू घालनू पाऊलखणु ा उमटवल्या.”
सारा किक आवाजात बोलली, “पण ख्रमस्टर पायरो, हे सवु कशासाठी?
िेसमॉन्िला पोख्रलसाांना आणायला कशाला पाठवले? ही ख्रवनोदी फसवणक
ू
असल्याचे त्याना समजले, तर ते रागावतील.”
पायरो बोलला, “पण बाईसाहेब मला क्षणभर हे कळत नाही, की ख्रमस्टर ली–
वोटुले पोख्रलसाांना आणयला गेले आहेत. ते या खनु ामध्ये सहभागी होऊ इख्रच्छत
नसतील. ते फार ख्रचिले होते. त्याना काय ख्रदसत होते, तर माख्रणक ख्रमळवायची सांधी.
त्याांनी तो ख्रहरा ख्रहसकावला व फोन नादरुु स्त असल्याचे नाटक करून पोख्रलसाना
आणण्याच्या बहाण्याने गािीतनू सबांू ाल्या के ला. मला स्वतःला असे वाटते, की
तम्ु ही त्याला शेवटचेच काही वेळ बख्रघतले असेल. माझ्या समजतु ीप्रमाणे, त्याने
इलां लांिमधनू पळ काढलेला आहे. त्याचे काही बेत आहेत, नाही का बाईसाहेब?”
साराने मान हलवनू म्हटले, “हो, आम्ही असा ख्रवचार करत होतो --- “ ती
थाांबली.
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“तो पळून जाऊन तमु च्याशी ललन करायचा बेत आखत होता, बरोबर ना? अशा
तऱहेने ख्रहरा देशाबाहेर नेण्याचा त्याचा फार नामी बेत होता. जेव्हा तम्ु ही एखाद्या
मल
ु ीबरोबर पळून जाता, तेव्हा तम्ु ही तमु च्याबरोबर ऐख्रतहाख्रसक ख्रहरा चोरून
देशाबाहेर नेण्याचाही बेत करत आहात, असा सांशय कुणाला येत नाही. ओहो हो,
हे दोन्ही एकदम करून, त्याने फसवण्याची चाांगली यक्त
ु ी साधली असती.”
सारा बोलली, “माझा यातील एकाही शब्दावर ख्रवश्वास नाही.”
पायरो म्हणाला, “मग त्याच्या बहीणीला ख्रवचारा.” साराने ख्रतचे िोके रागाने
वळवले.
प्लॅटीनम सोनेरी के साांची बाई दारात उभी होती. फर कोट घालनू , ती रागाने,
दष्टु पणे हसत बोलली, “कसली बहीण! तो िुर्ककरछाप माझा भाऊ नाही. म्हणजे
त्याने मार खाल्ला, खाल्ला का? आख्रण मला सामान वहायला ठे ऊन गेला. हा सवु
त्याचा बेत होता. तो म्हणाला, आपण ते माख्रणक ख्रवकून पैसे ख्रमळव.ू ते त्यासाठी
कधीच कोटाुत खेचणार नाहीत. मी त्याला नेहमी धमकी देत असे, की मला
राजघराण्यातील ऐख्रतहाख्रसक रत्न ख्रमळाले आहे. िेसमॉन्ि आख्रण मी ते पॅरीसमध्ये
ख्रवकून आलेले पैसे वाटून घेणार होतो --- आता तो िुर्ककर छाप मला सोिून, पळून
गेला आहे. मला त्याचा खनू करायला आविेल. “मी इथनू लवकर बाहेर पिले तर
बरे होईल --- कुणीतरी फोन करून टॅर्कसी बोलावेल का?”
पायरो म्हणाला, “पढु च्या दाराशी तम्ु हाला स्टेशनवर नेण्यासाठी गािी उभी
आहे.”
“तम्ु ही सगळ्याच
ां ा ख्रवचार करता, नाही का?”
पायरो समाधानाने बोलला, “बऱयाच गोष्टी.”
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पण पायरो हे प्रकरण असे अध्याुवर सोिून देणारा नव्हता. जेव्हा तो खोट्या
ख्रमस ली–वोटुलेला गािीत बसायला मदत करून जेवणाच्या खोलीत परत आला,
तेव्हा कॉलीन त्याची वाट बघत होता. त्याच्या पोरकट चेहऱयावरील भवु या वर
चढल्या होत्या. “पण ख्रमस्टर पायरो, इकिे बघा. माख्रणकाचे काय? तम्ु ही त्याला
माख्रणकासकट पळू ख्रदलेत?”
पायरोचा चेहरा पिला. त्याने त्याच्या ख्रमशा ख्रपळल्या. “त्याने आपल्याला
हातोहात फसवले.” तो मलल
ू पणे म्हणाला, “मी ते ख्रमळवेन. अजनू दसु रे मागु
आहेत. अजनू मी --- “
मायके ल म्हणाला, “मला तसेच वाटले. त्या िुकराला माणकासकट पळून
जाऊ देणे!”
ख्रिजेट जास्त हुशार होती. ती ओरिली, “तो पन्ु हा 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 बाहेर काढला.
ख्रतच्या हातात लाल माख्रणक चमकत होते.
पायरोने स्पष्ट के ले, “समजले का? तझ्ु या हातात ठे वले होते ती खऱया
माख्रणकाची प्रख्रतकृ ती होती. मी ती लागली तर म्हणनू , लांिनहून आणली होती.
समजले का? आपल्याला याचे प्रकरण व्हायला नको आहे. ख्रमस्टर िेसमॉन्ि
पॅरीसमध्ये, बेख्रल्जयममध्ये वा कुठे ही त्या माख्रणकाचे प्रदशुन करतील आख्रण मग
त्याना शोध लागेल, की तो ख्रहरा खरा नाही आहे. याहून छान काय असू शके ल? सवु
गोष्टीचा शेवट आनदां ी होतो आहे. प्रकरण टाळले गेले. राजाला ख्रहरा परत ख्रमळाला
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आहे. तो त्याच्या देशाला परततो आख्रण शाांत होतो. आपण आनांदी ललनाची आशा
करतो. शेवट गोि होतो.”
सारा हळू पटु पटु ते, “फक्त माझ्याख्रशवाय!”
ते पायरो सोिून कुणालाच ऐकू जात नाही. तो त्याचे िोके हळूच हलवतो.
“सारा बाईसाहेब, तम्ु ही चक
ु त होतात. तम्ु हाला अनभु व ख्रमळाला. अनभु व
नेहमी ख्रकमती असतो. तमु च्या भख्रवष्यात मला आनांद ख्रदसतो आहे.”
सारा बोलली, “असे तम्ु ही म्हणता आहात.”
कॉलीन भवु या चढवनू म्हणाला, “ख्रमस्टर पायरो, इकिे बघा. आम्ही
तमु च्यासाठी काही नाटक करणार असल्याचे, तम्ु हाला कसे समजले?”
हर्कयुल पायरो ख्रमशा ख्रपळत बोलला, “अशा गोष्टींचा छिा लावणे, हा माझा
व्यवसाय आहे.”
“पण ते तम्ु हाला कसे शर्कय झाले? कोणी तम्ु हाला ते साांख्रगतले का?”
“नाही, असे काही झाले नाही.”
ते सगळे एकदम ओरिले, “मग कसे कळले, ते आम्हाला साांगा.”
पायरो म्हणाला, “पण नाही. पण नाही. जर मी तम्ु हाला ते साांख्रगतले, तर तम्ु ही
काहीच ख्रवचार करणार नाही. हे एखाद्या जादगु ाराने तो जादू कशा करतो, ते
दाखवण्यासारखे होईल.”
“ख्रमस्टर पायरो, आम्हाला साांगा. चला लवकर साांगा.”
“तम्ु हाला खरे च असे वाटते का, की हे शेवटचे गढू देखील मी सोिवावे?”
“हो, साांगा.”
“मला वाटत नाही, मी साांगू शके न. तम्ु ही नाराज व्हाल.”
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“चला आता, ख्रमस्टर पायरो लवकर साांगा, तम्ु हाला ते कसे कळले?”
“तर असे बघा, मी चहानांतर वाचनालयात ख्रखिकीजवळ स्वतःशी ख्रवचार करत
बसलो होतो. मला झोप लागली. मी जागा झालो, तेव्हा ख्रखिकीबाहेर माझ्याजवळ
तम्ु ही तमु च्या बेताचां ी चचाु करत होतात. ख्रखिकी वरून उघिी होती.”
कॉलीन उबग आल्यासारखा ओरिला, “एवढेच? ख्रकती साधे!
पायरो हसत बोलला, “आहे की नाही? बघा, तम्ु ही नाराज झालात.”
मायके ल बोलला, “ठीक आहे, आता आम्हाला सवु काही समजले.”
हर्कयुल पायरो स्वतःशी पटु पटु ला, “पण गोष्टी जाणनू घ्यायचा ज्याचा व्यवसाय
आहे, त्याला, मला नाही समजले.”
िोके थोिेसे हलवत, तो हॉलमध्ये चालत गेला. कदाख्रचत ख्रवसाव्याांदा त्याने
ख्रखशातनू एक मळकट कागदाचा तक
ु िा काढला.
“थोिेसद्ध
ु ा प्लम पख्रु िांग खाऊ नका. तमु च्या चाांगल्या तब्येतीसाठी शभु ेच्छा.”
ख्रवस्कटलेली, जख्रमनीवर िश आख्रण के रभरणे घेऊन काम करत असलेली,
फुलाफुलाांच्या फ्रॉकमधील मल
ु गी होती. मोठ्या गोल िोळ्याांनी ती हातातील
वतुमानपत्ावर नजर रोखनू बघत होती.
हर्कयुल पायरोने ख्रवचारपवू ुक त्याचे िोके हलवले. जो सगळे काही स्पष्ट करू
शकतो, त्याला हे मात् समजत नाही. हे लाजलावणे आहे. हे का ख्रलख्रहले आहे? हे
कोणी ख्रलख्रहले आहे? या प्रश्नाांची उत्तरे ख्रमळाल्याख्रशवाय त्याला क्षणभरदेखील शाांती
नव्हती. अचानक कण्हल्यासारखा आवाज ऐकून, तो ख्रवचारातनू जागा झाला. त्याने
िोळे ताणनू खाली पाख्रहले. त्याला के रभरणे व झािू घेऊन काम करणारी कुरळ्या
के साांची मल
ु गी ख्रदसली.
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ती बोलली, “ओहो सर, ओहो सर, सर, कृ पया” पायरोने मवाळपणे ख्रवचारले,
“बाळा, तू कोण आहेस?” “अॅनी बेट्स, सर. मी इथे ख्रमसेस रॉसला मदत करायला
आले आहे. मला असे काही करायचे नव्हते. असे काही करायचे नव्हते --- जे मी
करायला नको ते, असे मला म्हणायचे आहे. तमु च्या चाांगल्याकरता, असे मला
म्हणायचे आहे.”
पायरोच्या िोर्कयात प्रकाश पिला. त्याने कागदाचा मळकट तक
ु िा काढला.
तो म्हणाला, “अॅनी, हे तू ख्रलख्रहले आहेस?”
“पण मला तम्ु हाला काही हानी पोचवायची नव्हती. खरे च काही हानी
पोचवायची नव्हती.”
पायरो ख्रतच्याकिे बघनू हसत बोलला, “बरोबर आहे, अॅनी. पण मला त्याबद्दल
सागां . तू हे का ख्रलख्रहलेस?”
“ठीक आहे. सर, माझी खात्ी आहे, ते त्या दोघाांसाठी होते. ख्रमस्टर ली–वोटुले
व त्याचां ी बहीण. आमच्यापैकी कुणीच असा ख्रवचार के ला नव्हता. आख्रण ती
थोिीदेखील आजारी नव्हती. आम्ही सगळे हे साांगू शकतो. आम्हाला वाटले --आम्हाला सगळ्याांना वाटले --- काही ख्रवख्रचत् चालू आहे. सर, मी तम्ु हाला सरळ
साांगते. मी ख्रतच्या खोलीत स्वच्छ टॉवेल घेऊन गेले होते. मी दारात ऐकले. तो ख्रतच्या
खोलीत होता. ते दोघे बोलत होते. मी अगदी सरळसरळ असे ऐकले. तो म्हणत
होता, “हा इथे आलेला पायरो गप्तु हेर आहे. आपल्याला काही करावे लागेल.
लवकरात लवकर त्याला आपल्या वाटेतनू त्याला दरू करावे लागेल.” आख्रण मग
फार वाईट, त्ासदायक पद्धतीने, आवाज हळू करत बोलला, “तू ते कुठे ठे वले
आहेस? आख्रण ख्रतने उत्तर ख्रदले, ‘पिु ींगमध्ये.’ “ओहो, सर माझे हृदय इतके
धिधिले, की मला वाटले ते आता बांद पिणार. मला वाटले, ते ख्रिसमस
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पख्रु िांगमधनू तम्ु हाला ख्रवष देणार आहेत. काय करावे, मला सचु ेना. ख्रमसेस रॉसने माझे
काही ऐकून घेतले नसते. नतां र माझ्या िोर्कयात कल्पना आली, की मी तम्ु हाला ख्रचठ्ठी
ख्रलहून जागे करावे. मी तसे के ले आख्रण ती तमु च्या उशीवर ठे वली, म्हणजे तम्ु ही
झोपायला जाल, तेव्हा तम्ु हाला ती सापिेल.” अॅनी थाांबली.
पायरोने काही ख्रमख्रनटे थांिपणे ख्रतचे ख्रनरीक्षण के ले.
शेवटी तो म्हणाला, “मला वाटते अॅनी, तू भावनामय ख्रसनेमे खपू बघतेस. ख्रकांवा
दरू दशुनने तरी तझ्ु यावर पररणाम के ला आहे का? पण महत्वाची गोष्ट ही आहे, की
तझु ा स्वभाव चाांगला आहे व तझ्ु याकिे काही प्रमाणात हुशारी आहे. मी लांिनला
परत गेल्यानांतर, तझ्ु यासाठी एक भेट पाठवेन.”
“सर, मी आभारी आहे. फार फार आभारी आहे.”
“अॅनी, तल
ु ा भेट म्हणनू काय आविेल?”
“मला काहीही आविेल. मला आविणारे काही तम्ु ही पाठवू शकाल का?”
पढु चा ख्रवचार करत पायरो म्हणाला, “ते योलय असेल तर, हो.”
“सर, मला तम्ु ही मेकपची पेटी पाठवू शकाल का? ख्रमस्टर ली-वोटुलेच्या
नसलेल्या बहीणीकिे होती, तशी?”
पायरो म्हणाला, “हो, हो, ते करता येईल.”
तो बोलला, “हे रुचीपणू ु आहे. मी परवा वस्तसु ांग्रहालयात गेलो होतो. ख्रतथे
बॅख्रबलॉन की अशाच कुठल्या परु ातन सांस्कृ तीच्या जन्ु या मल्ू यवान वस्तु --- हजारो
वषे जन्ु या --- 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, तल
ु ा मेकपची
पेटी ख्रमळे ल.”
“सर, मी आभारी आहे. खरे च, फार आभारी आहे.”
अॅनी आनांदाने ख्रनघनू गेली. पायरो ख्रतच्याकिे बघत समाधानाने 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 तम्ु ही
ख्रमस्लेटोच्या िहाळीखाली उभे राख्रहलात, तर --- “
पायरोला आनांद झाला. फारच आनांद झाला. तो स्वतःशी पटु पटु ला, की माझा
हा ख्रिसमस फारच छान गेला.

71

अनवु ाखदके ची ओळि

डॉ. वषृ ाली जोशी
B Sc, M A, M Ed, Ph D
२५ अनवु ाखदत कथा मराठी माखसकामधनू प्रख्रसद्ध झाल्या
आहेत. ई साखहत्यतर्फे एकतीस पस्ु तके प्रखसद्ध झाली आहेत.
मराठी व इग्रां जी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन के ले आहे.
सांशोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे.
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषू वले आहे.
सगु मसांगीत स्पधेत पाररतोखषके , खसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, कखवता करण्याचा
व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आहे.
सपां कव : वृषाली जोशी ७, अिय, २० तळ
ु शीबागवाले कॉलनी पणु े ४११००९, चलभाष
९९२१७४६२४५
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ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्ु तक उघिेल
डॉ. वषृ ाली जोशी याांची पस्ु तके

(नेट आवश्यक)

Agatha
Christrie
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डॉ. वषृ ाली जोशी याच
ां ी पस्ु तके
ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक कराल
ते पस्ु तक उघिेल
(नेट आवश्यक)
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शेरलॉक होम्स
भाग १ ते ८ (५० कथा)
ज्या कव्हरवर ख्रर्कलक
कराल ते पस्ु तक उघिेल
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष.
डॉ. वर्ृ ाली जोशी याांचे िे एकख्रतसावे पस्ु िक.

डॉ. वृषाली जोशी या मराठी व इग्रां जी या भाषाच्ां या खवद्वान आहेत. त्या प्राचायव
होत्या. त्याांनी काही काळ खवदेशात राहून तेथल्या वाचन सांस्कृ तीचा अनभु व घेतला
आहे. तशी वाचन सांस्कृ ती महाराष्ट्रातही खनमावण व्हावी असे त्याांना वाटते.
वाचकाचां ी अख्रभरुची वाढली तरच लेखकाक
ां िूनही दजेदार साख्रहत्य ख्रनमाुण होईल.
इग्रां जीतील उच्च दजावचे खनवडक लेिकाांचे साखहत्य मराठीत अनवु ाद करून मराठी
वाचकाांची अखभरूची सांपन्सन व्हावी यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता
अनवु ाखदत पस्ु तकाांना अनेक व्यावसाखयक प्रकाशकाांकडून मागणी असते. परांतु
मराठीतील जास्तीत जास्त वाचकापां यंत आपलॆ साखहत्य जावे म्हणनू त्यानां ी ई
साखहत्यची खनवड आपल्या पस्ु तकाांसाठी के ली आहे.
डॉ. वृषाली जोशी याांच्यासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पस्ु तके ई साखहत्यच्या
माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना खवनामल्ू य देतात. असे लेिक ज्याांना लेिन
हीच भक्ती असते. आखण त्यातनू कसलीही अखभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने
गेली दोन हजार वषे कवीराज नरें द्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही परांपरा सरू
ु आहे.
अिडां . अजरामर. म्हणनू तर ख्रदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शभ
ु े (९पस्ु तके ),
ां ू गणपल

िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागल
ु (२०), शभु ाांगी पासेबांद(१४),
अख्रवनाश नगरकर(४), िॉ. ख्रस्मता दामले(८), िॉ. ख्रनतीन मोरे (३५), अनील
वाकणकर (९), फ्राख्रन्सस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४),
मधू ख्रशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. ख्रवजय पाांढरे
(ज्ञानेश्वरी भावाथु), मोहन मद्वण्णा (जागख्रतक कीतीचे वैज्ञाख्रनक), सगां ीता जोशी
(आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), ख्रवनीता देशपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांख्रदनी
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देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (११), िॉ. वृषाली जोशी(३१), िॉ. ख्रनमुलकुमार
फिकुले (१९), CA पनु म सगां वी(६), िॉ. नख्रां दनी धारगळकर (१३), अक
ां ु श
ख्रशांगािे(१७), आनांद देशपािां े(४), नीख्रलमा कुलकणी (२), अनाख्रमका बोरकर (३),
अरुण फिके (६) स्वाती पाचपाांिे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण ख्रव.
देशपाांिे(५), ख्रदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(३), अरुण
कुळकणी(८), जगख्रदश खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(५) िॉ. सरुु ची नाईक (३)
िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(५), रामदास खरे (४), अतल
ु देशपािां े, श्याम
कुलकणी, ख्रकशोर कुलकणी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी लेिक ई साखहत्यच्या द्वारे
आपली पस्ु तके लािो लोकाांपयंत खवनामल्ू य पोहोचवतात.

अशा साखहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक खदवस मराठीचा साखहत्य वृि जागखतक
पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला िात्ी आहे. यात ई साखहत्य
प्रखतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी
रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेिक उदयाला येत आहेत. आखण
या सवांचा सामखू हक स्वर गगनाला खभडून म्हणतो आहे.

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