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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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अपिामनत नोकर
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांिा नविामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बिलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत िाही.
उलट आिांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्यािे ई सानहत्यच्या लेखकािां ा, टीमला आनण तम्ु हालाही आिदां नमळे ल

आनण तमु चां काहीच कमी होणार िाही.
तम्ु ही आखशवावद आखण शभु ेच्छा द्या
लेखकाांना फ़ोि करूि दाद द्या
आपल्या खमत्ाचां े मेल पत्ते आम्हाला द्या
नमत्ाांिा हे पस्ु तक मेल आखण Whatsapp करा
ई साखहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेखलग्राम याांवर स्वतः जा व इतरानां ा आमांखत्त
करा. सोशल नमनियावर ई सानहत्यचा 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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खकांवा त्यातील अांशाचे पुनमवद्रु ण वा नाट्य, खचत्पट खकांवा इतर रुपाांतर
करण्यासाठी अनवु ाखदके ची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे न के ल्यास
कायदेशीर कारवाई के ली जाईल.
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Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical,
sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of
such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages and accounts.
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➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता .
➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापूवी खकांवा वाचनाव्यखतररक्त कोणताही
वापर करण्यापूवी ई प्रखतष्ठानची लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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अगाथा ख्रिस्ती

अगाथा निस्ती ही जगातील पस्ु तक खपाचा उच्चाक
ां गाठलेली व
नजच्या नलखाणावर आधाररत असे अिेक िाटक व नसिेमे निघाले, अशी
प्रनसद्ध इनां ललश लेनखका होती. समु ारे शांभर भाषाांमध्ये नतच्या पस्ु तकाांचे
अिवु ाद झाले.
पनहल्या महायद्ध
ु ात ती पररचाररका म्हणिू काम करत होती. नतची
पनहली कादबां री ‘The Mysterious Affair of Styles’ ही १९२० मध्ये
प्रकानशत झाली. त्यात नतिे हर्कयुल पायरो या गप्तु हेराची निनमुती के ली. पढु े
२५ कादबां ऱयामां ध्ये तेच पात् रहस्ये सोिवत रानहले. ‘The Murder of
Roger Ackroyd’ या १९२६ मध्ये प्रकानशत झालेल्या कादबां ऱीपासिू
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नमस जेि मापुल ही स्त्री गप्तु हेर पढु े आली व त्यापढु ील ७५ कादबां ऱयाांमध्ये
तीच रहस्ये सोिवत रानहली. Mousetrap [१९५२] हे नतचे िाटक
पनहल्याांदा एका नथएटरमध्ये रांगमांचावर सतत २१ वषे चालले व त्याचे
८८६२ प्रयोग झाले. तर दसु ऱया नथएटरमध्ये रांगमांचावर सतत २०२०
सालापयंत चालू होते व त्याचे २८००० प्रयोग झाले. ‘And then There
Were None’ यावर आधाररत नहदां ी नसिेमा ‘गमु िाम’ तम्ु हाला िर्ककीच
मानहती असेल.
१९२० मध्ये आनचुबाल्ि निस्ती या नतच्या िवऱयािे घटस्फोट
मानगतला. तेव्हा ती िाहीशी झाली. यथावकाश ती सापिली व नतिे १९३०
मध्ये परु ातत्वशास्त्रज्ञ सर मॅर्कस मॅलोविशी ललि के ले. नतिे अद्भुतरम्य
कादबां ऱयाही नलनहल्या. उदाहरणाथु, Absent in the Spring ही १९४४
मध्ये नलनहलेली कादबां री.
नतच्या THE UNDER DOG या कादबां रीचा अिवु ाद प्रस्ततु
पस्ु तकात के ला आहे.
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THE UNDER DOG

अपमानित िोकर

नलली मार्ग्रेव्हिे नतचे मोजे उदासीितेिे नतच्या गिु घ्यावर घासले.
आनण मोठ्या खचु ीत नतच्यासमोर बसलेल्या व्यक्तीकिे िजर टाकली.
प्रनसद्ध शोधक हर्कयुल पायरोबद्दल नतिे ऐकले होते. पण त्याला
प्रत्यक्ष भेटण्याची ही पनहलीच वेळ होती. त्यािे दाखवलेल्या नवनचत्/
नविोदी पद्धतीमळ
ु े , नतचे त्याच्याबद्दलचे मत फारसे अिक
ु ू ल झाले िाही. हा
अांि्याच्या आकाराचे िोके असलेला, मोठ्या नमशा असलेला मजेशीर
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छोटा माणसू , खरे च िवलपणू ु गोष्टी करतो का? या क्षणी नतला त्याचा
व्यवसाय पोरकट वाटला. तो लोकरीचे रांगीत गठ्ठे एकमेकावां र ठे वत होता.
ती जे साांगत होती, त्यापेक्षा असे करूि काय होते, यात त्याला जास्त रुची
असल्याचे वाटत होते.
मात् ती अचािक थाांबल्यावर त्यािे नतच्याकिे निरखिू पानहले.
“बाईसाहेब, मी तम्ु हाला साांगत रहाण्याची नविांती करतो. माझे लक्ष िाही,
असे िाही. मी तम्ु हाला खात्ीपवू ुक साांगतो, माझे अचक
ू लक्ष आहे.”
त्यािे परत लोकरीचे रांगीत गठ्ठे एकमेकाांवर ठे वायला सरु वात के ली.
त्या मल
ु ीिे परत सागां ायला सरु वात के ली. ती वाईट, भीतीदायक गोष्ट होती.
त्यात आक्रमकता असिू , ती शोकाांनतका होती. पण नतचा आवाज इतका
शातां व थिां होता व कथि इतके त्ोटक पण मानहतीपणू ु होते, की त्यात
माणसु कीचा लवलेशही उरला िव्हता.
शेवटी ती थाांबली.
ती उत्सक
ु तेिे म्हणाली, “तर अशा रीतीिे मी सवु काही स्पष्ट के ले
आहे.”
पायरोिे पष्ु कळ वेळा जोरािे त्याची माि हलवली. मग त्यािे
लोकरीच्या गठ्ठ्यावां रूि हात नफरवला व ते टेबलावर पसरूि टाकले.
खचु ीत मागे टेकत, त्यािे बोटाांची टोके एकनत्तपणे छताकिे लागलेल्या
िोळयावां र दाबिू धरली. तो नतच्या कथिाची उजळणी करू लागला.
सर रुबेिचा दहा नदवसाांपवू ी खिू झाला होता. परवाच्या बधु वारी,
त्याचा पतु ण्या, चाल्सु नलव्हरसि याला पोनलसाांिी अटक के ली.
त्याच्यानवरुद्धचे मद्दु े तम्ु हाला मानहती असल्याप्रमाणे, असे आहेतः
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बाईसाहेब, मी काही चक
ु लो तर मला साांगा. सर रुबेि रात्ी उशीरा त्याच्या
खासगी जागी, मिोऱयाच्या खोलीत नलनहत बसले होते. नमस्टर नलव्हरसि
उशीरा तेथील बरोबर काकाांच्या खाली असलेल्या खोलीत स्वतःच्या
नकल्लीिे दार उघिूि आत आले. स्वयपां ार्कयािे त्यािा त्याच्ां या काकाश
ां ी
उच्च रवात भाांिताांिा ऐकले. खचु ी फे कल्याचा जोरदार आवाज व गळा
आवळल्याचे श्वास अिकल्यासारखे रिणे, याबरोबर भािां ण थाबां ल्यासारखे
वाटले.
स्वयांपाकी सावध झाला व वर जाऊि काय झाले आहे, हे बघायचा
नवचार करू लागला. पण जरा वेळािे त्यािे नमस्टर नलव्हरसििा आिांदािे
शीळ वाजवत खोलीबाहेर पिताांिा पानहले. मग त्यािे फारसा नवचार के ला
िाही. दसु ऱया नदवशी सकाळी, िोकराणीला शोध लागला, की सर रुबेि
त्याांच्या टेबलाशी मरूि पिले आहेत. त्यािा कुठल्यातरी जि वस्तिू े खाली
ढकलण्यात आले होते. मला वाटते, स्वयपां ार्कयािे त्याला मानहती असलेली
हकीगत प्रथम पोनलसाांिा साांनगतली िाही. पण बाईसाहेब, ते साहनजक
झाले असावे, िाही का?”
अचािक आलेल्या प्रश्नािे, नलली मार्ग्रेव्ह चमकली. ती म्हणाली,
‘काय बोललात?”
छोटा मिष्ु य म्हणाला, “असल्या बाबतीत एखादा मािवतेच्या
वागणक
ु ीची अपेक्षा करतो, िाही का? तम्ु ही मला गोष्ट सानां गतली --इतर्कया कौतक
ु ािे, इतर्कया िेमके पणे --- तम्ु ही अनभियाच्या मशीिमधिू
िटाांच्या बाहुल्या बाहेर काढल्यात. पण मी िेहमी मािवी स्वभावाकिे
बघतो. मी मला म्हणतो, हा स्वयपां ाकी, तम्ु ही त्याचे िाव काय म्हणालात?”
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“त्याचे िाव पासुन्स आहे.”
“हा पासुन्स, याच्याकिे या दजाुची स्वभाववैनशष्ट्ये असतील. तो
पोनलसाांिा जोरदारपणे नवरोध करे ल. तो त्याांिा शर्कयतो अगदी कमीत कमी
मानहती देईल. सवाुत किी म्हणजे, घरच्या कुणा सभासदावर घरफोि्या,
चोरी असले काही आळ येतील, असे तो काही साांगणार िाही. तो त्या
कल्पिेला हट्टीपणािे, सवु जोर लाविू नचकटूि राहील. हो, िोकरवगाुच्या
इमािदारीचा नवषय हा अभ्यासाचा रुचीपणू ु नवषय आहे.”
तो मागे टेकला.
त्यािे चालू ठे वले, “मधल्या काळात, घरातील प्रत्येकािे त्याची /
नतची गोष्ट साांनगतली होती. उरलेल्याांपैकी नमस्टर नलव्हरसिची गोष्ट अशी
होती, की तो उशीरा आला व आनण काकाांिा ि भेटताच झोपायला गेला.”
“तो असे बोलला.”
पायरोिे नवचार के ला, “पासुन्स सोिूि कुणीही त्यावर अनवश्वास
दाखवला िाही. मग नतथे स्कॉटलांि यािुचा इन्स्पेर्कटर आला. तम्ु ही
इन्स्पेर्कटर नमलर म्हणालात, िाही का? मला तो मानहती आहे. मी पवू ी
एकदोि वेळा त्याच्याबरोबर काम के ले आहे. तो नचकाटीिे शोध घेणारा,
चटपटीत लबाि कोल्हा आहे.
“हो, मला तो मानहती आहे. तो हुशार आहे. स्थानिक पोनलसाांिा जे
नदसत िाही, ते तो बघू शकतो. तो पासुन्स थोिा आजारी व अस्वस्थ आहे.
त्यािे ि साांनगतलेले, असे काही त्याला मानहती आहे. ठीक आहे, त्यािे
पासुन्सचा थोिासा अभ्यास के ला आहे. आतापयंत एवढे स्पष्टपणे नसद्ध
झाले आहे, की त्या रात्ी घरी कुणी आले िव्हते. खन्ु याला बाहेर िव्हे, तर
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घरातच शोधायला पानहजे. पासुन्स दःु खी व घाबरलेला आहे. पण गप्तु
मानहती त्याच्याकिूि सानां गतली गेल्यामळ
ु े , त्याला सटु का झाल्यासारखे
वाटते आहे.
“काही प्रकरण होणे टाळण्यासाठी, त्यािे जास्तीत जास्त प्रयत्ि के ले
आहेत. त्यामळ
ु े इन्स्पेर्कटर नमलरिे त्याची गोष्ट पणू पु णे ऐकूि घेतली आहे.
एकदोि प्रश्न नवचारले आहेत. आनण मग त्याचा तपास खासगी रीत्या के ला
आहे. त्यािे बाांधत आणलेली के स खपू बळकट आहे --- खपू बळकट.
मिोऱयाच्या खोलीत कोपऱयातील कपाटावर, चाल्सु नलव्हरसिच्या
बोटाच
ां े ठसे सापितात. िोकराणी सागां ते, की गन्ु हा घिल्याितां रच्या सकाळी
नतिे नमस्टर नलव्हरसिच्या खोलीतील रक्ताच्या पाण्याचे बेनसि स्वच्छ
के ले. त्यािे नतला स्पष्ट के ले, की त्याचे बोट कापले गेल्यामळ
ु े असे झाले.
आनण हो, त्याच्या बोटाला लहािशी जखम होती. रक्ताचे िाग पिलेल्या
त्याच्या शटाुच्या बाहीचा शेवटचा भाग धण्ु यात आला. त्याच्या कोटाच्या
हातावरही रक्ताचे िाग होते .त्याच्याकिे पैशाचां ी वािवा होती. पण सर
रुबेिच्या खिु ाितां र त्याला वारसाहर्ककािे बऱयापैकी पैसे नमळाले.
बाईसाहेब, ही फार बळकट के स आहे.” तो थाांबला.
“आनण तरीही तम्ु ही आज माझ्याकिे आलात.”
नलली मार्ग्रेव्हिे नतचे िाजक
ू खाांदे शहारवले.
“नमस्टर पायरो, मी तम्ु हाला सानां गतल्याप्रमाणे, मला अॅस्टवेल
बाईसाहेबाांिी पाठवले आहे.”
त्या छोट्या माणसािे नतच्याकिे गनवुष्ठपणे पहात म्हटले. “तम्ु ही
स्वतःहूि आला िसतात का?” मल
ु ीिे काही उत्तर नदले िाही.
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“तम्ु ही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर नदले िाही.”
नलली मार्ग्रेव्हिे परत नतचे मोजे घासायला सरु वात के ली. “हे
माझ्यासाठी कठीण आहे. नमस्टर पायरो, मी अॅस्टवेल बाईसाहेबाांशी
एकनिष्ठ आहे. खरे पहाता, मी नतची फक्त पगारावर िेमलेली सहकारी आहे.
पण नतिे मला नतच्या मल
ु ीसारखे वा पतु णीसारखे वागवले आहे. ती
असामान्यपणे दयाळू आहे. नतचे काही दोष असले, तरी त्यावर टीका
करायला नकांवा --- या के समध्ये तमु चे मत नतच्याबद्दल कलनु षत करायला,
मला आवित िाही.”
त्या छोट्या माणसािे आिदां ािे जाहीर के ले, “ हर्कयुल पायरोचा
पवू ुर्ग्रह बदलणे अशर्कय आहे. तम्ु हाला असे वाटते, की अॅस्टवेल
बाईसाहेबाच्ां या टोपीखाली गणु गणु णारी मधमाशी आहे, काय, बरोबर िा?”
“जर मला बोलायचेच असेल --- “
“बोला, बाईसाहेब.”
“मला वाटते ही सवु गोष्ट मख
ू ुपणाची आहे.”
“तम्ु हाला असे वाटते, तर?”
“मला अॅस्टवेल बाईसाहेबाच्ां या नवरुद्ध काही बोलायचे िाही --- “
पायरो हळू पटु पटु ला, “मी जाणू शकतो. मी पणू ुपणे जाणू शकतो.”
त्यािे िोळयाांिी नतला पढु े बोलायला साांनगतले.
“ती खरे च खपू चागां ली आहे. घाबरायला होईल, इतकी दयाळु
आहे. मी हे कसे साांग?ू ती काही नशकलेली बाई िाही. तम्ु हाला मानहती
आहे, जेव्हा सर रुबेििे नतच्याशी ललि के ले, तेव्हा ती अनभिेत्ी होती.
नतच्याकिे सवांबद्दल पवू ुर्ग्रह आनण अांधश्रद्धा होत्या. ती म्हणेल, ती पवू ु
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नदशा, असे होते. ती तानकु क दृष्ट्या काही समजिू घेत िसे. इन्स्पेर्कटर
नतच्याशी फारशा यक्त
ु ीिे वागला िाही. त्यामळ
ु े ती नचिली. ती म्हणते
नमस्टर नलव्हरसििा दोषी ठरविू सांशय घेणे, बरोबर िाही. पोलीस ती चक
ू
करतील. पण नमस्टर चाल्सुिे खिू के ला िाही.”
“पण त्यामागील तानकु कता ती साांगत िाही?”
“काहीच िाही.”
“असे आहे काय? तर मग आता, खरे तर काय करावे?”
नलली म्हणाली, “मी नतला सानां गतले, की असे िसु ते नवधाि करणे
चक
ू आहे. त्याला परु ावा पानहजे.”
पायरो म्हणाला, “तम्ु ही नतला हे साांनगतले. खरे च साांनगतले का? हे
िवलपणू ु आहे.” त्यािे नललीवर झटपट िजर नफरविू नतचे आकलिात्मक
सवेक्षण के ले. नतचा काळा सटू , गळयाचा पाांढरा हलकासा रांग, छोटीशी
चटपटीत काळी टोपी, नतचा िौलदारपणा, सदांु र चेहरा, छोटीशी टोकदार
हिवु टी आनण गिद निळे लाांब पापण्याांचे िोळे हे सवु पानहले. िकळत
त्याचा दृष्टीकोि बदलला. तो आता के समध्ये जेवढी रुची घेत िव्हता,
तेवढी समोर बसलेल्या मल
ु ीत घेऊ लागला.
बाईसाहेब, माझ्या कल्पिेप्रमाणे, अॅस्टवेल बाई थोिी अनस्थर व
झटके येणारी असिू , ती फारशी महत्वाची िाही, िाही का?”
लीलीिे लगेच माि हलवली. “हे नतचे बरोबर वणुि आहे. मी
सानां गतल्याप्रमाणे ती दयाळु आहे पण नतला तानकु क दृष्ट्या गोष्टी पटविू देणे
आनण नतच्याबरोबर वाद घालणे अशर्कय आहे.”
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पायरोिे सचु वले, “नतच्या मते नतचा कोणावर तरी सांशय असावा.
कोणीतरी अगदी फालतू माणसू !”
नलली ओरिली, “ती अगदी असेच करते. नतला सर रुबेिचा सनचव
अनजबात आवित िव्हता. नबचारा! ती म्हणते, नतला मानहती आहे, की
त्यािेच हे के ले आहे. तरीही अशी गोष्ट निष्कषाुिे नसद्ध झाली आहे, की
त्या नबचाऱया ओवेि ट्रेफ्यनु ससिे ते के ले िसावे.”
“आनण ती ते कसे, ते काहीच सागां त िाही?”
“अथाुतच िाही. ते आपले नतला वाटते, एवढेच.” नललीचा
आवाज चेष्टख
े ोर व रागावलेला होता.
पायरो हसत बोलला, “बाईसाहेब, तम्ु ही एखाद्याला असे वाटते,
यावर नवश्वास ठे वत िाही का?”
नलली उत्तरली, “मला तो मख
ू ुपणा वाटतो.”
तो त्याच्या खचु ीत रे लिू पटु पटु ला, “अॅस्टवेलसारख्या कमी
बायकाांिा असे वाटते, की देवािे त्याांिा हे नवशेष शस्त्र नदले आहे व
त्यािसु ार त्यािा इतरापां ेक्षा िऊ पटीिे सत्य जास्त उमगते.”
नलली म्हणाली, “मला मानहती आहे. पण अॅस्टवेल बाईसाहेब
कशा आहेत, ते मी तम्ु हाला साांनगतले. तम्ु ही नतच्याबरोबर अनजबात वाद
घालू शकत िाही.”
“तर मग बाईसाहेब, तम्ु ही शहाण्या आनण काळजी घेणाऱया
असल्यामळ
ु े , तम्ु ही माझ्याकिे आलात आनण मला एकांदर पररनस्थतीची
जाणीव करूि नदलीत.”
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या आवाजाच्या पोतािे त्या मल
ु ीला पायरोकिे निरखिू बघायला
लावले.
नलली क्षमा मागायच्या सरु ात बोलली, “तमु चा वेळ नकती
महत्वाचा आहे, हे अथाुत मला मानहती होते.”
पायरो म्हणाला, “तम्ु ही दसु ऱयाला फारच खषू करता. पण खरे तर -- हो, हे खरे आहे, आता यावेळी माझ्याकिे बऱयाच के सेस आहेत.”
नलली उठत म्हणाली, “असे असेल, अशी भीती मला होतीच. मी
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिा साांगते --- “
पण पायरो उठला िाही. त्याऐवजी तो खचु ीत अजिू मागे रे लिू
बसला आनण मल
ु ीकिे नस्थर िजरे िे बघू लागला. “बाईसाहेब, तम्ु हाला
जायची घाई आहे का? मी तम्ु हाला नविांती करतो अजिू जरा वेळ बसा.”
नतच्या चेहऱयावर रांग पसरला व गेला. ती मिात िसल्यासारखी
सावकाश बसली.
पायरो म्हणाला, “बाईसाहेब झटपट आनण फसव्या आहेत. माझ्या
सारख्या म्हाताऱयाला निणुय घ्यायला वेळ लागतो, तो नतिे मला द्यायला
हवा. तम्ु ही माझ्याबद्दल गैरसमज करूि घेतलात. मी अॅस्टवेल
बाईसाहेबाांकिे जात िाही, असे मी म्हटले िाही.”
“तम्ु ही याल तर मग?”
मल
ु ीचा स्वर सपाट होता. नतिे पायरोकिे पानहले िाही. ती
जनमिीकिे बघत होती. त्यािे ज्याप्रकारे नतची निवि के ली होती, त्याबद्दल
ती अिनभज्ञ होती.
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“बाईसाहेब, अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिा साांगा की मी त्याांचे काम
करायला तयार आहे. मी आज दपु ारी --- मॉि रीपोसला येतो.”
तो उठला. मल
ु गी त्याच्या मागोमाग गेली. “मी त्याांिा साांगते. नमस्टर
पायरो, तम्ु ही येत आहात, हे चागां ले आहे. तरी मला भीती आहे की तम्ु हाला
गांतु ागांतु ीच्या, लाांबलचक कामाला लावले आहे, असे तम्ु हाला वाटेल.”
“असे असेलही, पण कोणाला मानहती?”
त्यािे नतला पद्धतशीरपणे दारापयंत सोिले. मग तो नवचारात बिु ू ि
जात, भवु या उांचावत, हॉलमध्ये परतला. एकदोिदा त्यािे िोके हलवले व
दार उघिूि त्याच्या िोकराला बोलावले. “जॉजु, माझी बॅग भर. मी आज
दपु ारी गावाला जाणार आहे.”
जॉजु बोलला, “ठीक आहे, सर.” तो अगदी इनां ललश नदसणारा, उांच,
अशक्त आनण भाविा िसलेला माणसू होता.
हाताच्या खचु ीत बसिू , नसगरे ट पेटवत पायरो म्हणाला, “जॉजु,
तरूण मल
ु गी हे एक वेगळे च प्रकरण असते. नवशेषतः नतचे िोके तल्लख
असेल तर मग काय, तल
ु ा समजेल. एखाद्याला एखादी गोष्ट करायला सागां णे
आनण त्याच वेळी त्याला ती ि करायलाही प्रवत्तृ करणे, हे िाजक
ू काम
आहे. त्यासाठी हुशारी लागते. ती हुशार आनण कसबी आहे --- ओहो,
फारच हुशार आहे --- पण हर्कयुल पायरो, बरका जॉजु, असामान्य हुशारी
असलेला आहे.”
“सर, मी तम्ु हाला असे म्हटलेले ऐकले आहे.”
पायरो नवचारपवू ुक म्हणाला, “नतच्या मिात सनचव िाही. अॅस्टवेल
त्याला नशव्या देते व कःपदाथु समजते. तसेच कोणीही या समस्येकिे दल
ु ुक्ष
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करू िये म्हणिू ती जागरूक असते. पण जॉजु, मी नतकिे जाऊि त्याांिा
त्ास देतो. मी नतथे जाऊि वाद घालतो. नतथे नथएटरमध्ये िाटक लागले
आहे. माणसाांचे िाटक. आनण त्यािे मी उनद्दनपत होतो. ती छोटीशी मल
ु गी
हुशार होती. पण तेवढे परु े से िाही आहे. मला नतथे काय सापिेल, याचे मला
िवल वाटते.”
एक िाटकी नवसावा घेत पायरो थाांबला. क्षमायाचिेच्या सरु ात जॉजु
म्हणाला, “सर, तमु चे कपिेदख
े ील बॅगेत भरू का?”
पायरोिे त्याच्याकिे दःु खािे बनघतले. “जॉजु, तू िेहमी तझ्ु या
कामात पणू ुपणे लक्ष देतोस. तू आहेस, म्हणिू मला बरे आहे.”
जेव्हा ४.५५ ला अॅबॉट्स क्रॉस स्टेशिला गािी थाांबली, तेव्हा
त्यातिू व्यवनस्थत कपिे के लेला, पोमेि लाविू नमशा वळणदार के लेला
नमस्टर हर्कयुल पायरो उतरला. त्यािे त्याचे नतकीट नदले. तो चालतािां ा
त्याला एका उांच गािीचालकािे हटकले.
“नमस्टर पायरो?”
छोटा मिष्ु य त्याच्याकिे वळला. “ते माझे िाव आहे.”
“सर, कृपया, इकिूि चला.”
त्यािे मोठ्या रोल्स रॉयसचे दार उघिूि धरले. नतथिू तीि नमनिटावर
घर होते. चालकािे उतरूि दार उघिले. पायरो बाहेर आला. स्वयपां ार्कयािे
आधीच दार उघिूि धरले होते.
पायरोिे घरात नशरण्यापवू ी, घराबाहेरील दृष्यावर िजर नफरवली. ते
लाल नवटाांमध्ये बाांधलेले, मोठे , दणकट घर होते. सौदयाुची फारशी काळजी
ि करता, दणकट व आरामशीर पद्धतीिे बाांधले घर होते.
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पायरो हॉलमध्ये नशरला. स्वयांपार्कयािे त्याला कोट व टोपी
काढायला मदत के ली. ितां र चागां ला िोकर असल्याप्रमाणे, त्यािे अगत्यािे
माि देत काही पटु पटु के ली. “सर, मालकीणबाई तमु ची वाट बघत आहेत.”
पायरो मऊ गानलचा घातलेल्या नजन्यािे त्याच्या मागे गेला. पासुन्स
सांशयातीतपणे चाांगले प्रनशक्षण घेतलेला, भाविा प्रदशुिापासिू दरू
असलेला िोकर होता. नजिा चढल्यावर तो उजव्या बाजल
ू ा वळला व
पॅसेजमधिू जात, प्रतीक्षालयात आला. नतथे दोि दारे होती. िावीकिील
दार उघिूि, तो म्हणाला, “बाईसाहेब, मी नमस्टर पायरो.”
खोली फार मोठी िव्हती. नतथे फनिुचरची व िक्षीदार वस्तचांू ी दाटी
होती. काळे कपिे घातलेली एक बाई सोफ्यावरूि उठली आनण पायरोकिे
चालत आली.
हात पढु े करत, ती म्हणाली, “नमस्टर पायरो” झरझर नतचे िोळे त्या
िीटिेटर्कया छोट्या माणसावरूि नफरले. पायरोच्या वाकण्याकिे व
“बाईसाहेब” अशा बोलण्याकिे दल
ु करत नमनिटभर ती थाबां ली. एका
ु क्ष
झटर्कयात त्याचा हात सोिूि, ती उद्गारली, “मी छोट्या माणसाांवर नवश्वास
टाकते. ते हुशार असतात.”
पायरो पटु पटु ला, “इन्स्पेर्कटर नमलर मला वाटते, उांच माणसू आहे?”
“स्वतःबद्दल जादा अनभमाि असणारा तो एक मख
ू ु माणसू आहे.
नमस्टर पायरो, इथे माझ्याशेजारी बसाल का?” नतिे सोफ्याकिे बोट
दाखवले.
“लीलीिे मला तम्ु हाला बोलावण्यापासिू दरू ठे वले. पण आयष्ु यात
पनहल्यादां ाच, मला माझे मि कळत िाही आहे.”
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पायरो नतच्याजवळ बसत म्हणाला, “असे र्कवनचतच होते.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब उशाांमध्ये आरामशीर बसल्या आनण पायरोकिे
वळल्या. “नलली चाांगली मल
ु गी आहे. पण नतला वाटते, नतला सगळे
मानहती आहे. आनण माझ्या अिभु वाप्रमाणे, अशा तऱहेचे लोक चक
ु त
असतात. नमस्टर पायरो, मी काही हुशार िाही. कधीच िव्हते. पण नजथे
अिेक मख
ू ु असतात काही चक
ु ीचे वागत असतात, नतथे मी बरोबर असते.
मी मागुदशुिावर नवश्वास ठे वते. कोण खिु ी आहे, ते मी तम्ु हाला साांगू का,
की िको? नमस्टर पायरो, एका बाईला ते मानहती आहे.”
“नमस मार्ग्रेव्हला मानहती आहे का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी किकपणे नवचारले, “नतिे तम्ु हाला काय
साांनगतले?”
“नतिे मला के सचे मद्दु े सानां गतले.”
स्वतःचा हेका चालवत, त्याच्यावर सहजपणे वाकत ती बोलली,
“मद्दु ?े ओहो, अथाुत ते चाल्सुच्या नवरूद्ध ठाम आहेत. पण मी तम्ु हाला
सागां ते, नमस्टर पायरो, त्यािे ते के लेले िाही. मला मानहती आहे, त्यािे ते
के लेले िाही.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब, तम्ु ही फार सकारात्मक आहात.”
“माझ्या िवऱयाला ट्रेफुसीसिे मारले. नमस्टर पायरो, याबद्दल मला
खात्ी आहे.”
“का?”
“म्हणजे त्यािे का मारले असे तम्ु हाला म्हणायचे आहे, की माझी
तशी खात्ी का आहे? मी साांगते ते, मला मानहती आहे! मी त्या गोष्टींबद्दल
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नविोदी आहे, असे तम्ु हाला वाटेल, पण माझ्या मिािे ते ठरविू टाकले व
मग मी त्याला नचकटूि रानहले.”
“सर रुबेिच्या मत्ृ यमू ळ
ु े नमस्टर ट्रेफुसीसचा काय फायदा होणार
होता?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब लगेच उत्तरल्या, “एक पेिीसद्ध
ु ा नमळणार
िव्हती. यावरूि तमु च्या लक्षात येईल, की नप्रय रुबेिला तो आवित िव्हता
व त्याच्यावर रुबेिचा नवश्वासही िव्हता.”
“तो सर रुबेिबरोबर खपू काळ होता का?”
“जवळजवळ िऊ वषे.”
“एखाद्या माणसाच्या िोकरीसाठी, हा मोठा काळ आहे. हो, नमस्टर
ट्रेफुसीस त्याांच्या मालकाला चाांगले ओळखत असतील.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब त्याच्याकिे रोखिू बघत रानहल्या. “तम्ु हाला
काय म्हणायचे आहे? त्याचा या खिु ाशी काय सबां ांध आहे?”
पायरो म्हणाला, “मी माझी एक लहािशी कल्पिा आजमाविू बघत
होतो. िोकरीच्या पररणामाांची, फार रुचीपणू ु िसलेली पण मळ
ू अनभिव
कल्पिा!”
अॅस्टवेल बाईसाहेब त्याच्याकिे अजिू ही रोखिू बघत रानहल्या
होत्या. जरा सांशयािे ती बोलली, “प्रत्येकजण म्हणतो, तम्ु ही फार हुशार
आहात, िाही का?”
पायरो हसला.
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“बाईसाहेब, येणाऱया नदवसात कदानचत तम्ु ही माझ्यावर असा शेरा
माराल. पण आपण आपल्या कामाकिे वळू. हा हादसा झाला, तेव्हा घरात
कोणकोण लोक होते, ते मला साांगा.”
“अथाुत चाल्सु होता.”
मला कळल्याप्रमाणे तो तमु च्या िवऱयाचा भाचा होता.”
“हो. तो रुबेिच्या बनहणीचा एकुलता एक मल
ु गा होता. नतिे तल
ु िेिे
एका श्रीमांत माणसाशी ललि के ले होते. पण गावात एका अपघातात तो व
त्याची बायको मेल.े त्यावेळेस मल
ु गा तेवीस वषांचा होता. मग चाल्सु
आमच्याकिे रहायला आला. तो वकील होणार होता. पण त्यावेळी रुबेििे
त्याला स्वतःच्या कायाुलयात घेतले.”
“नमस्टर चाल्सु उद्योगी होता का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब माि हलविू पसांती देत, म्हणाली, “स्वतः
होऊि कामात रुची घेऊि, ते तिफदारपणे पार पािणारी माणसे मला
आवितात. िाही, तोच त्ास असतो. चाल्सु उद्योगी िव्हता. तो िेहमी
कामात काहीतरी गोंधळ करे . काकाश
ां ी त्याचे िेहमी वादनववाद चालत.
गरीब नबचाऱया रुबेिबरोबर जमविू घेणे सोपे िव्हते. मी त्याला खपू वेळा
सानां गतले, की तो तरूण असतािाची गोष्ट तो नवसरला होता. नमस्टर पायरो,
त्या नदवसात, तो फार वेगळा होता.”
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी पवू ीच्या गोष्टी आठविू , एक सस्ु कारा
टाकला.
पायरो बोलला, “बाईसाहेब, बदल यायलाच हवेत. तसा नियमच
आहे.”
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अॅस्टवेल बाईसाहेब बोलल्या, “तरीही, तो माझ्याशी उद्धटपणे
वागत िसे. आनण कधी जर वागला तर ितां र माफी मागत असे --- नबचारा
नप्रय रुबेि.”
रुबेि जरा कठीण होता का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब बोलल्या, “एखाद्या नसहां ाला यशस्वीपणे
प्रनशक्षण देणाऱया प्रनशक्षकाप्रमाणे, मी त्याला िेहमी बरोबर हाताळत असे.
पण जेव्हा त्याचा रागाचा पारा चढूि, तो िोकराांवर ओरिे, तेव्हा थोिी
नवनचत् पररनस्थती निमाुण होत असे. असे ि करता काम करविू घेण्याचे
मागु होते. रुबेिचे वागणे चक
ु ीचे होते.”
”अॅस्टवेल बाईसाहेब, रुबेििे त्याच्या पैशाांची काय व्यवस्था के ली
होती?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब लगेच उत्तरल्या, “अधी मला आनण अधी
चाल्सुला. वकीलािे ते इतर्कया साध्या पद्धतीिे नलनहलेले िाही, पण त्याचा
मनतताथु तोच!”
पायरोिे िोके हलवले. तो पटु पटु ला, “अस्स ---अस्स. आता तम्ु ही
घरातील माणसाांबद्दल साांगावे. तम्ु ही, नमस्टर रुबेि आनण त्याांचा भाचा,
नमस्टर चाल्सु नलव्हरसि, सनचव, नमस्टर ओवेि ट्रेफुसीस आनण िोकराणी
नलली मार्ग्रेव्ह. तम्ु ही नललीबद्दल मला अनधक मानहती द्या.”
“तम्ु हाला नललीबद्दल जाणिू घ्यायचे आहे का?”
“ती तमु च्याकिे खपू काळ आहे का?”
“समु ारे एक वषु. माझ्याकिे खपू सनचव व सहकारी होते. पण कसे
कुणास ठाऊक, माझे त्याच्ां याशी पटत िसे. पण नलली वेगळी आहे. नतचे
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व्यवहारज्ञाि चाांगले असिू , ती हुशार आहे. नदसायलाही चाांगली आहे.
मला माझ्याबरोबर चागां ल्या चेहऱयाची माणसे असलेली आवितात.
नमस्टर पायरो, मी नविोदी प्रकारची बाई आहे. मी माझी आवि वा िावि
स्पष्टपणे सागां िू टाकते. या मल
ु ीला पानहल्याबरोबर मी म्हटले, “ही
चालेल.”
ती तमु च्याकिे मैनत्णीमाफु त आली का?”
“मला वाटते, ती जानहरातीला उत्तर म्हणिू आली. हो --- बरोबर.”
“नतच्या घरच्याांबद्दल तम्ु हाला काही मानहती आहे का?”
“मला वाटते, नतचे आईविील भारताबाहेर आहेत. मला
त्याच्ां याबद्दल फारसे मानहती िाही. पण लीलीकिे दृष्टीक्षेप टाकल्यावर
तम्ु हालाही जाणवेल, की ती चाांगली मल
ु गी आहे, िाही का?”
“हो, अगदी बरोबर.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब पढु े बोलल्या, “अथाुत, मी फार पद्धती
पाळणारी, चाांगली बाई िाही, हे मला मानहती आहे. पण मी मिािे वाईट
िाही. मला एखादी गोष्ट आविल्यास, मी नतची वाखाणणी करू शकते.
नलली माझ्याशी खपू चागां ली वागते. मी नतच्याकिे खरे च, माझी मल
ु गी
म्हणिू च बघते.”
पायरोिे त्याचा उजवा हात पसरला आनण टेबलावर त्याच्याजवळ
पिलेल्या वस्तु त्यािे सरळ के ल्या.
“सर रुबेि तमु च्याजवळ मि मोकळे करत असत का?”
त्याचे िोळे काही फुटकळ वस्तक
ांू िे लागले असले, तरी अॅस्टवेल
बाईसाहेबाांिा उत्तर द्यायला लागलेला वेळ त्याच्या लक्षात आला.
24

“परुु षाांच्या बाबतीत ते जरा अवघि असते. पण अथाुत आमचे
एकमेकाश
ां ी चागां ले सख्य होते.”
पायरो हसत म्हणाला, “आभारी आहे.”
त्यािे नवचारले, “घरात, िोकर सोिूि, एवढेच लोक होते?”
“नव्हर्कटर होता.”
“नव्हर्कटर?”
“हो, माझ्या िवऱयाचा भाऊ, आनण त्याचा भागीदार.”
“तो तमु च्याबरोबर रहात असे?”
“िाही, तो िक
ु ताच भेटायला आला होता. गेली काही वषे तो पनिम
आनिके त होता.”
पायरो पटु पटु ला, “पनिम आनिका!” त्याच्या लक्षात आले, की
अॅस्टवेल बाईसाहेबािां ा भरपरू वेळ नदला, तर त्याच्ां याकिूि एखाद्या
नवषयाबद्दल नवश्वसिीय मानहती नमळे .
“ते म्हणतात, की तो िवलपणू ु देश आहे. पण माझ्या मते अशा
जागेचा माणसावर वाईट पररणाम होतो. ते फार नपऊ लागिू मयाुदा
सोितात. कोणत्याच अॅस्टवेल परुु षाांचा स्वभाव चाांगला िाही. आनण
नव्हर्कटर आनिके हूि आल्यापासिू , फारच धर्ककादायक होता. त्यािे
एकदोिदा मला घाबरविू टाकले होते.”
पायरोिे हलके च नवचारले, “त्यािे नमस लीलीलादेखील घाबरवले
होते का?”
“नलली? मला वाटते, तो नललीला फारसा भेटला िव्हता.”
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पायरोिे त्याच्या लहािशा वहीत काही नलनहले. मग त्यािे पेनन्सल
परत ठे ऊि नदली व वही नखशात घातली.
“अॅस्टवेल बाईसाहेब, ठीक आहे. आता मी पासुन्सची मल
ु ाखत
घेतो.”
“त्याला इथे बोलावू का?” अॅस्टवेल बाईसाहेबाांचा हात घटां ीकिे
गेला पायरोिे ते बघिू घाईघाईिे म्हटले, “िाही. िाही. हजार वेळा िाही.
मीच त्याच्याकिे जातो.”
“जर तम्ु हाला तसे करणे बरे वाटत असेल, तर --- “
मल
ु ाखतीत सामील व्हायला ि नमळाल्यािे, अॅस्टवेल
बाईसाहेब थोि्या िाराज झालेल्या वाटल्या.
स्वयांपाकघरात पायरोला पासुन्स भेटला. तो चाांदीला पॉनलश करत
होता. पायरोिे त्याच्या नविोदी पद्धतीिे थोिेसे वाकूि सरु वात के ली, “मी
गप्तु हेर असिू , मला स्पष्टीकरण नमळवले पानहजे.”
पासुन्स बोलला, “हो, सर. आपण शर्कय तेवढी मानहती
नमळवायलाच पानहजे.”
त्याचा स्वर माि देणारा पण कोरिा, काही लागते िसल्यासारखा
होता.
पायरोिे चालू ठे वले, “अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी मला पाठवले. त्या
समाधािी िाहीत. मळ
ु ीच िाहीत.”
पासुन्स म्हणाला, “मी त्याांिा पष्ु कळ प्रसांगी तसे बोलताांिा ऐकले
आहे.”
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पायरो बोलला, “खरे तर, तम्ु ही मला तम्ु हाला मानहती असलेली
हकीगत सागां ाल का? तर मग आपण या फालतू बाबींवर वेळ फुकट
घालवायला िको. आपण तमु च्या झोपायच्या खोलीत जाऊ व तम्ु ही खिू
झाला त्या रात्ी, कायकाय पानहले, ते सागां ा.”
स्वयांपार्कयाची खोली तळमजल्याला होती. त्याशेजारी िोकराांची
खोली होती. त्याला गज असलेल्या नखिर्कया होत्या. आनण एका कोपऱयात
नतजोरी होती. पासुन्सिे त्याचा अरुांद पलांग दाखवला.
“सर, मी अकरा वाजता झोपलो. नमस लीलीदेखील झोपली. आनण
अॅस्टवेल बाईसाहेब सर रुबेि याच्ां याबरोबर होत्या.”
“अॅस्टवेल बाईसाहेब सर रुबेि याांच्याबरोबर होत्या? ठीक आहे,
पढु े?”
सर, मिोऱयाची खोली बरोबर यावरती आहे. जर नतथे कोणी बोलत
असेल, ते पटु पटु ण्याचा आवाज इथे येतो. पण बोलणे िीट समजत िाही.
सािेअकराला मला झोप लागली असावी. बारा वाजता मला पढु चे दार
जोरािे लावल्याच्या आवाजािे जाग आली. माझ्या लक्षात आले, की
नमस्टर लीव्हरसि परतले आहेत. मी पसु टसा पदरव ऐकला. आनण एकदोि
नमनिटाांिे मी सर रुबेि व नमस्टर लीव्हरसि याांिा बोलताांिा ऐकले.
“सर, मला त्यावेळेला वाटले, की नमस्टर लीव्हरसि प्यायले होते -- खरे तर ते प्यायले होते, असे मला म्हणायचे िाही आहे. पण ते बोलण्यात
व हालचालीत, थोिे असेतसेच वाटत होते. मी एखाददोि शब्द ऐकले. पण
त्यावरूि काय चालले होते, हा काही अथुबोध झाला िाही. मग जोरात
मारलेली नकांकाळी व काही जोरदार आवाज ऐकू आला.”
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थोिा वेळ थाांबिू पासुन्सिे शेवटचे शब्द परत उच्चारले. तो जोर देत
म्हणाला, “फारच मोठा जोरदार असा आवाज!”
पायरो पटु पटु ला, “जर मी चक
ु त िसेि, तर तो बहुतेक कामात
असतो तसा अद्भुतरम्य हळूवार आवाज असावा.”
पासुन्स दिपण घेऊि बोलला, “असेलही, सर. मला जोरदार असा
आवाज आला, एवढे खरे .”
पायरो बोलला, “ते लपवलेले शस्त्र असावे का?”
“सर, त्याचा उल्लेख करू िका. शाांत वातावरणात असा जोरदार
आवाज ऐकल्यावर, मी नमस्टर लीव्हरसि याांचा अगदी साधा सरळ पण
चढलेला “अरे देवा, अरे देवा!” असा काहीसा आवाज ऐकला.
पनहल्याांदा पासुन्स काही साांगायला नबचकत होता. पण िांतर त्यािे
आिांद घेत, सवु काही साांनगतले. पायरो त्याच्यावर खषू झाला. तो
पटु पटु ला, “अरे देवा, तम्ु हाला तेव्हा काय वाटले असेल!”
“खरे च, सर, तम्ु ही म्हणता आहात तसेच वाटले. त्यावेळेस मी फार
नवचार के ला िाही. पण काहीतरी िको ते झाले आहे, एवढे मला समजले
व वर जावे का असाही नवचार िोर्कयात आला. मी नदवा लावायला उठलो
आनण ददु वै ािे खचु ीवर आदळलो.
“मी दार उघिले. िोकराच्ां या हॉलमधिू , दसु रे दार उघिूि, पॅसजे ला
लागलो. तेथिू मागील नजन्याच्या तळाशी वर जावे की िाही, असा नवचार
करत, उभा रानहलो. मला वरूि नमस्टर नलव्हरसि याचां ा हृदयापासिू चा
आिांदी असल्यासारखा आवाज आला, ‘िशीबािे काही त्ास झाला िाही.
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शभु रात्.’ तो शीळ घालत पॅसेजमधिू त्याच्या खोलीकिे जातािा मी
ऐकले.
“अथाुत मी लगेच परत झोपायला गेलो. काहीतरी आवाज झाला,
एवढाच नवचार मी के ला. सर, मी तम्ु हाला नवचारतो, नमस्टर नलव्हरसि
शीळ घालत, शभु रात् असे म्हणत जातािा ऐकूि, मी असा नवचार करायला
हवा होता का, की सर रुबेि याांचा खिू झाला असेल?”
“तम्ु ही िर्ककी नमस्टर नलव्हरसिचा आवाज ऐकला का?”
पासुन्सिे त्या बेनल्जयि माणसाकिे दयेिे बनघतले. पायरोिे
बनघतले, की पासुन्सच्या मिात खरा नकांवा खोटा --- पण काय तो निणुय
झालेला आहे.
“सर, तम्ु हाला मला अजिू काही नवचारायचे आहे का?”
पायरो बोलला, “अजिू एक गोष्ट. तम्ु हाला नलव्हरसि आवित
होता का?”
“काय म्हणालात?”
“अगदी साधा प्रश्न आहे. तम्ु हाला नलव्हरसि आवित होता का?”
आधी पासुन्स चमकला होता पण िांतर लाजला.
“सर, सगळया िोकराचां े सामान्य मत --- “ एवढे बोलिू तो थाांबला.
पायरो म्हणाला, “ठीक आहे, तम्ु हाला ते तसे माांिायचे असेल तर
तसे माांिा.”
“सर, ते असे आहे, की नमस्टर नलव्हरसि हे मोकळे व उदार तरुण
गहृ स्थ होते. पण फारसे बनु द्धमाि िव्हते, असे मी म्हणू शके ि.”
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पायरो बोलला, ‘आहा! पासुन्स, तम्ु हला मानहती आहे का, नमस्टर
नलव्हरसि यािां ा ि बघताही माझे त्याांच्याबद्दल हेच मत आहे.”
“सर, खरे का?”
“तझु े काय मत आहे --- मी तल
ु ा नवचारतो --- मी हॉलमधील
िोकराच
ां े मत नवचारले का?”
“तो खपू शातां , धीर असलेला सभ्य माणसू आहे. तो कुणाला त्ास
देत िाही.”
पायरो म्हणाला, “खरे आहे.”
स्वयांपाकी खोकला. तो पटु पटु ला, “मालकीणबाई त्याांच्या निणुयात
थोिी घाई करत आहेत.”
“तर मग हॉलमधील िोकराच्ां या मते, नमस्टर नलव्हरसििे गन्ु हा
के ला?”
पासुन्स म्हणाला, “आमच्यापैकी कुणालाच तो गन्ु हेगार वाटत
िाही. आम्ही --- कुणीच असे समजत िाही, की त्यािे ते के ले असेल.”
पायरोिे नवचारले, “पण त्याचा स्वभाव थोिा आक्रमक होता, िाही
का?”
पासुन्स त्याच्या जवळ आला. “जर तम्ु ही मला असे नवचारले, की
या घरात सवाुत आक्रमक स्वभाव कोणाचा आहे, तर मी --- “
पायरोिे हात उांचावला. तो मदृ पु णे म्हणाला, “आहा, पण मी असा
प्रश्न नवचारू िये. माझा प्रश्न असा असेल, कोणाचा स्वभाव सवाुत चाांगला
आहे?” पासुन्स त्याच्याकिे तोंि उघिे टाकूि बघत रानहला.
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पायरोिे त्याच्यावर अजिू वेळ घालवला िाही. नमत्त्वािे, थोिेसे
वाकूि --- तो िेहमीच नमत्त्वािे वागत होता --- तो खोलीबाहेर पिला.
बाहेर पिूि मॉि रीपोसच्या मोठ्या चौकोिी हॉलमध्ये तो नफरत बसला.
नतथे त्यािे एकदोि नमनिटे नवचार के ला. ितां र एक हळू आवाज आल्यािे
त्यािे आिांदी रॉनबिसारखे नतकिे िोके उचलिू पानहले. शेवटी, पाऊले ि
वाजवता, दार उघिूि हॉलच्या बाहेर पिला.
दारात थाांबिू तो आत बघत रानहला. ती लहाि खोली म्हणजे
वाचिालय होते. त्याच्या दसु ऱया बाजक
ू िे शेवटी एक बारीक, अशक्त तरुण
आकृती मोठ्या बाकावर गांगु होऊि काही नलनहत होती. त्यािे िाकावर
नर्कलप असलेला चष्मा घातला असिू , त्याची हिवु टी निमळ
ु ती होती.
पायरोिे काही नमनिटे त्याचे निरीक्षण के ले. मग त्यािे शातां ताभगां
करत, पणू ुपणे खोटा व िाटकी खोकला काढला.
नमस्टर पायरो खोकला, “खोक् --- खोक्.”
तो माणसू नलहायचा थाबां ला व िोके वळवले. तो उगीच दचकला
िाही. पण पायरोला पानहल्यावर तो गोंधळूि गेला.
पायरो थोिा वाकत पढु े आला. “नमस्टर ट्रेफुसीस, मी तमु च्याशी
बोलू शकतो का? हो? आहा, माझे िाव हर्कयुल पायरो आहे. ते कदानचत
तम्ु ही ऐकले असेल.”
तो तरुण मिष्ु य बोलला, “ओहो, हो --- िर्ककीच.”
पायरोिे त्याच्याकिे िीट पानहले.
ओवेि ट्रेफुसीस समु ारे तेहते ीस वषांचा होता. अॅस्टवेल
बाईसाहेबाांिी त्याला दोषी ठरवलेले कोणीच गांभीरपणे का घेतले िाही, हे
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त्या गप्तु हेराला ट्रेफुसीसकिे बघिू लगेच समजले. तो अयोलय गोष्टींिा िाके
मरु िणारा, चागां ला शातां , सभ्य तरूण माणसू होता. त्याला पद्धतशीरपणे,
त्ास नदला जाऊ शकत होता आनण नदला गेलाच होता. पण त्यािे कधी
पिात्ताप झाल्याचे दाखवले िाही.
तो सनचव बोलला, “तम्ु हाला अथाुत अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी
पाठवले असणार. मी तम्ु हाला काही मदत करू शकतो का?”
त्याची पद्धत िम्र व आिदां ी होती. पायरो खचु ीवर बसला. आनण
सावकाश पटु पटु ला, “अॅस्टवेल बाईसाहेब तमु च्याशी त्यािा वाटणाऱया
सश
ां याबद्दल वा समजाबद्दल काही बोलल्या का?”
ओवेि ट्रेफुसीस थोिा हसला. तो म्हणाला, “या बाबतीत, माझा
असा नवश्वास आहे, की त्याांचा माझ्यावर सांशय आहे. हे चक
ु ीचे आहे. पण
आता आहे तर आहे. सर रुबेिचा मत्ृ यू झाल्यापासिू , त्या माझ्याशी साधे
असे र्कवनचतच बोलल्या असतील. मी शेजारूि जायला लागलो, की त्या
नभतां ीला नचकटायला बघतात.”
तो अगदी सहजपणे बोलत होता. त्याच्या आवाजात पिात्तापापेक्षा
मिोरांजि जास्त होते. पायरोिे मोकळे पणा दाखवत माि हलवली.
त्यािे स्पष्ट के ले, “आपल्याआपल्यात हे सागां तो, की मलादेखील
त्या हेच म्हणाल्या. मी काही त्याांच्याबरोबर वाद घातला िाही --- मी असा
नियम बिवला आहे, की सकारात्मक दृष्टीकोि असणाऱया बायकाश
ां ी वाद
घालायचा िाही. तम्ु हाला समजले असेल. ते वेळ फुकट घालवणे असते.”
“ओहो, बरोबर आहे.”
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“मी म्हणालो, हो, बाईसाहेब --- अगदी बरोबर आहे. त्या शब्दाांिा
काही अथु िव्हता. पण त्यामळ
ु े त्यािां ा नदलासा नमळाला असेल. माझ्या
तपासाप्रमाणे नमस्टर नलव्हरसि सोिूि कुणीही गन्ु हा के लेला िाही. तरीही
आतापयंत अिेक वेळा अशर्कय गोष्टी झालेल्या आहेत.”
सनचव म्हणाला, “मला तमु ची नस्थती समजते. मी माझ्याकिूि
तम्ु हाला हवी ती मदत करण्याचा प्रयत्ि करे ि.”
पायरो म्हणाला, “छाि, आपण एकमेकािां ा समजिू घेतले. आता
मला त्या सांध्याकाळच्या घटिा साांगा. जेवणापासिू सरु वात करा.”
सनचव बोलला, “जेवायला नलव्हरसि िव्हता, हे तम्ु हाला चाांगले
मानहती आहे. त्याचा त्याच्या मामाशी काही खटका उिाला होता. त्यामळ
ु े
तो गोल्फ र्कलबमध्ये जेवायला गेला होता. त्यामळ
ु े सर रुबेि फार वाईट
मिनस्थतीत होते.”
पायरोिे िाजक
ू पणे सचु वले, “फार आिांदी वाटत िव्हता, िाही का?
ट्रेफुसीस हसला. “तो टाटाुर [ मांगोनलयि वा तक
ु ी ] होता. त्याच्या
बऱयाचशा लहािसहाि पद्धती त्याच्याबरोबर िऊ वषे काम करूि, मला
मानहती झाल्या होत्या. नमस्टर पायरो, तो असामान्यपणे कठीण मिष्ु य होता.
त्याच्या समीप येणाऱया कोणालाही तो नशवीगाळ करू शके व मल
ु ासां ारखा
त्याचा राग अिावर होई.
मला त्याची सवय झाली होती. तो काय म्हणेल त्याकिे मी मळ
ु ीच
लक्ष देत िसे. खरे तर तो स्वभावािे वाईट िव्हता. पण त्याच्या पद्धती
मख
ू ुपणाच्या व नचिनचि करणाऱया होत्या. सवाुत महत्वाची गोष्ट म्हणजे
मी ठरवले होते, की त्याला कधीही उलटे उत्तर द्यायचे िाही.”
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“त्या बाबतीत इतर लोक तमु च्यासारखे शहाणे होते का?
ट्रेफुसीसिे खादां े शहारवले. तो म्हणाला, “अॅस्टवेल बाईसाहेबािां ी
मिापासिू आिांद घेतला. नतला सर रुबेिची जराही भीती वाटत िसे. ती
िेहमी त्याच्यावर दादानगरी गाजवे आनण त्याला बरोबर वागायला लावे.
सर रुबेि नतच्याशी पणू ुपणे एकनिष्ठ होते.”
“त्या रात्ी त्याांचे भाांिण झाले होते का?
सनचवािे किेिे त्याच्याकिे पानहले. क्षणभर त्यािे काां कू के ले. मग
तो म्हणाला, “मला असे वाटते, पण तम्ु ही का नवचारले?”
‘एक कल्पिा म्हणिू , एवढेच.”
सनचवािे स्पष्टीकरण नदले, “अथाुत मला काही मानहती िाही. पण
गोष्टी त्या नदशेिे चाललेल्या वाटत होत्या.”
पायरोिे तो नवषय सोिूि नदला. “जेवायला अजिू कोणकोण होते?”
नमस मार्ग्रेव्ह, नमस्टर नव्हर्कटर अॅस्टवेल आनण मी.”
“ितां र काय झाले?”
“आम्ही हॉलमध्ये गेलो. सर रुबेि नतथे आले िाहीत. समु ारे दहा
नमनिटाांिी ते आले आनण एका पत्ाबाबतच्या काही नकरकोळ गोष्टीवरूि,
मला जोरािे ओरिले. मी त्याच्ां याबरोबर वर मिोऱयाच्या खोलीत गेलो.
आनण काय ते त्याांच्या मिासारखे करूि नदले. मग नमस्टर नव्हर्कटर अॅस्टवेल
आले व म्हणाले, की त्यािा त्याच्ां या भावाशी, काही बोलायचे आहे. मी
खाली जाऊि, दोि बायकाांमध्ये नमसळलो.
समु ारे पाऊण तासािे, मला सर रुबेि याांची घांटी जोरािे वाजताांिा
ऐकू आली. पासुन्स सागां त आला, की तो वर सर रुबेि याच्ां याकिे
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ताबितोब चालला आहे. मी खोलीत नशरलो, तेव्हा नमस्टर नव्हर्कटर
अॅस्टवेल बाहेर पित होता. त्याची माझ्याशी जवळजवळ टर्ककर झाली.
त्यािे िाराज होण्यासारखे काही घिले होते. तो फार आक्रमक नदसत होता.
मी नवश्वास ठे वला, की त्यािे मला पानहले िसावे.”
“सर रुबेििे या गोष्टीबद्दल काही शेरा मारला का?”
ते म्हणाले, “नव्हर्कटर वेिा आहे. ि आवरता येणारा आक्रमक राग
जेव्हा त्याला येईल, तेव्हा तो एखादे नदवशी कुणालातरी काहीतरी करे ल.”
पायरो उद्गारला, “आहा, काय त्ास होता, याची तम्ु हाला काही
कल्पिा आहे का?”
“मला काहीच कल्पिा िाही.”
पायरोिे सावकाशीिे सनचवाकिे माि वळविू , पानहले. ते शेवटचे
शब्द फार घाईिे उच्चारले गेले होते. त्याची खात्ी झाली, की ट्रेफुसीसची
इच्छा असती, तर तो अजिू काही सागां ू शकला असता. पण परत एकदा
पायरोिे लाविू धरले िाही. “आनण मग? मी तम्ु हाला पढु े साांगायची नविांती
करतो.”
“मी सर रुबेिबरोबर अजिू दीि तास काम के ले. अकरा वाजता
अॅस्टवेल बाईसाहेब आल्या. तेव्हा सर रुबेि मला म्हणाले, की मी
झोपायला जाऊ शकतो.”
“आनण तम्ु ही गेलात?”
“हो.”
“बाईसाहेब नतथे नकती वेळ होत्या, याची तम्ु हाला काही कल्पिा
आहे का?”
35

“िाही. त्याांची खोली पनहल्या मजल्यावर आहे. माझी दसु ऱया
मजल्यावर आहे. त्यामळ
ु े त्या के व्हा झोपायला गेल्या, हे मी सागां ू शकत
िाही.”
“अस्स.” पायरोिे एकदोिदा माि हलवली व उठूि उभा रानहला.
“नमस्टर आता मला मिोऱयाच्या खोलीत न्या.”
तो सनचवाच्या मागे मोठा नजिा थोिासा चढूि गेला. मग पॅसेजमधिू
जात ते खेळायच्या खोलीच्या दाराशी गेल.े नतथिू शेवटपयंत जात,
िोकराांच्या नजन्याशी आले. तो चढूि, पन्ु हा एकदा लहािशा पॅसेजशी
आले. एका दारातिू जात गन्ु हा घिलेल्या जागेशी आले.
ती माळा असलेली खोली, इतर खोल्याांपेक्षा दप्ु पट उांचीची होती.
साधारण तीस फुटाांचा चौरस होता. नभांतींवर तलवारी व भाले लावलेले
होते. आनण देशी बिावटीच्या खपू वस्तु टेबलावां र मािां लेल्या होत्या.
पलीकिील बाजल
ू ा नखिकीजवळ मोठे नलहायचे टेबल होते. पायरोिे ते
ओलािां ले.
सर रुबेि इथे मेलेले सापिले का?”
ट्रेफुसीसिे माि हलवली.
मला वाटते, त्यािा मागिू धर्कका बसला?”
परत सनचवािे माि हलवली. त्यािे स्पष्ट के ले, “एका देशी काठीिे
गन्ु हा के ला गेला. मोठी वजिदार वस्त.ु ते जागच्या जागी मरण पावले
असावेत.”
यामळ
ु े अशी पष्टु ी नमळते, की खिू आधी ठरविू के ला गेला िाही.
मोठे भाांिण झाले व िकळत, शस्त्र काढले गेल.े ”
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“हो, नबचाऱया नलव्हरसििे हे के ले िसावे.”
“आनण प्रेत टेबलाच्या पढु े पिलेले सापिले?”
“िाही, ते घसरूि जनमिीवर किेला पिले होते.”
पायरो उद्गारला, “हे चौकस वाटण्यासारखे होते.”
सनचवािे नवचारले, “चौकस का?”
नलहायच्या टेबलाच्या पॉनलश के लेल्या तक
ु तक
ु ीत पष्ठृ भागावर
पिलेल्या वेि्यावाकि्या आकाराच्या िागाकिे निदेश करत, पायरो
म्हणाला, “यामळ
ु े . “माझ्या नमत्ा, तो रक्ताचा िाग आहे.”
ट्रेफुसीसिे सचु वले, “रक्त नतकिे उिाले असेल. नकांवा ितां र प्रेत
हलवले, तेव्हा तसे झाले असेल.”
छोटा मिष्ु य म्हणाला, “शर्कय आहे. खपू शर्कयता आहेत. या
खोलीला एकच दार आहे?”
“इथे नजिा आहे.”
खोलीच्या कोपऱयातील दाराजवळील मखमली पिदा ट्रेफुसीसिे
खेचला. नतथिू एक गोल नजिा वर जात होता.
“ही जागा पनहल्याांदा एका खगोलशास्त्रज्ञािे बाांधली होती. नजन्यािे
वर गेल्यावर नतथे दनु बुण बसवली होती. सर रुबेििे ती झोपायची खोली
बिवली होती. ते खपू उशीरापयंत काम करत बसले, तर नतथे झोपत
असत.”
पायरो सहज नजिा चढूि गेला. वरील गोल खोली फारसे फनिुचर
िसलेली होती. एक पलगां , एक खचु ी, आनण ड्रेनसांग टेबल. नतथिू बाहेर
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पिायला दसु रे दार िसल्याचे बघिू पायरोला बरे वाटले. मग तो परत खाली
आला. नतथे ट्रेफुसीस त्याची वाट बघत उभा होता.
पायरोिे नवचारले, “तम्ु ही नमस्टर नलव्हरसििा येताांिा ऐकले का?”
ट्रेफुसीसिे माि हलवली. “तेव्हा मी गाढ झोपलो होतो.”
पायरोिे माि हलवली. त्यािे सावकाशीिे खोलीभर िजर नफरवली.
शेवटी तो म्हणाला, “अरे नमत्ा, तू पिदे ओढ्लेस तर बरे होईल. इथे आता
अजिू काही बघण्यासारखे आहे, असे मला वाटत िाही.”
आज्ञाधारकपणे ट्रेफुसीसिे काळे जाि पिदे नखिकीवर ओढले.
पायरोिे नदवा बांद के ला. त्याला छतापासिू लोंबणाऱी, पाांढऱी, िक्षीदार शेि
होती.
“टेबलावर नदवा होता का?”
उत्तरादाखल सनचवािे नलहायच्या टेबलावरील नहरव्या शेिचा
प्रखर नदवा लावला. पायरोिे तो बदां के ला. परत लावला व परत मालवला.
“छाि! माझे इथले काम सपां ले आहे.”
सनचव पटु पटु ला, “जेवण रात्ी सािेसातला आहे.”
“नमस्टर ट्रेफुसीस, मी तमु चा आभारी आहे.”
“त्यात काय एवढे!”
पायरो पॅसेजमधिू त्याच्याकरता असलेल्या खोलीत जातािा,
नवचार करत होता. समज िसणाऱा जॉजु त्याच्या मालकाचे सामाि लावत
होता. पायरो म्हणाला, “अरे माझ्या जॉजु, मी अशी आशा करतो, की
जेवणाच्या वेळी मी माझी उत्सक
ु ता वाढवणाऱया एका गहृ स्थाला भेटणार
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आहे. तो नवषवु वत्तृ ीय प्रदेशात रहाणारा आहे. त्याचा स्वभावही तसाच
तापट आहे --- असे म्हटले जाते. लीलीिे त्याचा उल्लेख के ला िाही, पण
पासुन्सिे मला त्याच्याबद्दल साांनगतले. मतृ सर रुबेि याांचा स्वतःचा असा
एक स्वभाव होता. समजा ते अशा एका माणसाच्या सहवासात आले, की
ज्याचा स्वभाव त्याांच्यापेक्षाही वाईट आहे --- तर तू काय म्हणशील? तर
फारच वाईट पररनस्थती निमाुण होईल, िाही का?” “सर, कहरच होईल. पण
सर, असे िेहमीच होत िाही, फक्त कधीतरी.”
“होत िाही?”
“िाही, सर. जेनमिा िावाची माझी आत्या होती. नतची जीभ फार
नतखट होती. नतच्याबरोबर रहाणाऱया नतच्या बनहणीला नतिे काहीतरी
धर्ककादायक के ले. नतला जवळजवळ आयष्ु यातिू उठवले. जर कोणी
बनहणीच्या बाजिू े उभे रानहले, तर गोष्ट वेगळी होती. पण असे शरण जाणे
नतला सहि झाले िसते.”
पायरो म्हणाला, “हां --- हे सचू क आहे.”
जॉजु याचिेच्या सरु ात खोकला. त्यािे िाजक
ू पणे नवचारले, “सर,
मी तम्ु हाला या बाबतीत काही मदत करू शकतो का?”
पायरो तत्परतेिे म्हणाला, “िर्ककीच, तू माझ्यासाठी हे शोधिू काढ,
की त्या रात्ी नलली मार्ग्रेव्हिे कुठल्या रांगाचे कपिे घातले होते आनण
कुठली िोकराणी नतच्या सेवेत होती.
जॉजुिे त्याच्या िेहमीच्या उदासीितेिे या आज्ञा झेलल्या.
“ठीक आहे, सर. मी सकाळी ही मानहती तम्ु हाला देतो.”
पायरो शेकोटीतील नवस्तवाकिे निरखिू बघत, उठूि उभा रानहला.
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तो पटु पटु ला, “जॉजु, तू मला फार उपयोगी पितोस. तल
ु ा मानहती
आहे का, की मी तझ्ु या जेनमिाआत्याला नवसरू शकत िाही?”
पायरो त्या रात्ी शेवटी नव्हर्कटर अॅस्टवेलला भेटला िाही. फोिवर
त्याच्याकिूि निरोप आला, तो लिां िमध्ये अिकलेला आहे.
पायरोिे अॅस्टवेल बाईसाहेबािां ा नवचारले, की तो त्याच्ां या मतृ
िवऱयाच्या व्यवसायासांबांधी काही कामे करतो आहे का.
नतिे स्पष्ट के ले, “तो त्यात भागीदार होता. त्यासाठी आनिके त
जाऊि खाणीच्या कामात काही सटू नमळते का, हे बघायला तो गेला होता,
िाही का नलली?”
“हो, अॅस्टवेल बाईसाहेब.”
“मला वाटते, सोन्याच्या खाणी की ताांब्याच्या? नलली, तल
ु ा
िर्ककीच मानहती असेल, कारण तू सतत रुबेिला प्रश्न नवचारत असायचीस.
अग लािके , काळजी घे. आता ती फुलदाणी पित होती.”
मल
ु गी बोलला, “शेकोटीसमोर इथे फार गरम होते आहे. मी --- मी
नखिकी थोिी उघिू का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब शातां पणे म्हणाल्या, “तल
ु ा आवित असेल, तर
उघि.”
मल
ु गी नखिकीशी चालत गेली व नतिे ती उघिली. पायरो नतला
न्याहाळत होता. रात्ीच्या थांि हवेचा झोत अांगावर घेत, ती नतथे एक नमनिट
उभी रानहली. जेव्हा ती परत येऊि बसली, तेव्हा पायरो नतला िम्रपणे
म्हणाला, “म्हणजे तम्ु हाला खाणीत रुची आहे तर?”
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मल
ु गी बेपवाुईिे म्हणाली, “ओहो, खरे तर िाही. मी सर रुबेि याांचे
बोलणे ऐकायची. पण त्या नवषयाबद्दल मला काही मानहती िाही.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणाल्या, “तू सोंग छाि के लेस. नबचारा रुबेि
त्याला वाटले, की तझ्ु या या प्रश्न नवचारण्यामागे छुपा हेतू आहे.
छोट्या गप्तु हेराचे िोळे आगीवर नखळलेले होते. तथानप नलली
मार्ग्रेव्हच्या चेहऱयावरील काळजी व दःु ख त्याला नदसल्यावाचिू रानहले
िाही. यक्त
ु ीिे त्यािे सभां ाषण वळवले. जेव्हा शभु रात् म्हणायची वेळ झाली,
तेव्हा पायरो त्याच्या यजमाि बाईिाां म्हणाला, “बाईसाहेब, मी तमु च्याशी
दोि शब्द बोलू शकतो का?”
नलली मार्ग्रेव्ह हळूच निघिू गेली. अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी पायरोकिे
प्रश्नाथुक िजरे िे पानहले.
“त्या रात्ी सर रुबेििा नजवतां बघणाऱया तम्ु ही शेवटच्या व्यक्ती
होतात का?”
नतिे माि हलवली. नतच्या िोळयातिू अश्रू ओघळले आनण नतिे
घाईिे काळया किा असलेला एक रुमाल त्यावर घरला.
“आहा, तम्ु ही स्वतःला त्ास करूि घेऊ िका. मी तम्ु हाला नविांती
करतो, की तम्ु ही स्वतःला त्ास करूि घेऊ िका.”
“नमस्टर पायरो, ते ठीक आहे. पण माझा िाईलाज आहे. अशा
तऱहेिे फालतू कारणावरूि नचिणारी मी नतहेरी मख
ू ु आहे.”
“िाही. िाही. तम्ु ही काय साांगत होतात?”
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“ते अकरा वाजण्यासबां ांधी होते. मला वाटते, जेव्हा तम्ु ही
मिोऱयाच्या खोलीत गेलात, तेव्हा नमस्टर ट्रेफुसीसला सर रुबेििे घालविू
नदले, बरोबर?
“हो. साधारण त्याच वेळी असावे.”
“तम्ु ही नकती वेळ त्याच्ां याबरोबर होतात?”
“मी नतथिू जायला उठले, तेव्हा पावणेबारा वाजले होते. मी
घि्याळाकिे पानहलेले मला आठवते आहे.”
“अॅस्टवेल बाईसाहेब, तम्ु ही मला सागां ू शकाल का, की तमु च्या
िवऱयाबरोबर तमु चे कुठल्या नवषयावर सांभाषण चालू होते?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब सोफ्यावर धपकि बसल्या व कोलमिूि
पिल्या. त्या जोरजोरात हुदां के देत होत्या. त्या दःु खी आवाजात म्हणाल्या,
“आम्ही भाां --- भाांि --- भाांिलो.
पायरोचा आवाज कोवळा व समजतू घातल्यासारखा होता.
“कुठल्या कारणािे?”
“खू --- खपू गोष्टी होत्या. ली --- नललीच्या नवषयािे सु --- सरु -- सरु वात झाली. रुबेिला --- काही कारणानशवाय --- ती आवित िव्हती.
तो म्हणाला, की ती त्याच्या कागदपत्ाांमध्ये ढवळाढवळ करत होती. त्याला
नतला बाहेर घालविू द्यायचे होते. मी म्हणाले, की ती आविती मल
ु गी होती
आनण मी तसे करणार िाही. मग तो माझ्या अांगावर ओ --- ओर --- ओरिू
लागला. मला त्याचा राग आला. त्यामळ
ु े मला त्याच्याबद्दल काय वाटते,
ते मी त्याला साांनगतले.
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“नमस्टर पायरो, मला खरे च तसे वाटत होते. तो म्हणाला, त्यािे मला
गटारातिू बाहेर काढूि, माझ्याशी ललि के ले. आनण मी म्हणाले --- आहा,
पण त्याचे आता काय? मी मला कधीच क्षमा करणार िाही. मी िेहमीच
माझ्या मिातले बोलिू मोकळी होत असे. कोणीतरी त्याचा त्याच रात्ी खिू
करणार आहे, हे मला कसे मानहती असणार? नबचारा, म्हातारा रुबेि.”
पायरोिे हे नतच्या मिातील सवु खदखदणे, सहािभु तू ीपवू ुक ऐकूि
घेतले.
तो म्हणाला, “तमु च्या त्ासाला मी कारणीभतू ठरलो. मी क्षमा
मागतो. आता आपण जेवढ्यास तेवढे सबां धां ठे ऊ --- अगदी व्यावहाररक.
तम्ु ही अजिू तमु च्या कल्पिेला नचकटूि आहात का, की नमस्टर ट्रेफुसीसिे
तमु च्या िवऱयाला मारले?”
अॅस्टवेल बाईसाहेबािां ी स्वतःला सावरले. त्या गभां ीरपणे बोलल्या,
“नमस्टर पायरो, ही एका बाईची अांतगुत सहजप्रवत्तृ ी आहे. खोटे िाही.”
पायरो म्हणाला, “ठीक आहे. बरोबर आहे. पण त्यािे हे के व्हा
के ले?
“के व्हा? अथाुत मी नतथिू गेल्यावर.”
“तम्ु ही पावणेबारा वाजता सर रुबेिकिूि निघालात. बाराला पाच
नमनिटे असताांिा नमस्टर नलव्हरसि नतथे आले. या दहा नमनिटात तम्ु ही
म्हणता आहात की सनचव त्याच्या झोपायच्या खोलीतिू आला व त्यािे
सर रुबेिचा खिू के ला?”
“हे अगदी शर्कय आहे.”
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पायरो म्हणाला, “तशा पष्ु कळ गोष्टी शर्कय आहेत. ते दहा नमनिटात
के ले गेल.े अहा, हो! पण के ले गेले का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब बोलल्या, “अथाुत, तो म्हणतो, की तो तेव्हा
गाढ झोपलेला होता. पण तसे होते की िाही, कुणाला माहीत?”
पायरोिे नतला आठवण करूि नदली, “नतथे आसपास कुणी त्याला
बनघतले िाही.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब नवजयािे बोलल्या, “प्रत्येकजण झोपलेला
होता. त्यामळ
ु े अथाुत कोणी त्याला बनघतले िाही.
पायरो स्वतःशी बोलला, “मला िवल वाटते.”
थोिी शाांतता. “ठीक आहे, अॅस्टवेल बाईसाहेब, शभु रात्.”
जॉजुिे त्याच्या मालकाच्या अथां रुणाशेजारी सकाळची लवकरची
कॉफी ठे वली.
“सर नमस नललीिे त्या रात्ी हलर्कयाशा नहरव्या रांगाचा नशफॉिचा
ड्रेस घातला होता. ललॅनिज िावाची नतसरी िोकराणी नमस नललीची काळजी
घेते.”
“जॉजु, आभारी आहे. तू मोठा नवश्वासाहु माणसू आहेस.”
“सर, त्यात काय मोठे से?”
नखिकीतिू बाहेर बघत, पायरो म्हणाला, “आजची सकाळ छाि
आहे. कोणीच सकाळी लवकर उठणार िाही. मला वाटते, जॉजु, आपण
मिोऱयाच्या खोलीत जाऊि एक लहािसा प्रयोग करू.”
“सर, तम्ु हाला माझी गरज आहे का?”
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“प्रयोगाचा काही त्ास िाही.”
ते आले तेव्हा, मिोऱयाच्या खोलीत अजिू पिदे ओढलेले होते.
जॉजु ते सरकवणार होता, तेव्हा पायरोिे त्याला थाांबवले.
“आपण खोली जशी आहे, तशीच सोिू. फक्त टेबलावरील नदवा
लाव.”
िोकरािे तसे के ले.
“जॉजु, आता त्या खचु ीत बस. तू नलनहत आहेस, असे िाटक कर.
छाि! मी एक काठी घेतो. मी तझ्ु यामागे उभा रहातो. मी तझ्ु या िोर्कयावर
मागिू प्रहार करतो.”
जॉजु म्हणाला, “ठीक आहे.”
पायरो म्हणाला, “पण मी जेव्हा तल
ु ा मारे ि, तेव्हा नलनहत राहू
िकोस. तल
ु ा कळले का, मी अजिू स्पष्ट करू शकत िाही. खन्ु यािे सर
रुबेिला मारले, नततर्कया जोरािे मी तल
ु ा मारू शकणार िाही. इथपयंत
आले, की तल
ु ा िाटक करावे लागणार. मी तल
ु ा िोर्कयावर मारल्यावर, तू
पिशील, असा. हात मोकळे असतील. शरीर वेिेवाकिे असेल. मला तल
ु ा
तसे करायला दे. िाही, पण तझु े स्िायू वाकिे होऊ देऊ िकोस.”
त्यािे फार नचिनचि झाल्यासारखा सस्ु कारा टाकला.
तो म्हणाला, “जॉजु, तू तझ्ु या पँटवर चाांगला जोर दे. पण कल्पिा
कर, की तू असे मद्दु ाम करत िाही आहेस. उठ आनण मला तझु ी जागा घेऊ
दे.”
त्याच्या जागी पायरो टेबलावर नलनहत बसला.
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त्यािे जाहीर के ले, “मी नलनहतो आहे. मी त्यात गांगु झालो आहे. तू
मागे येतोस. तू काठीिे माझ्या िोर्कयावर मागिू प्रहार करतोस. मी पढु े
कोलमितो, पण फार पढु े िाही. कारण खचु ी खाली आहे आनण टेबल उांच
आहे. नशवाय माझे हात मला आधार देत आहेत. माझ्यासाठी हे कर, जॉजु,
दाराकिे जा. नतथे उभा रहा. आनण तल
ु ा काय नदसते, ते साांग.”
“माफ करा.”
उत्तेजि देत, “हो, जॉजु?”
“सर, मला तम्ु ही टेबलाशी बसलेले नदसता.”
“टेबलाशी बसलेले नदसतो?”
जॉजुिे स्पष्ट के ले, “सर, िीट बघायला कठीण जाते आहे. कारण
अांतर जास्त आहे. आनण नदव्याला मोठी शेि आहे. जर मी नदवा थोिा
सरकवला, तर?”
त्याचा हात बटणाकिे गेला.
पायरो किकपणे बोलला, “िाही अनजबात िको. आपण आहोत,
तसेच ठीक आहोत. इथे मी टेबलावर वाकलेलो आहे व तू दारात उभा
आहेस. जॉजु, आता माझ्याकिे ये. पढु े ये. तझु ा हात माझ्या खाांद्यावर ठे व.”
जॉजुिे आज्ञापालि के ले. माझ्यावर थोिासा वाकूि तल
ु ा नस्थर कर.
हां अस्से! छाि!”
पायरोचे दख
ु ावलेले शरीर खबु ीिे किेला घसरते. “मी असा --पितो. ही चाांगली कल्पिा आहे. आता काही महत्वाचे करायचे आहे.”
िोकर म्हणाला, “खरे च का, सर?”
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“हो, मी न्याहारी िीट के लेली असणे गरजेचे आहे.”
तो छोटा मिष्ु य त्याच्या नविोदावर जोरािे हसला.
“जॉजु, पोटाकिे दल
ु ुक्ष करता कामा िये.”
जॉजु एक िापसांतीदशुक कटाक्ष टाकत, शाांत रानहला. पायरो
गालातल्या गालात हसत, खालच्या मजल्यावर गेला. ज्या तऱहेिे घटिा
आकार घेत होत्या, त्यामळ
ु े तो खषू होता. न्याहारीिांतर त्यािे ललॅनिजशी,
नतसऱया िोकराणीशी, ओळख करूि घेतली. ती गन्ु याबद्दल काय साांगते,
ताची त्याला उत्सक
ु ता होती. नतला जरी चाल्सु गन्ु हेगार आहे, हे िर्ककी
मानहती होते, तरी नतला त्याच्याबद्दल सहािभु तू ी होती.
“नबचारा तरुण माणसू , सर, हे कठीण वाटते, खरे च कठीण वाटते.
त्या वेळी, त्याचा त्याच्यावर ताबा िसणे कठीण वाटते.”
पायरोिे सचु वले, “तो आनण नमस नलली याांचे चाांगले जमत
असणार, कारण तेवढीच दोि तरुण माणसे घरात होती.”
ललॅनिजिे माि हलवली. “नमस नलली त्याच्याबरोबर थोि्या
दरु ाव्यािेच वागायची. वहावत जायची िाही. साधे सरळ वागायची.”
“त्याला ती आवित होती का?”
“ओहो, िसु ते बोलण्यापरु ती. त्यात काही त्ास िव्हता. सर, नमस्टर
नव्हर्कटर अॅस्टवेल आता नमस नललीवर भाळला आहे.”
ती हसली.
“ते तसे आहे का?”
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ललॅनिज पन्ु हा हसली. “तो सरळसरळ नतच्यावर भाळलेला नदसत
होता. नमस नलली नललीच्या फुलासारखीच आहे, िाही का? सर, इतकी
उांच आनण सोिेरी छटा असलेले के स.”
पायरोिे नवचार के ला, ‘नतिे सध्ां याकाळचा नहरवा िॉक घातला
असणार. नहरव्या रांगाची एक नवनशष्ट शेि --- “
ललॅनिज बोलली, हो, नतच्याकिे तसे कपिे आहेत. अथाुत ती आता
शोकात असल्यािे, ते घालू शकत िाही. पण सर रुबेि वारले, त्या रात्ी
नतच्या अांगावर तेच होते.”
पायरो म्हणाला, “ते नफकट नहरव्या रांगाचे होते, गिद िव्हे.”
“हो सर, ते नफकट नहरवे होते. तम्ु ही एक नमनिट थाबां लात, तर मी
तम्ु हाला दाखवते. नमस नलली आताच कुत्र्याबरोबर बाहेर गेली आहे.”
पायरोिे माि िोलवली. त्याला ते ललॅनिजइतके च मानहती होते. खरे
तर नललीला सरु नक्षतपणे घराबाहेर पिलेले पानहल्यावरच, तो िोकराणीच्या
शोधात आला होता. ललॅनिज घाईिे गेली आनण काही नमनिटात, हँगरवर
लावलेला तो सध्ां याकाळचा नहरवा ड्रेस घेऊि आली.
पायरो पटु पटु ला, “नकती सांदु र आनण िाजक
ू ! मला तो नमनिटभर
उजेिात िेऊ दे.”
त्यािे तो ललॅनिजकिूि घेतला व वळूि तो घाईिे नखिकीजवळ
गेला. तो त्यावर वाकला मग तो हातभर अांतरावर धरला.
त्यािे जाहीर के ले, “हे अगदी तांतोतांत आहे. फारच मिोहर आहे.
मला तो दाखवल्याबद्दल मी आभारी आहे.”
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ललॅनिज बोलली, “आम्हाला मानहती आहे की िें च माणसाांिा
नस्त्रयाच्ां या ड्रेसमध्ये रुची असते.”
पायरो पटु पटु ला, “तम्ु ही खपू दयाळू आहात.”
त्यािे नतला घाईिे परत ड्रेस घेऊि जाताांिा पानहले. मग त्यािे
त्याच्या दोन्ही हाताक
ां िे पानहले व हसला. उजव्या हातात लहािशी िखे
कापायची कात्ी होती आनण िाव्या हातात, नहरव्या नशफॉिचा तक
ु िा
होता.
तो पटु पटु ला, “आनण आता, मी िायकनगरी करतो.”
तो त्याच्या सदनिके किे गेला आनण जॉजुला म्हणाला, “जॉजु,
ड्रेनसगां टेबलावर रुमालाची एक सोिेरी नपि पिली आहे.”
“हो, सर.”
“धवु ायच्या स्टँिवर काबोलीकचे द्रावण पिले आहे. त्यात त्या
नपिेचे टोक बिु व.”
जॉजुिे सानां गतल्याप्रमाणे के ले. त्यािे फार पवू ीच त्याचा मालकाच्या
नवनचत् वागण्याबद्दल, काही िवल वाटूि घ्यायचे सोिूि देले होते. तो
म्हणाला, सर, मी ते के ले.”
“छाि! आता इकिे बघ. मी तझ्ु याकिे माझे पनहले बोट करतो.
त्यात नपिेचे टोक घसु व.”
“सर, माफ करा. तम्ु ही मला तम्ु हाला ते टोचायला सागां ता आहात?”
“हो, तझु ा तकु बरोबर आहे. रक्त निघाले पानहजे. समजले का? पण
फार िाही.”
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जॉजुिे त्याच्या मालकाचे बोट पकिले. पायरोिे िोळे बांद के ले व
मागे झाला. िोकरािे रुमालाच्या नपिेिे बोटाला टोचले. पायरोिे एक
नकांकाळी मारली. तो म्हणाला, “हे के ल्याबद्दल मी तझु े आभार माितो. तू
के लेस ते परु े से आहे.”
नखशातिू नहरव्या नशफॉिचा एक तक
ु िा घेऊि, त्यािे त्यावर त्याचे
बोट काळजीपवू ुक पद्धतीिे दाबले. तो त्या पररणामाकिे बघत म्हणाला,
“त्या कृतीचा यशस्वी पररणाम होऊि, चमत्कार झाला. जॉजु, तल
ु ा काही
उत्सक
ु ता वाटत िाही का? पण हे कौतक
ु ास्पद आहे.”
िोकरािे आता काळजीपवू ुक पद्धतीिे नखिकीबाहेर पानहले. तो
पटु पटु ला, “सर, एक गहृ स्थ मोठी गािी चालवत आला.”
पायरो भरभर उभा रहात बोलला, “आहा! आहा! नमळायला
अवघि असे नमस्टर नव्हर्कटर अॅस्टवेल. मी खाली जाऊि त्याांची ओळख
करुि घेतो.
नमस्टर नव्हर्कटर अॅस्टवेलला बघण्यापवू ी काही वेळ पायरोिे
त्याच्याबद्दल ऐकले होते. हॉलमधिू मोठा आवाज आला. “अरे मख
ू ाु, तू
काय करतो आहेस, याकिे लक्ष दे. त्या के समध्ये पेला आहे. पासुन्स, तल
ु ा
मी साांगतो आहे, तू यात पिू िकोस. मख
ू ाु, ते ठे ऊि दे.”
पायरो चपळपणे नजिा उतरला. नमस्टर नव्हर्कटर अॅस्टवेल मोठा
माणसू होता. पायरोिे त्याला िम्रपणे अनभवादि के ले. तो मोठा माणसू
ओरिला, “तू कोण आहेस?” पायरो परत वाकला. “माझे िाव हर्कयुल
पायरो आहे.” “अरे देवा, म्हणजे तल
ु ा िॅन्सीिे पाठवले आहे, हो िा?” त्यािे
पायरोच्या खाांद्यावर हात ठे वला व त्याला वाचिालयाकिे िेल.े त्याच्याकिे
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वरपासिू खालपयंत बघत त्यािे शेरा मारला, “मी आता जे बोललो,
त्याबद्दल मला माफ करा. तो माझा चालक गाढव माणसू आहे. आनण
पासुन्स मला िेहमी नचरिीला आणतो. तो उगीच अघळपघळ बोलत
बसणारा मख
ू ु आहे.”
तो थोि्या क्षमायाचिेच्या सरु ात म्हणाला, “मला आिांदािे मख
ू ु
लोकाांिा सहि करता येत िाही. पण नमस्टर पायरो, काही झाले तरी तम्ु ही
मख
ू ु िाही आहात, िाही का?”
तो जोरात हसला.
पायरो शाांतपणे बोलला, “जे असे समजतात, त्याांचा काही गैरसमज
झालेला असतो.
“असे आहे का? ठीक आहे. तर तम्ु हाला िॅन्सीिे पाठवले आहे --नतच्या मिात सनचवाबद्दल काही सश
ां य आहे. त्यात काही अथु िाही.
ट्रेफुसीस दधु ाप्रमाणे निष्पाप आहे --- तो दघू नपतोही. माझा नवश्वास आहे,
तो कधीही दारू नपत िाही. त्याच्यावर तमु चा वेळ उगीच फुकट जाईल,
िाही का?”
पायरो शाांतपणे बोलला, “जर कुणाला मिष्ु यस्वभाव पारखण्याची
सधां ी नमळाली, तर वेळ कधीच फुकट जात िाही.”
“मिष्ु यस्वभाव?” नव्हर्कटर अॅस्टवेल त्याच्याकिे निरखिू बघू
लागला. मग तो एका खचु ीत बसला. “मी तमु च्यासाठी काय करू शकतो?”
“तम्ु ही मला त्या नदवशी सध्ां याकाळी तमु चे तमु च्या भावाशी
कशावरूि भाांिण झाले, ते साांगा.”
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नव्हर्कटर अॅस्टवेलिे िोके हलवले. फसवल्यासारखे, तो बोलला,
“त्याचा या के सशी काही सबां धां िाही.”
पायरो म्हणाला, “अशी खात्ी कुणालाही देता येत िाही.”
“याचा चाल्सु नलव्हरसिशीदेखील काही सांबांध िाही.”
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिादेखील तसेच वाटते, की त्याचा या के सशी
काही सांबांध िाही.”
“ओहो, िॅन्सी!”
“पासुन्स धरूि चालला आहे, की चाल्सु नलव्हरसि त्या रात्ी नतथे
आला होता. पण त्यािे त्याला पानहले िाही. कुणालाच त्याला पानहल्याचे
आठवत िाही.”
“हे अगदी साधे आहे. रुबेि तरुण चाल्सुवर ओरित होता. ते काही
योलय कारणासाठी असावे. िांतर तो मला त्ास द्यायला बघत होता. मी
त्याला त्ास व्हावा म्हणिू मी मल
ु गा असतािाची काही घरगतु ी सत्ये
साांनगतली. जमीि कशी पसरलेली आहे, यासांबांधी बोलण्यासाठी, त्या रात्ी
आमचे भेटायचे ठरले होते. मी माझ्या खोलीत गेल्यावर झोपायला गेलो
िाही. त्याऐवजी, मी दार उघिे टाकले व नसगरे ट ओढत, खचु ीवर बसिू
रानहलो. माझी खोली दसु ऱया मजल्यावर आहे. आनण चाल्सुची खोली
माझ्या शेजारी आहे.”
“मी तम्ु हाला मध्येच थाांबवतो आहे, त्याबद्दल क्षमा करा, पण
नमस्टर ट्रेफुसीसची खोली पण त्याच मजल्यावर आहे का?”
अॅस्टवेलिे होकार देत माि हलवली. “माझ्यापलीकिेच त्याची
खोली आहे.”
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“नजन्याजवळ का?”
“िाही दसु ऱया बाजल
ू ा.”
पायरोच्या चेहऱयावर प्रकाश चमकला. पण दसु ऱयाच्या ते लक्षात
आले िाही. त्यािे पढु े चालू ठे वले, “मी साांनगतल्याप्रमाणे चाल्सुसाठी
थाबां लो होतो. मी पढु चे दार उघिलेले ऐकले. पण दहा नमनिटे झाली तरी,
चाल्सुचा काही पत्ता िव्हता. मग तो नजन्याजवळ आला, तेव्हा फार रात्
झाल्यामळ
ु े आता याच्याशी बोलण्यात काही अथु िाही, असे मी ठरवले.”
त्यािे त्याचे कोपर मद्दु ाम उचलले.
पायरो पटु पटु ला, “अस्स.”
अॅस्टवेल म्हणाला, “त्या नबचाऱयाला िीट चालतादेखील येत
िव्हते. तो फार भीतीदायकदेखील नदसत होता. मी ते सोिूि नदले. पण
अथाुत आता मला जाणवते आहे की तो सरळ खिू करूि आला होता.”
पायरोिे ताबितोब एक प्रश्न नवचारला, “तम्ु हाला मिोऱयाच्या
खोलीतिू काही आवाज ऐकू आले िाहीत?”
“िाही. पण तम्ु ही हे लक्षात घेतले पानहजे, मी की इमारतीच्या
दसु ऱया टोकाला होतो. नभतां ी जाि आहेत. त्यामळ
ु े कुठलाही आवाज येणे
शर्कय िव्हते.”
पायरोिे माि हलवली.
अॅस्टवेलिे चालू ठे वले, “मी त्याला नवचारले, की त्याला
अांथरुणापयंत पोचायला काही मदत हवी आहे का? पण तो िको म्हणाला
व त्याच्या खोलीपयंत स्वतःच गेला व दार ढकलले. मग मी कपिे काढूि
झोपायला गेलो.
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पायरो गालीच्याकिे रोखिू बघत होता. शेवटी तो म्हणाला,
“तमु च्या हे लक्षात आले असेल, की तमु चे हे सागां णे फार महत्वाचे आहे.”
“मी समजतो, की निदाि --- म्हणजे तम्ु हाला काय म्हणायचे
आहे?”
पढु चे दार वाजल्यापासिू दहा नमनिटाांिी नलव्हरसि नजन्यावर परत
जाताांिा नदसला, हा परु ावा महत्वाचा आहे. मला समजल्याप्रमाणे, तो स्वतः
असे म्हणतो आहे, की तो घरी आला आनण सरळ झोपायला गेला. पण
यानशवाय अजिू काही आहे. अॅस्टवेल बाईसाहेबाांचे सनचवाला नदलेले
नशव्याशाप मजेशीर आहेत. मी कबल
ू करतो, की आतापयंत हे नसद्ध करणे
अवघि आहे. तमु च्या या साांगण्यामळ
ु े , परु ावा तयार झाला.”
“कसा काय?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणतात, की पावणेबारा वाजता त्या
िवऱयाच्या खोलीतिू निघाल्या. सनचव म्हणतो, तो अकरा वाजता झोपला.
त्यािे खिू के ला असण्याची शर्कयता असलेला वेळ म्हणजे पावणेबारा ते
चाल्सु नलव्हरसि परतेपयंतचा वेळ. आता तम्ु ही म्हणता त्याप्रमाणे, तम्ु ही
दार उघिे टाकूि बसला होता. तो त्याच्या खोलीतिू बाहेर आला, तेव्हा
तम्ु हाला तो ि नदसणे शर्कयच िव्हते.”
दसु ऱयािे कबल
ू के ले, “हो. तसे होते.”
“दसु रा नजिाही िाही?”
“िाही. मिोऱयाच्या खोलीतिू खाली जायला कुणालाही माझ्या
खोलीवरूिच जावे लागते आनण तो तर गेला िाही. मला त्याची खात्ी
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आहे. नमस्टर पायरो, काही झाले तरी मी आता म्हणालो त्याप्रमाणे, मी
खात्ीिे सागां तो, की तो मिष्ु य पासुन्ससारखाच शातां आहे.”
पायरो समजावणीच्या सरु ात म्हणाला, ““हो पण, हो पण, मला ते
सवु समजले.” तो थाबां ला. “तम्ु ही तमु च्या सर रुबेिबरोबरच्या भािां णाचे
कारण साांनगतले िाही?”
दसु ऱयाचा चेहरा लाल झाला. “तम्ु हाला माझ्याकिूि काही
कळणार िाही.”
पायरो छताकिे बघत होता. “नजथे बाईचा सांबांध येतो, नतथे मी
िेहमी काळजी घेतो.”
नव्हर्कटर अॅस्टवेल उभा रानहला. “तमु चा नधःकार असो. तम्ु ही --तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे?”
पायरो म्हणाला, “मी नमस लीलीबद्दल नवचार करत होतो.”
नव्हर्कटर अॅस्टवेल एकदोि नमनिटे गोंधळूि उभा रानहला. त्याचा रांग
उतरला. तो परत बसला. “माझ्यासाठी तम्ु ही फारच हुशार आहात, नमस्टर
पायरो. हो लीलीवरुि आमचे भािां ण झाले. त्याला नलली आवित
िसल्यािे तो नतला त्ास देत असे. तो नतच्याबद्दल काहीतरी खसु पटे काढत
असे --- चक
ु ीची नकांवा काहीशी तशीच. माझा त्यापैकी कशावरच नवश्वास
िाही.
आनण मग तो त्याची मयाुदा सोिूि अजिू पढु े गेला. तो नतिे रात्ी
चोरी के ली असे म्हणू लागला. ती रात्ी कुणाला भेटायला बाहेर जाते, असे
म्हणू लागला. अरे देवा! मी त्याला साांनगतले याहूि कमी वाईट
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बोलल्याबद्दल लोकाांिा ठार करण्यात आलेले आहे. तेव्हा तो गप्प झाला.
मी जायला निघालो, तेव्हा रुबेि मला थोिा घाबरलेला नदसत होता.”
पायरो िम्रपणे पटु पटु ला, “मला याचे र्कवनचतच िवल वाटेल.”
नव्हर्कटर वेगळया आवाजात म्हणाला, “मी लीलीबद्दल खपू नवचार
करतो. ती अगदी चागां ली मल
ु गी आहे.”
पायरोिे काही उत्तर नदले िाही. तो समोर बघत होता. पण नवचारात
हरविू गेला होता. तो त्याच्या नवचारातिू एकदम धर्कका बसल्यासारखा
बाहेर आला.
“मला वाटते, मी थोिे चालले पानहजे. इथे एक हॉटेल आहे िा?”
नव्हर्कटर म्हणाला, “दोि आहेत. नमट्रे स्टेशिजवळ आहे आनण
गोल्फ हॉटेल गोल्फच्या मैदािात आहे.
पायरो म्हणाला, “आभारी आहे. हो, िर्ककीच मला थोिे चालले
पानहजे.”
गोल्फ हॉटेल िावाप्रमाणेच गोल्फच्या मैदािावर र्कलबहाउसजवळ
उभे होते. इथेच तो पवू ी आला होता. मागे के व्हातरी त्यािे शेजारील
खािावळीची दरुु स्ती के ली होती व त्याची जानहरात के ली होती. तो इथे तो
चालणार होता. त्या छोट्या माणसाकिे त्याच्या स्वतःच्या पद्धती होत्या.
तीि नमनिटाांितां र तो गोल्फ हॉटेलमध्ये नशरत होता. तेथील व्यवस्थानपका
नमस लॅगिॉिबरोबर त्यािे खासगी सल्लामसलत के ली.
पायरो म्हणाला, “बाईसाहेब, तमु ची थोिी गैरसोय के ल्याबद्दल,
मला खांत आहे. पण तम्ु हाला मानहती आहे का, मी गप्तु हेर आहे.”
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त्याला िेहमी साधेपणा आवित असे. या के समध्ये, त्याची पद्धत
लगेच यशस्वी झाल्याचे नसद्ध झाले.
नमस लॅगिॉि उद्गारली, “एक गप्तु हेर!”
पायरोिे नतला नदलासा नदला, “स्कॉटलांि यािुमधिू मी आलेलो
िाही. खरे तर ते तम्ु हाला जाणवले का? मी इनां ललशमि िाही. िाही. मी सर
रुबेि अॅस्टवेलच्या खिु ाची खासगी चौकशी करतो आहे.”
नमस लॅगिॉि त्याच्याकिे िवलपणू ुतेिे बघत अपेनक्षत
असल्यासारखे म्हणाली, “आता तम्ु ही काही बोलू िका.”
पायरो हसत म्हणाला, ”फक्त गप्तु गोष्टी ि फोिणाऱया तमु च्या
सारख्या व््क्तीजवळच, मी सत्य उघि करतो. मला वाटते, तम्ु ही मला मदत
करू शकाल. खिु ाच्या नदवशी रात्ी इथे कुणी माणसू रहायला होता का, जो
त्यावेळी इथे िव्हता पण बारा सािेबाराला परत आला?”
नमस लॅगिॉिचे िोळे आणखीिच मोठे झाले. ती श्वास रोधिू
बोलली, “तम्ु हाला वाटत िाही िा की --- ?”
“की इथे खिू झाला? िाही. पण मला अशी शांका आहे, की इथे
रहाणारा कुणी पाहुणा त्या रात्ी, मॉि रे पोसच्या नदशेिे चालत गेला आनण
असे असेल, तर त्यािे काही पानहले असेल, जे त्याला काही समजले िसेल.
पण ते माझ्या दृष्टीिे उपयक्त
ु असेल.”
व्यवस्थानपके िे शहाणपणे िोके हलवले. ती गप्तु हेराच्या
तकु शास्त्रातील घटिाचां े महत्व चागां ले जाणणारी होती. “मला चागां ले
समजले. आता मी बघते, की त्या नदवशी आमच्याकिे कोणकोण रहात
होते?”
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नतच्या मिात िावे आठवत, बोटाांच्या ठशाांच्या स्मतृ ीला
प्रासनां गकतेची जोि देत, ती हसली.
कॅ प्टि स्वाि, नमस्टर एनल्कन्स, मेजर ब्लयन्ट, म्हातारा नमस्टर
बेन्सि, िाही खरे तर, सर, मला िाही वाटत यापैकी कुणी त्या रात्ी बाहेर
चालायला गेल.े ”
“कुणी गेले असते, तर तमु च्या लक्षात आले असते, िाही का?”
“हो, सर. हे िेहमीचे िाही. असे बघा, येथील पाहुणे जेवायला बाहेर
जाणे, एवढेच इथे होऊ शकते. पण जेवणािांतर ते सहसा कुठे जात िाहीत.
इथे आसपास जाण्यासारखे काय आहे, िाही का?”
अॅबॉट क्रॉसचे आकषुण गोल्फ आनण गोल्फ सोिूि काहीच िव्हते.
पायरोिे ते मान्य के ले, “तसे आहे. पण तम्ु हाला जेवढे आठवते,
तेवढ्यावरूि त्या रात्ी कुणी बाहेर गेले िाही?”
“कॅ प्टि इलां लिां आनण त्याची बायको जेवायला बाहेर गेले होते.”
पायरोिे िोके हलवले. “मला तसे काही िको आहे. मी दसु ऱया
हॉटेलात प्रयत्ि करतो. त्याचे िाव नमट्रे आहे, बरोबर?”
नमस लॅगिॉि बोलली, “ओहो, नमट्रे, अथाुत, कोणी नतकिूि
चालायला बाहेर पिले असू शके ल.” नतचा स्वर जरी थांि आनण गोंधळाचा
असला, तरी सहज समजणारा होता आनण पायरोिे तेथिू पलटी मारली.
दहा नमनिटािे हेच दृष्य परत नमट्रे हॉटेलच्या, बोलायला थोिी
नवनचत् असलेल्या, नमस कोलेबरोबर चाललेले तम्ु हाला नदसले असते. ते
जास्त भपका िसलेले कमी नकमती असलेले, स्टेशिजवळचे हॉटेल होते.
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“त्या रात्ी एक गहृ स्थ रात्ी उशीरा बाहेर गेला होता. मला आठवते,
त्याप्रमाणे, तो सािेबाराच्या समु ाराला परत आला. त्या वेळेला चालायला
जायची त्याची सवय होती. त्यािे ते त्यापवू ीदेखील एकदोि वेळा के ले होते.
त्याचे िाव काय होते, ते मी बघते. क्षणभर थाबां ा. मला ते आठवत िाही.”
नतिे जाि रनजस्टर काढले आनण त्याची पािे उलटू लागली.
“एकोणीस, वीस, एकवीसावे, बानवसावे. आहा, इथे ते आहे. कॅ प्टि हम्िी
िायलोर.”
“तो पवू ी इथे रानहला होता का? तम्ु ही त्याला चाांगले ओळखता
का?”
नमस कोले म्हणाली, “यापवू ी एकदा. पांधरवि्यापवू ी. तेव्हाही तो
असाच बाहेर गेलल
े ा मला आठवते.”
“तो गोल्फ खेळायला आला होता का?”
“मला वाटते, हो. बहुतेकजण इथे त्यासाठीच येतात.”
पायरो म्हणाला, “खरे आहे. बाईसाहेब, मी तमु चा आभारी आहे.
तम्ु हाला शभु नदवस.”
फार नवचारदशुक चेहरा करूि, तो मॉि रे पोसला परत गेला.
एकदोिदा त्यिे नखशातिू काहीतरी काढूि पानहले. तो स्वतःशी पटु पटु ला,
“हे के ले पानहजे. मला सांधी नमळाली, की लगेच, अगदी लगेच.”
पन्ु हा घरात नशरल्यावर, पासुन्सला त्यािे नवचारले की नमस नलली
कुठे सापिेल. त्याला असे साांनगतले गेले की ती लहाि अभ्यानसके त,
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिाचा काही पत्व्यवहार बघते आहे. हे ऐकूि, पायरोचे
समाधाि झालेले नदसले. त्याला लहाि अभ्यानसका शोधायला काही त्ास
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झाला िाही. नतथे नलली नखिकीजवळील टेबलावर नलनहत बसलेली होती.
खोली ररकामी होती. त्याच्यामागे पायरोिे काळजीपवू ुक दार लावले आनण
मल
ु ीकिे आला.
“बाईसाहेब, मला तमु चा थोिा वेळ नमळे ल का?”
“िर्ककीच.” लीलीिे कागदपत्े बाजल
ू ा ठे वली व ती त्याच्याकिे
वळली.
“मी तमु च्यासाठी काय करू शकते?”
“खिू झाला त्या रात्ी, अॅस्टवेल बाईसाहेब त्याांच्या िवऱयाकिे
गेल्या, तेव्हा तम्ु ही सरळ झोपायला गेलात, बरोबर?”
लीलीिे माि हलवली.
“तम्ु ही परत काही कारणािे खाली आला िाहीत?”
मल
ु ीिे िोके हलवले.
“तर मग त्या नदवशी रात्ी तम्ु ही के व्हाही मिोऱयाच्या खोलीत गेला
िव्हतात, असे तम्ु ही म्हणालात िा?”
“मला असे काही म्हटलेले आठवत िाही. पण ते खरे आहे. मी
मिोऱयाच्या खोलीत गेले िव्हते.”
पायरोिे त्याच्या भवु या चढवल्या. तो पटु पटु ला, “हे वेगळे वाटते
आहे.”
“म्हणजे तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे?”
“फारच वेगळे वाटते आहे. मग तम्ु ही याबद्दल काय म्हणाल?”
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त्यािे त्याच्या नखशातिू , िाग पिलेला लहािसा नहरवा नशफॉिचा
तक
ु िा काढला आनण मल
ु ीला बघण्यासाठी, तो उांच धरला.
नतचे हावभाव बदलले िाहीत. पण नतिे जास्त जोरािे श्वास आत
घेतल्याचे त्याला जाणवले.
“नमस्टर पायरो, मला कळत िाही.”
“मला समजल्याप्रमाणे, त्या रात्ी तम्ु ही पररधाि के लेल्या नहरव्या
नशफॉिचा ड्रेसचा तक
ु िा --- हा --- “ त्यािे तो नचमटीत धरला होता.
“त्याचा फाटका तक
ु िा.”
मल
ु ीिे किकपणे नवचारले, “आनण तो तम्ु हाला मिोऱयाच्या
खोलीत सापिला? असे कसे झाले?”
पायरो नसनलांगकिे बघत रानहला. “क्षणभर आपण असे समजू --की तो नतथे सापिला.”
प्रथमच मल
ु ीच्या िोळयात भीती उमटलेली नदसली. नतिे
बोलायला सरु वात के ली, मग पन्ु हा स्वतःला सावध करूि तपासिू
बनघतले. पायरोिे नतचे छोटे गोरे हात टेबलाच्या किािां ा घट्ट दाबिू ठे वलेले
पानहले.
ती नवचारपवू ुक बोलली, “त्या सांध्याकाळी मी मिोऱयाच्या खोलीत
गेले होते का? म्हणजे मला म्हणायचे आहे --- जेवणापवू ी --- पण मला
असे वाटत िाही. माझी खात्ी आहे, मी गेले िव्हते. जर तो नहरवा तक
ु िा
नतथे पिलेला होता, तर तो पोनलसािां ा कसा नमळाला िाही? त्यामळ
ु े मला
हे काही असामान्य वाटते आहे.”
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तो छोटा माणसू म्हणाला, “हर्कयुल पायरो जसा वस्तांचू ा नवचार
करतो, तसा, पोलीस करत िाहीत.”
नलली बोलली, “मी नतथे जेवणापवू ी नकांवा आदल्या नदवशी रात्ी
एका नमनिटाकरता गेले असेि. मी तेव्हा तो ड्रेस घातला होता. हो मला
आठवते आहे, मी आदल्या रात्ी गेले होते.”
पायरो म्हणाला, मला तसे वाटत िाही.”
“का?’
त्यािे सावकाशीिे या बाजपू ासिू त्या बाजपू यंत फक्त िोके हलवले.
मल
ु गी कुजबजु ली, “तम्ु हाला काय म्हणायचे आहे?” ती
त्याच्याकिे बघत पढु े झक
ु ली होती. चेहऱयाचा रांग उिाला होता.
“बाईसाहेब, तम्ु हाला नदसत िाही का, या तक
ु ि्यावर िाग पिले
आहेत? याबद्दल काही सांशय िाही की ते िाग मािवी रक्ताचे आहेत.”
“तम्ु हाला असे म्हणायचे आहे --- “
“हो. तसेच म्हणायचे आहे, की खिू झाल्यावर, आधी िव्हे, तम्ु ही
मिोऱयाच्या खोलीत गेला होतात. तम्ु ही सगळे खरे खरे मला साांनगतलेत, तर
बरे होईल. िाहीतर तमु च्यावर वाईट सांकट कोसळे ल.”
ती माणसाची छोटी किक आकृती मल
ु ीकिे चाफे कळी रोखिू
नशव्याशाप देत, उभी रानहली.
नलली धापा टाकत म्हणाली, “तम्ु ही हे कसे शोधिू काढले?”
बाईसाहेब, त्याचे एवढे काही िाही. मी तम्ु हाला सागां तो, हर्कयुल
पायरोला मानहती असते. मला. कॅ प्टि हम्िी िायलोरबद्दलही सारे काही
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मानहती आहे. तम्ु ही त्या रात्ी त्याला भेटायला गेलात, हेदख
े ील मला
मानहती आहे.”
लीलीिे अचािक नतचे िोके नतच्या दिां ाांवर ठे वले आनण नतला
हुदां का फुटूि अश्रू वाहू लागले. ताबितोब पायरोिे त्याचा दृष्टीकोि बदलिू ,
तो नवषय सोिूि नदला.
नतला खाांद्यावर थोपटत तो म्हणाला, “अग, अग मल
ु ी, दःु ख करू
िकोस. हर्कयुल पायरोला फसवणे अवघि आहे, हे तल
ु ा एकदा समजले,
की तझु ा सगळा त्ास सांपेल. आता तू मला सगळी गोष्ट साांग. म्हाताऱया पपा
पायरोला तू सवु काही सागां शील िा?”
“तम्ु हाला वाटते, तसे ते िाही. खरे च. हम्िे --- माझा भाऊ --- त्यािे
सर रुबेिच्या के सालाही धर्कका लावलेला िाही.”
पायरो म्हणाला, “तझु ा भाऊ? म्हणजे असे आहे तर! ठीक आहे
तल
ु ा त्याला सांशयापासिू वाचवायचे असेल, तर तू काहीही हातचे ि
राखता, सगळी गोष्ट मला सानां गतली पानहजेस.” नतचे कपाळावर आलेले
के स मागे सारत, नलली पन्ु हा बसली. एकदोि नमनिटाांिी नतिे स्पष्टपणे, हळू
आवाजात बोलायला सरु वात के ली.
“नमस्टर पायरो, मी तम्ु हाला खरे सागां ते. मला कळूि चक
ु ले आहे,
की इतर काहीही करणे मख
ू ुपणा ठरे ल. माझे खरे िाव नलली िायलोर आहे.
हम्िी माझा एकुलता एक भाऊ आहे. काही वषांपवू ी, तो जेव्हा आनिके त
होता, तेव्हा त्याला एका सोन्याच्या खाणीचा शोध लागला. नकांवा मी असे
म्हणेि, की त्याला सोन्याचा शोध लागला. मी तम्ु हाला याचा काही भाग
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व्यवनस्थत साांगू शकत िाही, कारण मला ताांनत्क महत्वाच्या गोष्टी समजत
िाहीत. पण काय झाले ते असेः
ही मोठी जबाबदारी अांगावर घेण्याची गोष्ट होती. हम्िी सर रुबेिच्या
िावािे पत्े घेऊि घरी आला. त्याला आशा होती, की त्यािा यात, मापला
गोल्ि नफल्ि कांपिीमध्ये, रुची निमाुण होईल. मला यातले बरोबर काय, ते
अजिू कळत िाही. पण सर रुबेििे एका सक्षम माणसाला अहवाल
देण्यासाठी पाठवले. त्यािसु ार सर रुबेििे माझ्या भावाला साांनगतले, की त्या
माणसाचा अहवाल िकारात्मक होता व हम्िे िे मोठी चक
ू के ली आहे.
माझा भाऊ परत आनिके ला अांतगुत मोनहमेवर गेला. आनण ती जागा हरविू
बसला. असे गहृ ीत धरले गेले, की तो आनण त्याची मोहीम गाळात गेली.
त्याितां र लगेच मापला गोल्ि नफल्िची धळ
ू दाण उिवण्यासाठी एक
कांपिी निघाली. जेव्हा माझा भाऊ इलां लांिला परत आला तेव्हा तो झटपट
या निणुयाला आला, की गोल्ि नफल्ि ही त्यािे शोध लावलेली कांपिीशी
नमळतीजळ
ु ती होती. सर रुबेि अॅस्टवेल याचे त्या कांपिीशी काहीच देणेघेणे
िव्हते. आनण त्यािां ी स्वतःहूि ती जागा शोधिू काढली होती. पण माझ्या
भावाचे समाधाि झाले िाही. त्याची खात्ी होती, की सर रुबेििे त्याला
जाणिू बजु िू फसवले.
याबाबत तो अनधकानधक आक्रमक व असमाधािी होऊ लागला.
नमस्टर पायरो, या जगात आम्ही दोघे एकटेच होतो. मला माझ्यासाठी पैसे
नमळवणे भाग होते. सर रुबेि आनण मापला गोल्ि नफल्ि्स याचां े काही
सांबांध आहेत का हे शोधिू काढण्यासाठी, मी सर रुबेि याांच्याकिे घरगतु ी
स्वरूपाची िोकरी करायचे ठरवले. मी कोण आहे, हे त्यािां ा कळू िये म्हणिू
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मी माझे खरे िाव लपवले. मी कबल
ू करते, की मी त्यासाठी बेकायदेशीरपणे
काही सदां भु शोधले.
त्या जागेसाठी भरपरू अजु आले होते. माझ्यापेक्षा जास्त नशकलेल्या
लोकाच
ां े अजुही त्यात होते. म्हणिू --- नमस्टर पायरो, मी अमेररके ला
गेलेल्या पथुशायरच्या राणीसाहेबाांतफे एक सांदु र अजु नलहीला. माझा
अांदाज होता, की त्या राणीसाहेबाांचा अॅस्टवेल बाईसाहेबाांवर चाांगला
प्रभाव पिेल. माझा अांदाज खरा ठरला. नतिे मला ताबितोब िोकरी नदली.
तेव्हापासिू मी इथे द्वेषपणू ु रीतीिे हेरनगरी करते आहे. आनण
अजिू पयंत मला यश नमळालेले िाही. सर रुबेि हे त्याच्ां या व्यवसायाची
गप्तु ता राखणारे आहेत. पण जेव्हा नव्हर्कटर अॅस्टवेल आनिके हूि इथे आले,
तेव्हा ते एवढे िेमके पणे बोलणारे िसल्यािे मला असा नवश्वास वाटू लागला,
की शेवटी हम्िे ची काही चक
ू वा गैरसमज झालेला िव्हता. माझा भाऊ खिू
होण्यापवू ी पधां रा नदवस इथे आला. मी चोरूि घराबाहेर पिूि, त्याला रात्ी
भेटले. मी त्याला नव्हर्कटर अॅस्टवेल काय म्हणाला, ते साांनगतले. तो फार
उद्दीनपत झाला. तो मला म्हणाला, की मी योलय रस्त्यावर आहे.
पण त्याितां र सवु चक
ु ीचे होऊ लागले. कोणीतरी मला घरात चोरी
करताांिा पानहले व त्याची सर रुबेििा बातमी नदली. त्याांिा सांशय आला
आनण त्यािां ी माझी नशकार के ली. लवकरच त्यािां ा समजले, की ते सदां भु
बेकायदेशीरपणे चोरले गेले आहेत. हे खिु ाच्या नदवशी झाले. त्यािा वाटले,
की मी त्याच्ां या बायकोच्या रत्िाच्ां या मागे आहे. त्याचां े जे काही सश
ां य होते,
त्यामळ
ु े त्यािा मला मॉि रे पोस येथील िोकरीतिू काढूि टाकायचे होते. तरी
त्यािां ी माझ्यावर कोटाुत के स ि करण्याचे ठरवले. अॅस्टवेल बाईसाहेबािां ी
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माझ्यानवरुद्ध पनवत्ा घेतला व त्या सर रुबेिच्या मागे ठामपणे उभ्या
रानहल्या.”
ती थाांबली. पायरोचा चेहरा थांि पिला होता. तो म्हणाला, “आनण
आता आपण खिु ाच्या रात्ीकिे येत आहोत.”
लीलीिे कसाबसा आवढां ा नगळला आनण िोके हलवले.
“नमस्टर पायरो, सरु वातीला मला साांनगतले पानहजे, माझा भाऊ परत
आला होता. मी परत एकदा चोरूि बाहेर पिले व त्याला भेटले. मी
साांनगतल्याप्रमाणे, माझ्या खोलीत गेल,े पण झोपायला गेले िाही.
त्याऐवजी, मी सगळे जण झोपी जाईपयंत थाांबले. माझ्या खोलीतील
किेच्या दरवाज्यािे खालच्या मजल्यावर गेल.े मला हम्िे भेटला. मी
त्याला थोिर्कयात काय झाले आहे, ते साांनगतले. मी त्याला साांनगतले की
मला असे वाटते आहे, की त्याला हवी असलेली कागदपत्े सर रुबेि याच्ां या
नतजोरीत, मिोऱयाच्या खोलीत आहेत. त्या रात्ी आम्ही ती नमळवायचे
शेवटचे धािस करायचे ठरवले आनण त्या रात्ी ती नमळवली.
मी आधी जाऊि रस्ता सरु नक्षत आहे िा, हे बघायचे ठरवले. मी
त्याच नजन्यािे परत जात असताांिा, चचुच्या घि्याळात बारा वाजल्याचे
ऐकले. मी मिोऱयाच्या खोलीकिे जाणारा अधाु नजिा चढले, तेव्हा मी
काही पित असल्याचा जोराचा आवाज ऐकला. एक आवाज ओरिला,
“अरे देवा! एकदोि नमनिटाांिे, मिोऱयाच्या खोलीचे दार उघिले आनण
चाल्सु नलव्हरसि बाहेर आला. मला चांद्रप्रकाशात त्याचा चेहरा स्पष्ट
नदसला. पण मी त्याच्याखाली नजन्यात नजथे अांधार होता, नतथिू चालले
होते. त्यामळ
ु े त्यािे मला मळ
ु ीच पानहले िाही.
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तो नतथे त्याच्या पायाांवर िगमगत क्षणभर उभा रानहला. तो
भीतीदायक नदसत होता. तो काही ऐकत असल्यासारखे वाटत होते. ितां र
मोठ्या प्रयत्िािे त्यािे स्वतःला सावरले आनण मिोऱयाच्या खोलीचे दार
उघिूि, नतथे काही त्ासदायक झाले िसल्याचे, काहीतरी ओरिला. त्याचा
आवाज अगदी आत्मनवश्वासपणू ु व आिांदी येत होता. पण चेहरा ते खोटे
असल्याचे दशुवत होता. नमनिटभर तो थाबां ला मग वर जाऊि नदसेिासा
झाला.
तो जेव्हा गेला, तेव्हा नमनिटभर थाांबिू , मी मिोऱयाच्या खोलीच्या
दाराकिे सरकत गेल.े काही शोकाकुल करणारी गोष्ट झाली असावी, असे
मला वाटत होते. मोठा नदवा बांद होता पण टेबलावरचा नदवा चालू होता.
त्या प्रकाशात मला सर रुबेि टेबलाशेजारी जनमिीवर पिलेले नदसले. मला
कसे काय धैयु झाले मानहती िाही, पण मी कशीबशी आत जाऊि
त्याच्ां याशेजारी गिु घे टेकूि बसले. मला ते नजवतां िसल्याचे लगेच समजले.
त्यािा मागिू ढकलले गेले होते. ते िक
ु तेच मत्ृ यू पावलेले नदसत होते. मी
त्याच्ां या हाताला हात लावला तो अजिू कोमट होता. नमस्टर पायरो, हे फार
भयांकर होते, फार भयांकर!”
ते आठविू नतच्या अांगावर शहारा आला.
नतच्याकिे िीट बघत पायरो म्हणाला, “मग पढु े?”
लीलीिे माि हलवली.
“नमस्टर पायरो, “हो. तम्ु ही काय नवचार करत आहात, मला मानहती
आहे. मी जोरात ओरिूि घर जागे का के ले िाही? मला मानहती आहे, मी
तसे करायला हवे होते .पण नतथे गिु घ्याांवर बसल्याबसल्या क्षणाधाुत
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माझ्या लक्षात आले, माझे सर रुबेिशी असलेले भाांिण, माझे चोरूि
हम्िे ला भेटायला जाणे, दसु ऱया नदवसापासिू मला िोकरीत नमळणार
असलेला िच्च,ू हे सगळे माझ्या िजरे समोरूि तरळत गेल.े हे सगळे असे
सागां त होते, की मी हम्िे ला आत घेतले आनण त्यािे सिू घ्यायचा म्हणिू
सर रुबेि याांिा ठार मारले. जर मी साांनगतले असते, की मी चाल्सु
नलव्हरसिला खोलीतिू बाहेर पितािां ा पानहले, तर कोणी माझ्यावर नवश्वास
ठे वला िसता.
“नमस्टर पायरो, ते भयािक होते. मी नतथे गिु घ्याांवर बसल्याबसल्या
खपू नवचार के ला. मी नजतका जास्त नवचार करत गेले नततके माझे अवसाि
गळू लागले. सर रुबेिच्या नखशातिू मी नकल्ल्या गळूि पिलेल्या पानहल्या.
त्यात नतजोरीची नकल्ली होती. ती उघिण्याचा गप्तु शब्द मला आधीच
मानहती होता. कारण अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी मागे त्याचा उल्लेख के लेला
मी ऐकला होता. नमस्टर पायरो, मी नतजोरीकिे गेल.े ती उघिली. आनण
नतथे मला असलेली कागदपत्े शोधू लागले.
शेवटी ती मला सापिली. हम्िे चे म्हणणे बरोबर होते. सर रुबेि
मापला गोल्ि नफल्ि्स कांपिीच्या मागे होते आनण त्याांिी जाणिू बजु िू
हम्िे ला फसवले होते. त्यामळ
ु े गोष्टी अजिू च वाईट झाल्या. त्यामळ
ु े
हम्िे ला गन्ु हा करायला नवनशष्ट कारण नमळाले असते. मी कागदपत्े परत
नतजोरीत ठे ऊि नदली. त्याच्या दाराला नकल्ली लाविू ठे वली. मग माझ्या
खोलीत गेल.े सकाळी नकल्ल्या नमळाल्यावर मी इतराांसारखेच
आियुचनकत झाल्याचे व भीती वाटल्याचे ढोंग के ले.
ती थाबां ली व दयाद्रपणे पायरोकिे पानहले.
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“नमस्टर पायरो, मी जे साांनगतले, त्यावर तमु चा नवश्वास बसला का?
कृपया तसे म्हणा.”
पायरो बोलला, “हो मी तमु च्यावर नवश्वास ठे वतो. माझा गोंधळ होत
होता, त्यावर तम्ु ही चाांगला प्रकाश टाकला. एका गोष्टीसाठी तमु चा
खात्ीशीरपणा, की चाल्सु नलव्हरसििे गन्ु हा के ला, आनण त्याचबरोबर
तमु चे मला इथे आणण्याचे जे सततचे प्रयत्ि के ले, त्यामळ
ु े गोष्टी बऱयाच
सक
ु र झाल्या.”
लीलीिे माि िोलवली.
नतिे मोकळे पणे कबल
ू के ले, “मला तमु ची भीती वाटत होती. मला
मानहती होते ते, अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिा मानहती िव्हते, की चाल्सुिे गन्ु हा
के ला आहे. मी काही बोलू शकत िव्हते. मला वाटत होते, की तम्ु ही ही
के स घ्यायला िकार द्याल.”
पायरो कोरिेपणे म्हणाला, “तम्ु हाला अथाुतच वाटणारी काळजी
बघिू , मी कदानचत तसे के ले असते.
लीलीिे त्याच्याकिे पटकि पानहले नतचे ओठ थोिे थरथरत होते.
“नमस्टर पायरो, आता तम्ु ही काय करणार?”
“तमु चा सांबांध आहे त्याबद्दल काही िाही. मी तम्ु ही साांनगतलेल्या
गोष्टीवर नवश्वास ठे वतो. पढु ची पायरी म्हणजे मी लिां िला जाणार व
इन्स्पेर्कटर नमलरला भेटणार.”
लीलीिे नवचारले, “आनण त्यािांतर?”
“त्याितां र आपण बघ.ू ”
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अभ्यानसके बाहेर त्यािे त्याच्या हातात धरलेल्या परत एकदा िाग
पिलेल्या नहरव्या नशफॉिच्या तक
ु ि्याकिे बनघतले.
स्वतःशीच त्यािे जे नमळवले त्याबद्दल समाधाि व्यक्त करत तो
पटु पटु ला, “आियुकारक आहे.”
गप्तु हेर इन्स्पेर्कटर नमलरला हर्कयुल पायरोचे नवशेष प्रेम िव्हते.
स्कॉटलिां यािुमधील छोट्या बेनल्जयिच्या मदतीचे स्वागत करणाऱया
लोकापां ैकी तो िव्हता. पायरोचे थोिे जास्तच कौतक
ु के ले जाते, असे त्याला
वाटत असे. या के समध्ये त्याला स्वतःबद्दल खात्ी वाटत होती आनण त्यािे
पायरोचे हसत हसत अनभिदां ि के ले.
“तम्ु ही अॅस्टवेल बाईसाहेबाांसाठी हे काम के ले का? ठीक आहे.
तम्ु ही खपू गोंधळाच्या पररनस्थतीतिू मागु काढला.”
“मग आता तम्ु हाला या के सनवषयी काही सश
ां य उरला िाही िा?
नमलर िोळे नमचकावत म्हणाला, “खन्ु याला अगदी हातोहात
पकिलेली, यापेक्षा जास्त चाांगली कुठली के स िसेल.”
“नमस्टर नलव्हरसििे कबल
ु ी नदली आहे, म्हणे?”
तो गप्तु हेर म्हणाला, “त्यािे त्याचे तोंि गप्प ठे वले असते, तर बरे
झाले असते. तो पन्ु हा पन्ु हा साांगतो, की तो सरळ त्याच्या खोलीत गेला
आनण नतकिे तो कधीच गेला िाही. ही अगदी मख
ू ुपणाची गोष्ट आहे.”
पायरो पटु पटु ला, “हे िर्ककीच परु ाव्याच्या नवरुद्ध आहे. हा तरुण
नमस्टर नलव्हरसि तल
ु ा असे कसे काय साांगू शकतो?”
“अकलेच्या िावािे भोपळा असलेला तरुण मख
ू ु!”
“कमकुवत व्यनक्तमत्व असलेला.” इिस्पेर्कटरिे माि हलवली.
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असा प्रकारचा तरुण मिष्ु य असू शकतो, असा नवचार कोणी
र्कवनचतच करे ल. तम्ु ही ते कसे सागां ाल --- असा गन्ु हा करायची त्याची
शामत तरी कशी झाली?”
इिस्पेर्कटरिे कबल
ू करत म्हटले, “आनण कहर म्हणजे, पण तम्ु हाला
म्हणिू साांगतो, मी अशा गोष्टी पष्ु कळ वेळा पानहल्या आहेत. एखादी
अशक्त, पराांगदा झालेल्या तरुण मिष्ु याला अती पेय प्यायला लावा आनण
काही काळ तम्ु ही त्याला अनलिभक्षण करायला लावू शकता. कोपऱयातील
अशक्त मिष्ु य हा बळकट माणसापेक्षा अनधक धोकादायक असू शकतो.”
“तम्ु ही म्हणता, ते खरे आहे. हो. खरे आहे.”
नमलर अजिू थोिा वेळ ताठ रानहला.
“नमस्टर पायरो, तमु च्यासाठी हे ठीक आहे. तम्ु हाला तमु ची फी
नमळते. त्यामळ
ु े तम्ु हाला त्या बाईच्या समाधािासाठी अथाुत परु ावा
तपासायचे ढोंग करावे लागते. मला ते समजते.”
पायरो पटु पटु ला व चालू पिला, “तम्ु हाला अशा रुचीपणू ु गोष्टी
समजतात.”
त्याची पढु ची भेट नलव्हरसिच्या वनकलाशी होती. नमस्टर मेयू एक
कोरिा, बारीक व काळजी घेणारा गहृ स्थ होता. त्यािे पायरोचे अनलप्तपणे
स्वागत के ले. पण पायरोकिे त्याचा स्वतःचा आत्मनवश्वास वाढवण्याचे
मागु होते. दहा नमनिटात दोघे नमत्त्वािे बोलू लागले.
पायरो म्हणाला, “तम्ु हाला समजेल, मी या के समध्ये निव्वळ नमस्टर
नलव्हरसिच्या वतीिे काम करतो आहे. तशी अॅस्टवेल बाईसाहेबाांची इच्छा
आहे. त्याच
ां ी खात्ी आहे की तो गन्ु हेगार िाही.”
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नमस्टर मेयू निरुत्साहािे बोलले, “हो. हो. तसे असेल.”
पायरोचे िोळे चमकले. त्यािे सचु वले, “तम्ु हाला कदानचत
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांच्या मताला फारसे महत्व देत िसाल का?”
वकील कोरिेपणे म्हणाला, “उद्या त्या म्हणतील, की त्यािेच गन्ु हा
के ला आहे.”
पायरोिे कबल
ू के ले, की त्याांिा काय वाटते, ते िर्ककीच परु ावा होऊ
शकत िाही. या गरीब नबचाऱया माणसानवरुद्ध के स चालवणे, हे दष्टु ्पणाचे
आहे.”
वकील बोलला, “तो पोनलसाांिा काय म्हणाला, ते दयिीय आहे.
तो त्याच्या गोष्टीला नचकटूि रानहला आहे, हे चागां ले िाही.
पायरोिे चौकशी के ली, “हे तो तमु च्या सल्ल्यािे करतो आहे का?”
मेयिू े माि हलवली. “त्यामळ
ु े सद्यनस्थती तसभू रसद्ध
ु ा बदलत िाही.
तो िसु ती पोपटपचां ी करतो आहे.”
दसु रा नवचारपवू ुक झटपट बोलला, “त्यामळ
ु े तमु चा त्याच्यावरील
नवश्वास तो गमाविू बसतो, हे िाकारू िका.” हात वर करूि, तो घाईिे
म्हणाला, “हे मला अगदी सरळसरळ नदसते आहे. तमु च्या मिात तम्ु ही
त्याला दोषी समजता. पण आता माझे ऐका. मी हर्कयुल पायरो,
तमु च्यासमोर के स पेश करतो.”
“हा तरुण मिष्ु य घरी येतो. त्यािे फार दारू ढोसली आहे. त्यातही
खपू वेळा इनां ललश नव्हस्की आनण सोिा. तो तर-् -- झाला आहे. अशा
अवस्थेत तो स्वतःच्या नकल्लीिे दार उघिूि घरात नशरतो आनण लिखित
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मिोऱयाच्या खोलीत जातो. तो दाराकिे बघतो आनण मांद उजेिात काकाांिा
टेबलावर वाकूि बसलेले बघतो.
नलव्हरसि नपऊि तर-् -- झाला आहे. अांगात शक्ती व आत्मनवश्वास
सचां ारला आहे. त्याला त्याच्या काकाबां द्दल काय वाटते, ते तो त्यािां ा सागां तो
आहे. उघिपणे आव्हाि देतो आहे. अपमाि करतो आहे. नजतके काका
काही प्रत्यत्तु र देत िाहीत, नततके त्याला जास्त चेव चढतो आहे. तो तेच
तेच परत परत बोलतो आहे. पणू ु शाांतता पसरते शेवटी काकाच्ां या शाांततेिे
भीती निमाुण होते. तो काकाांच्या जवळ जाऊि, त्याचा हात काकाांच्या
खाांद्यावर टाकतो. त्याच्या स्पशाुिे काकाांची आकृती चरु गळली जाते आनण
लोळागोळा होऊि जनमिीवर पिते.
मग नमस्टर नलव्हरसि भािावर येतो. मोठा आवाज करत खचु ी
पिते. सर रुबेिवर तो वाकतो. काय झाले, हे त्याच्या लक्षात येत.े त्याच्या
हाताला काही गरम व लाल लागल्याचे त्याच्या लक्षात येत.े मग तो नवलाप
करू लागतो. त्याच्या ओठातिू आताच बाहेर पिलेले व घरभर पसरणारे
रिू आठविू , तो अस्वस्थ होतो. यानां त्कपणे तो खचु ी उचलतो. मग घाईिे
दाराबाहेर पिूि चाहूल घेतो. त्याला वाटते, की काही आवाज ऐकू येतो
आहे. ताबितोब, आपोआप तो उघि्या दारातिू काकाांशी बोलत
असल्याचे ढोंग करतो.
आवाज थाांबतो. त्याला समजते की खरे तर आवाज आलेलाच
िसतो. आता सवु शातां आहे. ती हळूच त्याच्या खोलीत जातो. आनण
लगेच त्याला समजते, की आपण त्या रात्ी काकाांच्या खोलीत कधी गेलोच
िव्हतो, असे ढोंग के ल्यास नकती चागां ले होईल त्यामळ
ु े तो तशी गोष्ट
साांगतो. त्याला आठवते, की त्या वेळी पासुन्सिे त्याला काय ऐकू आले, ते
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काही साांनगतलेले िसते. पण जेव्हा तो ते साांगतो, तेव्हा आता काही
बदलायला नलव्हरसिला फार उशीर झालेला असतो. तो मख
ू ु आनण हट्टी
आहे. तो त्याच्या गोष्टीला नचकटूि रहातो. नमस्टर, मला साांगा, हे शर्कय
िाही का?”
वकील बोलला, “हो, तम्ु ही ते अशा तऱहेिे माांिले आहे, की ते
शर्कय असेल असे वाटते.”
पायरो उठूि उभा रानहला. तो म्हणाला, “तम्ु ही नलव्हरसिला भेटूि,
मी आता तम्ु हाला साांनगतलेली गोष्ट त्याला साांगू शकता. ती खरी आहे की
िाही, हे त्यालाच नवचारा.”
वनकलाच्या कायाुलयाबाहेर पायरोिे टॅर्कसी के ली. त्यािे चालकाला
साांनगतले, “३४८, हाले रस्ता.”
पायरोचे लिां िला जाणे अॅस्टवेल बाईसाहेबािां ा िवलपणू ु वाटले,
कारण त्या छोट्या माणसािे तो नतथे कशासाठी जातो आहे, हे काही
सानां गतले िव्हते. चोवीस तासािां ी तो जेव्हा परत आला, तेव्हा त्याला
पासुन्सकिूि समजले, की अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिा त्याला लवकरात लवकर
भेटायचे आहे. पायरोला बाईसाहेब त्याांच्या खोलीत सापिल्या. त्या
नदवाणवर पहुिल्या होत्या. त्याांचे िोके उशाांवर उांच रे ललेले होते. पायरो
नतथे आला त्या नदवसापेक्षा त्या बऱयाच आजारी आनण दमलेल्या नदसत
होत्या.
“नमस्टर पायरो, तम्ु ही परत आलात तर?”
“हो, बाईसाहेब.”
“तम्ु ही लिां िला गेला होतात?”
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पायरोिे माि हलवली.
अॅस्टवेल बाईसाहेब किकपणे म्हणाल्या, “तम्ु ही मला जात
असल्याचे काही बोलला िाहीत.”
“माफ करा, बाईसाहेब. मी चक
ु लो. मी तम्ु हाला साांगायला हवे होते.
ठीक आहे, पढु च्या वेळी.”
थोि्या नविोदी अांगािे अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणाल्या, “तम्ु ही परत
तसेच कराल. पनहल्याांदा गोष्टी करायच्या आनण ितां र लोकाांिा साांगायच्या,
असे तमु चे ब्रीद नदसते आहे.”
पायरो िोळे चमकवत बोलला, “कदानचत बाईसाहेबाांचेदख
े ील तेच
ब्रीद नदसते आहे.”
“आता आनण िांतर, कदानचत. तम्ु ही लांििला कशासाठी गेला
होतात? मला वाटते, आता तम्ु ही मला साांगू शकाल, िाही का?”
इन्स्पेर्कटर नमलरबरोबर आनण हुशार नमस्टर मेयबू रोबर माझी
मल
ु ाखत होती.”
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांचे िोळे शोधक िजरे िे त्याच्या चेहऱयावरूि
नफरत होते. त्या सावकाश बोलल्या, “आनण आता --- तम्ु ही नवचार करत
आहात?”
पायरो त्याांच्याकिे रोखिू बघत होता. तो थांिपणे म्हणाला, “चाल्सु
नलव्हरसि निदोषी असण्याची शर्कयता आहे.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब दोि उशा जनमिीवर पाित, उठूि उभ्या रहात
म्हणाल्या, “आहा, म्हणजे माझे बरोबर होते. माझे बरोबर होते.”
“बाईसाहेब, मी शर्कयता आहे, असे म्हटले.”
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त्याचा सरू नतला चक्राविू गेला. नतिे एक कोपर टेकविू स्वतःला
उचलले आनण त्याच्याकिे भेदक िजरे िे पानहले. “मी काही करू शकते
का?”
तो माि हलवत बोलला, “हो. तम्ु ही मला सागां ू शकता, की तम्ु ही
ओवेि ट्रेफुसीसवर सांशय का घेता?”
“मी तम्ु हाला आधीच सानां गतले आहे, मला मानहती आहे, एवढेच.”
पायरो कोरिेपणे बोलला, “ददु वै ािे तेवढे परु े से िाही. त्या रात्ीमध्ये
तमु चे मि परत न्या आनण प्रत्येक बारीकसारीक तपशील आठवा. तम्ु ही
सनचवाचे काय निरीक्षण के ले? मी हर्कयुल पायरो तम्ु हाला साांगतो, काहीतरी
निनित असणार.”
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी िोके हलवले. “मी त्या सांध्याकाळी त्याला
र्कवनचतच पानहले. आनण मी िर्ककीच त्याचा नवचार करत िव्हते.”
“तमु च्या मिात काही दसु रे नवचार चालू होते का?”
“हो”.
“तमु च्या िवऱयाच्या मिात नमस नलली मार्ग्रेव्हनवषयी वाईट मत
असल्याचे नवचार?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब िोके हलवत म्हणाल्या, “ते बरोबर आहे.
नमस्टर पायरो, तम्ु हाला त्याबद्दल सवु काही मानहती नदसते.”
तो छोटा मिष्ु य जरा जास्तच अनभमािािे बोलला, “मी, मला सवु
काही मानहती आहे.”
“नमस्टर पायरो, मला नलली आविते, ते तम्ु ही पानहलेले आहे. रुबेि
नतच्यावर काही सदां भांनवषयी वा काही इतर कारणािे नतच्यावर नचखलफे क
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करू लागला, तेव्हा मी असे म्हटले िाही, की नतिे त्याला फसवले िाही.
नतिे फसवले. पण मी यापेक्षा जास्त वाईट गोष्टी यापवू ी के ल्या होत्या.
िाटकी व्यवस्थापकाांबरोबर काम करायचे म्हणजे तम्ु हाला खपू प्रकारच्या
यर्कु त्या कराव्या लागतात. माझ्या काळात मी नलनहले िाही, बोलले िाही,
वा के ले िाही, असे काही िव्हते.
“नललीला हे काम हवे होते. नतिे त्यासाठी पष्ु कळ खोटेिाटे धांदे
के ले होते, हे तम्ु हाला मानहती होते. अशा प्रकारच्या गोष्टींमध्ये परुु ष इतके
मख
ू ु असतात, की नलली बँकेत कारकूि होऊि, त्यािे िको इतके लक्ष देऊि
के लेल्या लाखो पौंिाांच्या कामात नतिे गप्तु ता राखली असती. मी
सांध्याकाळभर खपू काळजीत होते. कारण सहसा शेवटी रुबेि माझ्या
आजबू ाजल
ू ा असे. पण तेव्हा तो फारच मख
ू ाुसारखा हट्टीपणा करत होता.
नबचारा माझा रुबेि! त्यामळ
ु े मला अथाुत सनचवाकिे, ट्रेफुसीसकिे लक्ष
द्यायला वेळ िव्हता. त्याच्याकिे माझे फारसे लक्ष गेले िाही. तसेही तो
फारसे लक्ष जाईल, असा िव्हता. तो नतकिे होता, एवढेच.”
पायरो म्हणाला, “नमस्टर ट्रेफुसीसबद्दल ती गोष्ट माझ्या लक्षात
आली आहे. त्याचे व्यनक्तमत्व चमकत राहूि, पढु े पढु े करणाऱयातले िव्हते.
तो तम्ु हाला राग आणत असे का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणाल्या, “िाही. तो नव्हर्कटरसारखा िाही.”
“मी म्हणेि, नमस्टर नव्हर्कटर, स्फोटक आहेत.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणाल्या, “तो शब्द त्याच्यासाठी योलय आहे.
एखाद्या मानहती िसलेल्या फटार्कयासारखे तो घरभर स्फोटकपणे वावरत
असतो.”
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पायरोिे सचु वले, “थोिा शीघ्रकोपी, असे म्हणता येईल का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणाल्या, “ओहो, तो नचितो, तेव्हा तो
पणू ुपणे राक्षसच होतो. पण मी मात् त्याला घाबरत िाही. सगळे त्याच्यावर
भक
ांु तात पण कोणीच त्याला चावत िाही.”
पायरो छताकिे बघत होता. तो पटु पटु ला, “तम्ु ही मला त्या
सांध्याकाळच्या सनचवाच्या वागण्यानवषयी काही साांगू शकत िाही का?”
“मी तम्ु हाला साांगते, नमस्टर पायरो, हा आतला आवाज आहे. एका
बाईचा आतला आवाज आहे.”
“त्यामळ
ु े कोणाला फाशी होऊ शकत िाही. आनण िेमके पणे
सागां ायचे, तर ते एखाद्याला फाशीपासिू वाचवदू ख
े ील शकत िाही.
अॅस्टवेल बाईसाहेब, तम्ु हाला गांभीरपणे असे वाटत असेल, की नमस्टर
नलव्हरसि निरपराध आहेत आनण तमु चा सनचवावरील सांशय, बळकट
पाया असलेला असा आहे, तर तम्ु ही मला एक प्रयोग करायची परवािगी
द्याल का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब सश
ां यािे नवचारत्या झाल्या, “कसल्या
प्रकारचा प्रयोग?”
“तम्ु ही तमु च्यावर सांमोहिाचा प्रयोग करूि घ्यायला तयार व्हाल
का?”
“कशासाठी?”
पायरो पढु े झक
ु ला. “जर मला साांगायचे असेल, की तमु ची
अांतःप्रेरणा काही िकळत ध्वनिमनु द्रत के लेल्या गोष्टींवर आधारलेली आहे
तर बहुधा तम्ु ही सांशनयतच रहाल. मी फक्त एवढेच म्हणतो आहे, की मी
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करत असलेला प्रयोग त्या चाल्सु नलव्हरसि या ददु वै ी माणसासाठी जास्त
महत्वाचा असू शके ल. तम्ु ही िकार देणार िाही िा?”
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी सांशयािे नवचारले, “मला सांमोनहत कोण
करणार आहे? तम्ु ही?”
“मी चक
ु त िसेि, तर माझा एक नमत् या क्षणी इथे येतो आहे. मला
बाहेर गािीच्या चाकाांचा आवाज येतो आहे.”
“तो कोण आहे?”
“तो हाले रस्त्याचा िॉ काझालेट आहे.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब काळजीिे नवचारत्या झाल्या “तो ठीक आहे
का?”
“तो काही असातसा िाही. तम्ु ही त्याच्या हातात अगदी सख
ु रूप
आहात.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब सस्ु कारा टाकत म्हणाल्या, “ठीक आहे. हा
सगळा वेिेपणा आहे. पण तम्ु हाला ते काही उपयोगी वाटत असेल, तर
करूि बघ.ू मी तम्ु हाला काही करण्यापासिू रोकले, असे कोणी म्हणायला
िको.”
“बाईसाहेब, मी तमु चा शतशः आभारी आहे.”
पायरो घाईिे खोलीबाहेर पिला. काही नमनिटात, तो एका आिांदी,
चनष्मस, गोल चेहऱयाच्या छोट्या माणसाला घेऊि, आत आला.
बाईसाहेबाांच्या मिातील सांमोहिकार म्हणिू जे नचत् होते, त्यात तो बसत
िव्हता. पायरोिे त्याची ओळख करूि नदली.
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चागां ल्या मिािे बाईसाहेब बोलल्या, तम्ु ही हा वेिेपणा कधी सरुु
करणार आहात?”
िॉर्कटर म्हणाला, “ते अगदी सोपे आहे. फार सोपे. जरा रे लिू बसा.
हां अस्स --- बरोबर. अस्वस्थ होऊ िका.”
बाईसाहेब बोलल्या, “मी अनजबात अस्वस्थ िाही. मला माझ्या
इच्छे नवरुद्ध कसे सांमोनहत के ले जाते, हे बघायची माझी इच्छा आहे.”
िॉर्कटर काझालेट मोठ्यािे हसला व आिांदािे बोलला, “हो, पण
जर तम्ु ही परवािगी नदली आहे, तर ते तमु च्या इच्छे नवरुद्ध कसे काय होईल?
हे बरोबर आहे. नमस्टर पायरो, तम्ु ही तो नदवा बांद कराल का? बाईसाहेब,
झोपी जा.”
त्यािे त्याची जागा थोिी बदलली. “तम्ु ही उशीर करत आहात.
तम्ु हाला झोप आली आहे --- खपू झोप. तमु च्या पापण्या जि झाल्या
आहेत. त्या नमटत आहेत. नमटत आहेत. नमटत आहेत. लवकरच तम्ु हाला
झोप लागेल --- “
त्याचा आवाज कमी कमी, शातां वणारा व एकसरु ी होत गेला. आता
तो थोिा पढु े झाला व हळूच बाईसाहेबाांची उजवी पापणी उचलली. मग
पायरोकिे वळूि त्यािे समाधािािे माि िोलवली.
तो हळू आवाजात म्हणाला, “सगळे व्यवनथत झाले. आता मी पढु े
जाऊ का?”
“हो, जरूर जा.”
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िॉर्कटर किकपणे व अनधकारवाणीिे बोलला, “अॅस्टवेल
बाईसाहेब, तम्ु ही झोपला आहात. पण तम्ु ही माझा आवाज ऐकू शकता
आनण माझ्या प्रश्नाांिा उत्तर देऊ शकता.”
हालचाल ि करणारी सोफ्यावरील आकृती पापणी ि उचलता,
हलर्कया एकसरु ी आवाजात बोलली, “मला तमु चा आवाज येतो आहे. मी
तमु च्या प्रश्नाांची उत्तरे देऊ शकते.”
“अॅस्टवेल बाईसाहेब, तमु च्या िवऱयाचा खिू झाला, त्या
सांध्याकाळी परत जा. तम्ु हाला ती सांध्याकाळ आठवते का?”
“हो.”
“तम्ु ही जेवणाच्या टेबलाशी आहात. तम्ु ही कायकाय पानहले व
तम्ु हाला कायकाय जाणवले, ते साांगा.”
ती आकृती अस्वस्थपणे थोिीशी हलली. “मी खपू दःु खी आहे.
मला नललीची काळजी वाटते आहे.”
“आम्हाला ते मानहती आहे. तम्ु हाला काय नदसले, ते मला साांगा.”
“नव्हर्कटर सगळे खारवलेले बदाम खातो आहे. तो अधाशी आहे.
उद्या मी पासुन्सला सागां णार आहे, की ते टेबलाच्या किेला ठे ऊ िको.”
“पढु े साांगा.”
“आज रात्ी रुबेि चाांगल्या मिनस्थतीत िाही. ते पणू ुपणे नललीमळ
ु े
असेल, असे मला वाटत िाही. ते काही व्यवसायासबां धी आहे. नव्हर्कटर
त्याच्याकिे नवनचत् पद्धतीिे बघतो आहे.”
“आम्हाला नमस्टर ट्रेफुसीसबद्दल साांगा.”
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“त्याच्या शटाुचे िावे कफ नझजले आहेत. त्यािे के साांिा खपू तेल
चोपिले आहे. मला वाटते माणसािे असे करू िये. त्यामळ
ु े हॉलमधील
उशा खराब होतात.”
काझालेटिे पायरोकिे बनघतले. पायरोिे िोके हलविू काही
साांनगतले.
“जेवणािांतर तम्ु ही कॉफी घेत आहात. त्या दृष्याचे वणुि करा.”
“आज कॉफी छाि झाली आहे. ती रोज वेगवेगळी असते.
स्वयांपाकी त्याबाबतीत नवश्वसिीय िाही. का, ते मला मानहती िाही. आता
रुबेि खोलीमध्ये येतो. आज त्याची मिनस्थती फारच वाईट नदसते आहे. तो
नमस्टर ट्रेफुसीसवर िाफरतो. नशव्याांची लाखोली वहातो. नमस्टर ट्रेफुसीसिे
त्याच्या हातािे पेपरसरु ी धरली आहे. ती मोठी असिू , त्याच्या पात्याची धार
चाकूसारखी धारदार आहे. त्याच्या बोटाचां ा तळाचा भाग पाढां रा आहे
आनण त्यािे तो नकती घट्ट पकिला आहे! तो टेबलावर इतर्कया जोरािे
दाबतो आहे, की टेबलाचा तेवढा भाग खरविला जातो. तम्ु ही कोणाला
तरी भोसकायला धराल, तसा त्यािे तो धरला आहे. ते दोघे बरोबर बाहेर
पितात. लीलीिे नतचा नहरवा सध्ां याकाळचा ड्रेस घातला आहे. ती त्या
ड्रेसमध्ये नललीच्या फुलासारखी खपू छाि नदसते. मला पढु ील आठवि्यात
आभ्रे धवु िू घेतले पानहजेत.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब, फक्त एक नमनिट.”
िॉर्कटर पायरोकिे वळला. तो पटु पटु ला, “मला वाटते आपल्याला
हवे ते नमळाले. पेपरसरु ीच्या कृतीमळ
ु े नतची खात्ी पटली की सनचवािेच ते
के ले.”
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“आपण आता मिोऱयाच्या खोलीत जाऊ.”
िॉर्कटरिे माि हलवली व परत बाईसाहेबािां ा त्याच्या मोठ्या,
फसव्या आवाजात प्रश्न नवचारू लागला. “त्या नदवशी सांध्याकाळी उशीरा,
तम्ु ही तमु च्या िवऱयाबरोबर मिोऱयाच्या खोलीत आहात. तम्ु ही दोघे नमळूि
भयांकर दृष्य बघता, िाही का?”
पन्ु हा आकृती अस्वस्थपणे हलली. “हो. भयांकर --- फार भयांकर!
आम्ही भयािक गोष्टी बोललो --- दोघेही.”
आता त्याचे एवढे काही वाटूि घेऊ िका. तम्ु हाला खोली स्पष्ट
नदसते आहे. पिदे ओढलेले आहेत. नदवे चालू आहेत.”
“मधला नदवा िाही, फक्त टेबलावरचा.”
आता तम्ु ही िवऱयाला शभु रात् म्हणिू जात आहात.”
“िाही. मी फारच नचिलेली आहे.”
“आता तम्ु ही त्याला शेवटचे बघत आहात. लवकरच त्याचा खिू
होणार आहे. बाईसाहेब, त्याचा खिू कुणी के ला, ते तम्ु हाला मानहती आहे
का?”
“हो, नमस्टर ट्रेफुसीसिे.”
“असे तम्ु ही का म्हणता?”
“कारण फुगवटा --- पिद्यातील फुगवट्यामळ
ु े .”
पिद्यात फुगवटा होता?”
“हो.”
“तम्ु ही तो बनघतला?”
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“हो, मी त्याला हात लावला.”
“नतथे कुणी लपलेले होते का? ट्रेफुसीस?”
“हो.”
“तम्ु हाला कसे मानहती?”
पनहल्याांदाच एकसरु ी आवाज अिखळला आनण त्यािे
आत्मनवश्वास गमावला. “मी --- मी --- पेपरसरु ीमळ
ु े .”
पायरो व िॉर्कटरिे एकमेकाांकिे पानहले.
“बाईसाहेब, मला कळत िाही. पिद्यात फुगवटा होता, असे तम्ु ही
म्हणालात का? नतथे कुणीतरी लपले होते? तम्ु ही त्या व्यक्तीला पानहले
िाहीत?”
“िाही.”
“तम्ु हाला तो ट्रेफुसीस वाटला, कारण आधी त्यािे हातात पेपरसरु ी
धरली होती?”
“हो.”
“पण नमस्टर ट्रेफुसीस तर झोपायला गेले होते, बरोबर?”
“हो --- ते बरोबर आहे. तो त्याच्या खोलीत गेला होता.”
“त्यामळ
ु े तो नखिकीच्या पिद्याच्या फुगवट्यामागे असू शकत
िाही?”
“िाही. िाही. अथाुत िाही. तो नतथे िव्हता.”
“त्यािे तमु च्या िवऱयाला थोि्या वेळापवू ी शभु रात् म्हटले होते,
िाही का?”
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“हो.”
“आनण तम्ु ही त्याला परत पानहले िाही?”
“िाही.”
आता ती थरथरत, भािावर येत, थोिा शोक प्रगट करत होती.
िॉर्कटरिे म्हटले, “ती आता सांमोहिातिू बाहेर पिते आहे. मला
वाटते, आपल्याला शर्कय आहे, तेवढे आपण नमळवले आहे.
पायरोिे माि हलवली. िॉर्कटर अॅस्टवेल बाईसाहेबाांवर वाकला. तो
हळूच पटु पटु ला, “तम्ु ही चालत आहात. पढु च्या क्षणी तम्ु ही िोळे
उघिाल.”
ती दोि माणसे थाांबली. अॅस्टवेल बाईसाहेब सरळ बसल्या आनण
त्या दोघाक
ां िे बघू लागल्या. “मला झोप लागली होती का?”
िॉर्कटर म्हणाले, “हो, बाईसाहेब. एक लहािशी िुलकी.”
नतिे त्याच्याकिे पानहले. “तमु चे काय ते सांमोहि --- की काय, तो
वेिेपणाचा प्रयोग झाला का?”
िॉर्कटर म्हणाले, “तम्ु हाला काही वेगळे वाटत िसावे, अशी मी
आशा करतो.”
अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी जाांभई नदली. “मला थोिे दमल्यासारखे
वाटते आहे.”
िॉर्कटर उठले. ते म्हणाले, “मी तम्ु हाला कॉफी पाठवायला साांगतो.
आता तमु चे काम परु ते झाले आहे.”
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‘मी --- काही बोलले का?” ते दाराकिे गेल्यावर अॅस्टवेल
बाईसाहेबािां ी नवचारले.
पायरो त्याांच्याकिे बघिू हसला. “फार महत्वाचे काही िाही,
बाईसाहेब. तम्ु ही आम्हाला सानां गतले, की हॉलमधील उशाचां े आभ्रे
धवु ायला हवे आहेत.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणाल्या, “ते करायला हवेच आहे.
माझ्याकिूि हे वदविू घेण्यासाठी, मला समां ोनहत करायची काही गरज
िव्हती. ती चाांगल्या भाविेिे हसली. “आणखी काही?”
पायरोिे नवचारले, “नमस्टर ट्रेफुसीसिे त्या रात्ी हॉलमध्ये हातात
पेपरसरु ी धरल्याचे आठवते आहे का?
अॅस्टवेल बाईसाहेब म्हणाल्या, “मला मानहती िाही. मला
खात्ीपवू ुक आठवत िाही. त्यािे तसे के ले असेल.”
“पिद्यातील फुगवट्यािे तम्ु हाला काही सचु वले का?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब हसल्या. त्या सावकाश बोलल्या, “मला
वाटते, मला काही आठवते आहे. िाही --- ते गेल,े पण तरीही --- “
पायरो लगेच म्हणाला, “बाईसाहेब, काही त्ास करूि घेऊ िका. ते
महत्वाचे िाही --- काहीही महत्वाचे िाही.”
िॉर्कटर पायरोबरोबर त्याच्या खोलीत गेल.े िॉर्कटर काझालेट
म्हणाले, “यामळ
ु े गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. सर रुबेि सनचवावर िको ते
आरोप करत होते. त्यामळ
ु े सनचवाचा हात पेपरसरु ीवर दाबला गेला. आनण
उलटे उत्तर देण्यापासिू स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्याला बराच प्रयत्ि
करावा लागला. नललीच्या समस्येिे अॅस्टवेल बाईसाहेबाांचे जाणीवेचे मि
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भरुि गेले होते. पण िेणीवेच्या मिािे चक
ु ीच्या कृतींची जाणीवपवू ुक िोंद
घेतली.
नतची पर्ककी खात्ी झाली, की ट्रेफुसीसिे सर रुबेिचा खिू के ला.
आता आपण पिद्यातील फुगवट्याकिे येऊ. ते रुचीपणू ु होते. तू जे
साांनगतलेस, त्यावरूि मी असे समजलो, की मिोऱयाच्या खोलीतील टेबल
नखिकीजवळ होते. नखिकीला अथाुत पिदे लावलेले होते, िाही का?”
“हो, माझ्या नमत्ा, काळे मखमलचे पिदे.”
“नखिकीबाहेर पिद्यामागे गॅलरीत कुणाला लपायला जागा आहे
का?”
“मला वाटते, अगदी थोिीशी जागा आहे.”
िॉर्कटर सावकाश म्हणाले, “मग अशी एक शर्कयता आहे, की नतथे
कोणीतरी लपिू बसले होते. पण तो सनचव असू शकत िाही कारण दोघाांिी
त्याला खोली सोितािां ा पानहले. तो नव्हर्कटर अॅस्टवेल पण िसणार. कारण
ट्रेफुसीसला तो बाहेर पिताांिा भेटला. ती लीलीदेखील िसणार त्या
सध्ां याकाळी सर रुबेि नतथे नशरण्यापवू ी कुणी लपिू बसले असणार. त्या
जागेचा िकाशा कसा होता, ते तू मला बऱयापैकी साांनगतले आहेस. आता
कॅ प्टि िायलॉरचे काय? नतथे लपलेला तो होता का?”
पायरो म्हणाला, “हे िेहमी शर्कय असते. त्यािे हॉटेलमध्ये जेवण
के ले. पण तो नकती वेळािे बाहेर पिला, हे ठरवणे अवघि आहे. तो
हॉटेलमध्ये सािेबाराला परतला.”
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िॉर्कटर म्हणाला, “मग तोच असेल. त्यािेच गन्ु हा के ला असेल.
हातभर अतां रावर शस्त्र होते, हे कारणही नमळाले असेल. तरी तल
ु ा ही
कल्पिा फारशी पसांत पिलेली नदसत िाही?
पायरोिे कबल
ू के ले, “माझ्याकिे दसु ऱया कल्पिा आहेत. मला
साांगा िॉर्कटर, एक नमनिट असे धरु, की अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी गन्ु हा के ला
आहे. तर मग ती गोष्ट नतच्याकिूि सांमोहिात िर्ककीच साांनगतली गेली
असती, िाही का?”
िॉर्कटरिे शीळ घातली.
“म्हणजे तू आता काय निष्कषाुवर पोचतो आहेस? अॅस्टवेल
बाईसाहेब गन्ु हेगार आहेत, असे? अथाुत --- हे शर्कय आहे, मी या
नमनिटापयंत असा नवचार के ला िव्हता. त्याला नजवांत बघणारी ती शेवटची
होती. ितां र त्याला नजवतां कोणीच बनघतले िाही. तझ्ु या प्रश्नाला उत्तर म्हणिू
मला असे म्हणावेसे वाटते आहे, की --- जरी नतच्यावर सांमोहिाचा प्रयोग
के ला, तरी ती मिािे खबां ीर असल्यािे, नतिे नतच्या गन्ु याच्या सहभागाबद्दल
काहीच साांनगतले िाही. नतिे माझ्या प्रश्नाांची खरी उत्तरे नदली पण एका
मदु द्य् ावर ती गप्प होती. पण नमस्टर ट्रेफुसीसिे सर रुबेिचा खिू के ला, यावर
ती इतकी ठाम राहील, असे मला वाटले िव्हते.”
पायरो म्हणाला, “मला वाटते, मी नतिे खिू के ला, असे ठामपणे
म्हणालो िाही. ती एक शर्कयता आहे, एवढेच.”
एकदोि नमनिटाांिे िॉर्कटर म्हणाला, “ही रुचीपणू ु के स आहे. चाल्सु
नलव्हरसि निष्पाप आहे असे धरले, तर नकतीतरी शर्कयता आहेत. अॅस्टवेल
बाईसाहेब, हम्िे िायलोर की नलली मार्ग्रेव्ह.”
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पायरो शाांतपणे बोलला, “तम्ु ही उल्लेख ि के लेले अजिू ही आहेत.
त्याच्या स्वतःच्या गोष्टीप्रमाणे नव्हर्कटर अॅस्टवेल त्याच्या खोलीत दार उघिे
टाकूि चाल्सु नलव्हरसि परतण्याची वाट बघत बसला होता. पण फक्त
त्याचे शब्द, एवढाच परु ावा आपल्याकिे आहे, समजले का?”
िॉर्कटरिे नवचारले, “तो स्वभावािे वाईट मिष्ु य आहे, िाही का? तचू
मला असे साांनगतले िाहीस का?”
पायरोिे कबल
ू के ले, “तसे आहे.”
िॉर्कटर उठूि उभा रानहला.”मला आता गेले पानहजे. तू मला कळव
की कशीकशी प्रगती होते आहे, कळवशील िा?”
िॉर्कटर गेल्यावर पायरोिे जॉजुसाठी घटां ी वाजवली. “मला कपभर
माझे हबुल पेय आण. मी दमलो आहे.”
जॉजु म्हणाला, ‘िर्ककीच, सर. मी ते लगेच तयार करतो.”
दहा नमनिटािे, त्यािे त्याच्या मालकासाठी वाफाळता कप आणला.
पायरोिे त्या त्ासदायक वाफा आिांदािे हुगां ल्या. त्यािे ते पेय घोट घोट
घेतल्यावर तो स्वतःशीच बोलला, “जगभर बनु द्धबळ वेगळे असते.
कोल्याला पकिायला, कुत्र्याांबरोबर फार वेगािे स्वार व्हावे लागते. तम्ु ही
ओरिता, धावता, तो वेगाचा प्रश्न असतो. मी स्वतःहूि हररणावर िेम
साधलेला िाही, पण मला समजले आहे, की असे करण्यासाठी तम्ु हाला
खपू खपू काळ श्रम करावे लागतात. माझा नमत् हेस्टीलज यािे हे प्रकरण
माझ्याकिे सोपवले आहे. जॉजु, आपली इथली पद्धत यापैकी कुठलीच
िको. आपण घरच्या माांजराबद्दल नवचार करूि बघ.ू खपू तास श्रम
के ल्यावर, ते आता उांदराच्या नबळाकिे लक्ष ठे ऊि आहे. ते हालचाल करत
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िाही आहे. ते त्याचे श्रम फुकट घालवत िाही आहे. पण --- ते निघिू ही
जात िाही.”
त्यािे सस्ु कारा टाकूि, ररकामा कप त्याच्या बशीत ठे ऊि नदला.
“मी तल
ु ा काही नदवसाांकरता सामाि आणिू ठे वायला साांगतो.
जॉजु, तू उद्या लिां िला जा व पधां रा नदवसाकरता लागणारे सामाि आण.”
जॉजु िेहमीप्रमाणे काही भाविाप्रदशुि करता, बोलला, “ठीक आहे,
सर.”
अलीकिील पायरोचे मॉि रे पोस येथील वास्तव्य खपू लोकाचां ी
शाांती घालवत होते. नव्हर्कटर अॅस्टवेलिे त्याच्या वनहिीकिे रागािे तक्रार
के ली होती. “िॅन्सी, हे लोक कसे असतात, तल
ु ा मानहती िाही. त्याला इथे
आिांदािे आरामात रहायला नमळते आहे. तो इथे महीिाभरसद्ध
ु ा राहील
आनण तल
ु ा रोज अिेक नगिीज खचु करायला लावेल.”
यावर अॅस्टवेल बाईसाहेबाचां े उत्तर होते, की ती काय ते बघिू घेईल.
नतच्या कामात कुणी ढवळाढवळ करू िये.
नलली मार्ग्रेव्हिे प्रामानणकपणे नतची अस्वस्थता लपवली. एके वेळी
नतला वाटले होते, की पायरोिे नतच्या गोष्टीवर नवश्वास ठे वला. आता नतची
तेवढी खात्ी िव्हती.
पायरोिे पणू ुपणे कृनतशीलता ि दाखवण्याचा खेळ खेळला िव्हता.
त्याच्या तात्परु ते नतथे रहाण्याच्या पाचव्या नदवशी, त्यािे जेवणाच्या वेळी
एक अगां ठ्याच
ां े ठसे घ्यायचे उपकरण आणले. प्रत्येकाची नवनशष्ट ओळख
म्हणिू त्याचा उपयोग होता. ते जरा नवनचत् उपकरण होते. कारण कोणीच
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त्याचां े अांगठ्याचे ठसे द्यायला िकार द्यायला धजत िव्हते. तो छोटा माणसू
झोपायला गेल्यावरच नव्हर्कटरिे त्याचा दृष्टीकोि प्रकट के ला.
“तम्ु हाला याचा अथु कळतो आहे का? िॅन्सी, आपल्यापैकी
एकाच्या तो मागे आहे.”
“नव्हर्कटर, काहीतरीच बोलू िकोस.”
“ठीक आहे. मग त्याच्या त्या नमचनमच्या लहािशा पस्ु तकाचा
दसु रा काय अथु काय आहे?”
अॅस्टवेल बाईसाहेब स्वसमाधािािे ओवेि ट्रेफुसीसकिे अथुपणू ुतेिे
बघत बोलल्या, “नमस्टर पायरो काय करत आहेत, ते त्याांिा मानहती आहे.”
एका दसु ऱया प्रसांगी, पायरोिे पाऊलाचा ठसा कागदावर घेण्याचा
एक िवीिच खेळ सचु वला. दसु ऱया नदवशी सकाळी त्याच्या
माांजरासारख्या मऊ दबर्कया पाऊलाांिी तो वाचिालयात गेला. नतथे
असलेला ओवेि ट्रेफुसीस दचकला व जणू त्याच्यावर गोळी
झािल्यासारखा खचु ीतिू उिी मारूि उठला.
तो किकपणे म्हणाला, “तम्ु ही मला खरच माफ के ले पानहजे. पण
तम्ु ही आमच्यावर चाल करूि आला आहात.”
छोटा माणसू निरागसपणे बोलला, “खरे की काय? ते कसे?”
सनचव म्हणाला, “मी कबल
ू करे ि, की ही के स चाल्सु
नलव्हरसिनवरुद्ध ठामपणे जात चालली आहे. पण तम्ु हाला तसे वाटत
िसल्याचे नदसते आहे.”
पायरो नखिकीतिू बाहेर बघत उभा होता. तो एकदम ट्रेफुसीसकिे
वळला.
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“नमस्टर ट्रेफुसीस, मी तम्ु हाला नवश्वासात घेऊि, काही साांगतो.”
“सागां ा, ते काय आहे?”
पायरोला सरु वात करायची काही घाई िसल्याचे नदसले. तो काां कू
करत, नमनिटभर थाांबला. जेव्हा बोलला, तेव्हा सरु वातीचे शब्द उघिणाऱया
व नमटणाऱया दारासारखे होते. नवश्वासात घेऊि, काही साांगण्याऐवजी
त्याचा आवाज जरा मोठा होता. तो बाहेरील हॉलमधिू येणाऱया
पायरवामध्ये बिु ालेला होता.
“नमस्टर ट्रेफुसीस, मी तम्ु हाला नवश्वासात घेऊि, काही साांगतो.
िवीि परु ावा सापिला आहे. त्या रात्ी जेव्हा चाल्सु नलव्हरसि मिोऱयाच्या
खोलीत नशरला, तेव्हा सर रुबेि आधीच मरण पावलेले होते.”
सनचव त्याच्याकिे रोखिू बघू लागला.
“पण परु ावा काय आहे? आम्ही यानवषयी काही ऐकले कसे िाही?
छोटा माणसू चमत्काररकपणे बोलला, “तम्ु ही ऐकाल, पण
मध्यांतरीच्या काळात फक्त तम्ु हाला आनण मलाच हे गनु पत मानहती आहे.”
तो चपळपणे खोलीबाहेर पिला आनण हॉलबाहेरील नव्हर्कटर
अॅस्टवेलवर जवळजवळ आदळला.
“नमस्टर, तम्ु ही आत येत होतात का?”
अॅस्टवेलिे माि हलवली. तो जोरािे श्वास घेत बोलला, “बाहेर
भयािक नदवस आहे. गार आनण वारा सटु लेला!”
पायरो म्हणाला, “ओहो, मी आज चालायला जाणार िाही --- मी
--- एखाद्या माांजरासारखा आहे. मी शेकोटीशी बसिू राहीि आनण उब
नमळवेि.”
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पायरो हात चोळत, त्याच्या नवश्वासू िोकराला म्हणाला, “जॉजु, ते
खरे आहे. ते वाळत घातलेल्या कपि्यासां ारखे --- उिी मारायच्या तयारीत
आहेत. ते अवघि आहे. जॉजु, माांजराचा खेळ खेळणे --- दबा धरूि बसणे,
पण त्यािे िवलपणू ु उत्तर नमळे ल. उद्या आपण पढु ील पररणाम बघ.ू ”
दसु ऱया नदवशी, ट्रेफुसीसला गावाला जावे लागले. नव्हर्कटर
अॅस्टवेल गेला, त्याच त्याच गािीिे तो गेला. त्याांिी घर सोिल्याबरोबर,
पायरो झपाट्यािे कामाला लागला.
“जॉजु, चल आपण घाईिे कामाला लाग.ू जर िोकराणी या
खोल्यामां ध्ये आली, तर नतला तू थाबां विू ठे व. नतच्याशी गोिगोि बोलत
रहा. नतला पॅसेजमध्येच ठे व. आत येऊ देऊ िकोस.”
पनहल्याांदा तो सनचवाच्या खोलीशी गेला आनण िीटपणे शोधायला
सरु वात के ली. एखादाही खण नकांवा मािां ण तपासायची रानहली िाही. मग
त्यािे घाईिे परत सवु होते तसे लावले आनण त्याचे इथले काम सांपले
असल्याचे जाहीर के ले. दारावर राखण करणाऱया जॉजुिे खणु चे ा खोकला
काढला.
“सर, तम्ु ही मला माफ कराल?”
“काय रे जॉजु?”
“सर, बटू . माांिणीच्या दसु ऱया कप्प्यात तपनकरी चामि्याच्या
बटु ाांच्या दोि जोि्या होत्या आनण चागां ल्यापैकी माांिणीच्या खाली होत्या.
त्या बदलिू तम्ु ही त्याांचा क्रम बदलला आहे.”
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त्याचे हात धरत पायरो ओरिला, ”छाि! पण त्यामळ
ु े आपण खेद
प्रकट करायला िको. ते फार महत्वाचे िाही. मी तल
ु ा खात्ी देतो जॉजु,
नमस्टर ट्रेफुसीसचे इतर्कया क्षल्ु लक गोष्टीकिे लक्षही जाणार िाही.”
जॉजु म्हणाला, “सर, तम्ु ही जसा नवचार करता, तसे.”
पायरो त्याला उत्तेजि देत, खाद्यां ावर थोपटत बोलला, “अशा
गोष्टींकिे लक्ष जाणे, हे तझु े काम आहे. त्यामळ
ु े , तू नवचार करतोस, हे नसद्ध
होते.”
िोकरािे काही उत्तर नदले िाही. त्यािांतर त्या नदवसात हेच काम
नव्हर्कटरच्या खोलीत के ले गेले. नव्हर्कटरचे आतले कपिे खणाांमध्ये जागच्या
जागी नशस्तीिे ठे वलेले िव्हते, यावर त्यािे काही भाष्य के ले िाही. पण
दसु ऱया के समध्ये निदाि अशा घटिा घिल्या, की पायरो चक
ु ीचा व िोकर
बरोबर ठरला. त्या सध्ां याकाळी नव्हर्कटर तावातावािे हॉलमध्ये आला.
“ए छोट्या, खोिकर बेनल्जयि नभकारि्या, तू माझ्या खोलीत काय
शोधत होतास? काय रे मख
ू ाु, तल
ु ा नतथे काय सापिेल, असे वाटत होते?
माझ्याकिे ते िाही, समजले? घरात बसलेला ससाशोधकासारखा लहािसा
हेर कुठला!
त्याचे वाक्तािि चालू असतािा, पायरोिे त्याचे हात पसरले. त्यािे
शांभरदा, हजारदा माफी मानगतली. तो गोंधळला होता. क्षल्ु लक गोष्टी
खात्ीपवू ुक सागां त होता. त्यािे जादा स्वातत्र्ां य घेतले होते. शेवटी, रागाचा
पारा चढलेला माणसू सक्ती के ल्यासारखा शाांत झाला. पण तरी तो गरु गरु तच
होता.
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त्या सांध्याकाळी परत त्याच्या हबुल पेयाचे घटु के घेत, पायरो
जॉजुला बोलला, “ते पढु े चालले आहे. जॉजु, ते प्रकरण पढु े चालले आहे.”
हर्कयुल पायरोिे नवचार के ला, “ शक्र
ु वार हा माझ्या चागां ल्या
िशीबाचा नदवस आहे.”
“खरे आहे, सर.”
“पण जॉजु, तू कदानचत अांधश्रद्ध िाहीस?”
“मी कमिनशबी असणे निवित िाही. मी फसवेनगरीच्या नवरोधात
आहे. सर, माझ्या मिात शक्र
ु वारबद्दल काही अधां श्रद्धा िाहीत.”
पायरो म्हणाला, “ते चाांगले आहे. आज आपण वॉटरलल
ू ा जाऊ,
मग भेटू.”
“हो, सर.”
“तल
े ील नवचारत
ु ा इतका उत्साह आहे. नप्रय जॉजु, तू मला हेदख
िाहीस, की माझ्या मिात काय योजिा आहेत?”
“त्या काय आहेत, सर?”
“जॉजु, मी आज मिोऱयाच्या खोलीची िीट तपासणी करणार
आहे.”
ठरल्याप्रमाणे, न्याहारीिांतर पायरो अॅस्टवेल बाईसाहेबाांच्या
परवािगीिे गन्ु याच्या नठकाणी गेला. सकाळच्या वेगवेगळया वेळी,
घरातील मांिळींिी त्याला जनमिीवर राांगिू चारी कोपरे , मखमलचे पिदे व
नभांतीवरील तसनबरी उांच चढूि बारकाईिे तपासताांिा पानहले. अॅस्टवेल
बाईसाहेबाांिा पनहल्याांदाच अस्वस्थ वाटले.
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त्या म्हणाल्या, “मला कबल
ू के ले पानहजे, शेवटी मलाही त्याचा
राग येऊ लागला आहे. त्याच्या मिात काय आहे, ते कळत िाही. त्याला
कुत्र्यासारखे जमीि हुगां त नफरताांिा, बघिू माझ्या अांगावर काटाच आला.
तो काय शोधत आहे, ते मला समजले पानहजे. माझ्या नप्रय नलली, तू वर
जाऊि काय चालले आहे, ते बघावेस, असे मला वाटते. िाहीतर िको, तू
इथे माझ्याजवळ रानहलेले बरे .”
सनचवािे उठूि नवचारले, “मी जाऊ का?”
“जर तम्ु ही जाऊ शकत असलात तर जा, नमस्टर ट्रेफुसीस.”
ओवेि ट्रेफुसीस खोलीतिू निघाला व मिोऱयाच्या खोलीचा नजिा
चढू लागला. पनहल्या िजरे त त्याला वाटले, की खोली ररकामी आहे. नतथे
पायरो िव्हता. तो पन्ु हा खाली उतरत होता, तेव्हा एक आवाज त्याच्या
कािावर पिला. मग त्यािे अध्याु गोल नजन्यावर वरती झोपायच्या
खोलीकिे जाणाऱया छोट्या माणसाला पानहले. त्याच्या िाव्या हातात नभांग
होते आनण त्यािे तो नजन्यावरील गानलच्याच्या बाजल
ू ा असलेल्या
लाकूिकामाचे निरीक्षण करत होता.
सनचव त्याच्याकिे बघत असताांिा, अचािक तो काही गरु गरु ला व
नभांग नखशात टाकले. बोट व अांगठ्यामध्ये काही धरूि, तो उठला.
त्यावेळेस त्याला सनचवाची चाहूल लागली.
“ओहो, नमस्टर ट्रेफुसीस, तम्ु ही इथे आलेले मी पानहले िाही.”
त्या क्षणी तो वेगळा माणसू होता. त्याच्या चेहऱयावर नवजयाचा
आिांद नदसत होता. ट्रेफुसीसिे त्याच्याकिे आियाुिे पानहले.
“नमस्टर पायरो, काय झाले? तम्ु ही फार आिदां ी नदसता आहात.”
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छोट्या माणसािे त्याची छाती फुगवली.
“हो, ते खरे आहे. मी सरु वातीपासिू जे शोधत होतो, ते मला शेवटी
सापिले. गन्ु हेगाराला पकिण्यासाठी जे गरजेचे होते, ते मी माझ्या हाताच्या
नचमटीत धरले आहे.”
सनचवािे त्याच्या भवु या ताणत नवचारले, “तो चाल्सु नलव्हरसि
िाही का?”
पायरो म्हणाला, “तो चाल्सु नलव्हरसि िाही. या क्षणापयंत मला
जरी गन्ु हेगार मानहती होता, तरी मला त्याच्या िावाबद्दल खात्ी िव्हती. पण
शेवटी सगळे स्पष्ट झाले आहे.
त्यािे नजिा उतरला व सनचवाच्या खाद्यां ावर थोपटले.
“मला ताबितोब लांििला गेले पानहजे. तसे अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिा
साांगा. तम्ु ही त्यािा असे साांगा, की सगळयाांिी आज सांध्याकाळी िऊ
वाजता मिोऱयाच्या खोलीत जमा. मी नतथे असेि. आनण मी खरे काय ते
साांगेि. आहा, माझे समाधाि झाले आहे.”
आनण लहािसा िाच करत, तो मिोऱयाच्या खोलीतिू निघाला.
ट्रेफुसीस त्याच्याकिे बघतच रानहला.
काही नमनिटाांिे पायरो वाचिालयात आला. कुणी त्याला एक
खोका देऊ शके ल का असे तो नवचारत होता. त्यािे स्पष्ट के ले, “ददु वै ािे
माझ्याकिे तशी वस्तु िाही. आनण काही फार नकांमतीचे मला त्यात ठे वायचे
आहे.”
टेबलाच्या एका खणातिू ट्रेफुसीसिे त्याला लहाि खोका काढूि
नदला. त्यामळ
ु े पायरो खपू आिांनदत झाला.
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त्याच्या शोधाचा खनजिा घेऊि, तो घाईिे वरती गेला. वाटेत त्याला
जॉजु भेटला. त्याच्याकिे पायरोिे खोका नदला. त्यािे स्पष्ट के ले, “यात
काही महत्वाचे आहे. नप्रय जॉजु, माझ्या ड्रेनसांग टेबलाच्या दसु ऱया खणात
माझ्या मोत्याच
ां े मोठे िेकलेस असलेल्या नहऱयाच्या के सशेजारी हे ठे व.”
जॉजु म्हणाला, “ठीक आहे, सर.”
ते मोिू िकोस. काळजी घे. त्या खोर्कयात असे काही आहे, की
ज्यामळ
ु े गन्ु हेगार फाशी जाईल.”
जॉजु म्हणाला, “सर, काही काळजी करू िका.”
पायरो घाईिे नजिा उतरला व त्याची टोपी हातात घेऊि धावत
घराबाहेर पिला.
त्याचे परतणे भपके बाज िसिू , शाांत होते. नवश्वासू जॉजुिे त्याच्या
आज्ञेप्रमाणे किेचे दार उघिूि, त्याला आत घेतले.
पायरोिे नवचारले, “ते सवुजण मिोऱयाच्या खोलीत जमले का?
“हो, सर.”
काही शब्द पटु पटु ले गेले आनण मग पायरो नवजयाच्या धांदु ीत
पायऱया चढूि, मनहन्यापेक्षा कमी नदवसाांपवू ी खिू झालेल्या खोलीत
नशरला. त्याचे िोळे खोलीभर नफरले. ते सगळे नतथे होते. अॅस्टवेल
बाईसाहेब, नव्हर्कटर अॅस्टवेल, नलली मार्ग्रेव्ह, सनचव आनण स्वयांपाकी,
पासुन्स. स्वयांपाकी दाराशी अनिनिततेिे घटु मळत होता.
पायरो नतथे आल्यावर, पासुन्स म्हणाला, “सर, माझी इथे गरज आहे
का? हे बरोबर नदसेल का, मला मानहती िाही.”
“अगदी बरोबर नदसेल. मी तल
ु ा नविांती करतो, इथेच रहा.”
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तो खोलीच्या मध्यभागी सरकला.
तो सावकाश, नवचारपवू ुक बोलला, “ही खपू रुची असलेली के स
आहे, कारण सर रुबेि अॅस्टवेलचा खिू कोणीही करू शकत होते. त्याचा
पैसा वारसाहर्ककािे कुणाकिे जाणार आहे? तर चाल्सु नलव्हरसि आनण
अॅस्टवेल बाईसाहेब. त्याच्याजवळ त्या रात्ी कोण होते? तर अॅस्टवेल
बाईसाहेब. त्याच्याबरोबर आक्रमकपणे कोण भाांिले? तर परत अॅस्टवेल
बाईसाहेब.”
अॅस्टवेल बाईसाहेब ओरिल्या, “तम्ु ही काय बोलता आहात? मला
समजत िाही, मी --- “
पायरोिे गांभीरपणे व नवचारपवू ुक चालू ठे वले, “पण दसु रे कुणीतरी
सर रुबेिशी भाांिले. दसु रे कुणीतरी त्या रात्ी रागारागािे त्याला सोिूि बाहेर
पिले. समजा अॅस्टवेल बाईसाहेब पावणेबारा वाजता त्याच्ां या िवऱयाला
खोलीत नजवांत सोिूि बाहेर पिल्या, तर ते चाल्सु नलव्हरसि परतण्यापवू ी
दहा नमनिटे असावे. त्या दहा नमनिटात, दसु ऱया मजल्यावरूि कुणाला तरी
येऊि खिु ाचे कृत्य करणे, व परत त्याच्या खोलीत जाणे शर्कय होते.”
नव्हर्कटर अॅस्टवेल ओरित उभा रानहला. रागािे घसा दाटत, तो
ओरिला, “काय मख
ू ुपणा आहे --- ?”
“रागाच्या भरात, नमस्टर नव्हर्कटर अॅस्टवेल, एकदा तम्ु ही पनिम
आनिके तील एका माणसाला ठार मारलेत.”
नलली मार्ग्रेव्ह ओरिली, “माझा यावर नवश्वास िाही.”
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हात गांफ
ु लेले व गालाांवर दोि चमकते रांगीत िाग घेऊि, ती पढु े
आली. ती परत म्हणाली, “माझा यावर नवश्वास िाही.” ती नव्हर्कटर
अॅस्टवेलच्या बाजल
ू ा आली.
नव्हर्कटर अॅस्टवेल बोलला, “नलली, हे खरे आहे. पण या माणसाला
मानहती िसलेल्या काही गोष्टी आहेत. मी ज्याला मारले, तो जादटू ोणा
करूि रोग बरे करणारा होता. त्यािे निदुयपणे पांधरा मल
ु ाांचे खिू के ले होते.
मी समजतो, की मी त्याांिा न्याय नदला.”
नलली पायरोकिे आली. ती कळकळीिे म्हणाली, “तम्ु ही चक
ु त
आहात. कारण तो माणसू लगेच नचिणारा होता, त्याचे भाि सटु ू ि, तो काही
बरळायचा. पण ते काही त्याला मारायचे कारण होऊ शकत िाही. मला
मानहती आहे --- मला मानहती आहे, मी तम्ु हाला सागां ते --- की नमस्टर
अॅस्टवेलला असे करणे शर्कय िाही.”
पायरोिे मोठ्या चौकसपणे हसिू , नतच्याकिे पानहले. मग त्यािे
नतचा हात हातात घेतला व हळूहळू त्यावर थोपटले. “असे बघा, तम्ु हालाही
काही अांतज्ञाुिािे, नमस्टर अॅस्टवेलबद्दल नवश्वास वाटत असेल, बरोबर
िा?”
नलली शाांतपणे बोलली, “नमस्टर अॅस्टवेल एक चाांगाला माणसू
आहेत. ते प्रामानणक आहेत. त्यािा मपला गोल्ि नफल्िच्या आतल्या
कामाबद्दल काही मानहती िाही. ते पणू ुपणे चागां ले आहेत --- मी त्याांिा
ललिाचे वचि नदले आहे.”
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नव्हर्कटर अॅस्टवेल नतच्या बाजल
ू ा आला व त्यािे नतचा दसु रा हात
हातात घेतला. “नमस्टर पायरो, देवासमोर मी साांगतो, मी माझ्या भावाला
मारले िाही.”
पायरो म्हणाला, “ते मला मानहती आहे.”
त्याचे िोळे खोलीभर नफरले. “माझ्या नमत्ािां ो, ऐका. समां ोहिाच्या
अांमलाखाली, अॅस्टवेल बाईसाहेबाांिी साांनगतले, की त्या रात्ी या
खोलीच्या पिद्यामागे फुगवटा होता.”
प्रत्येकाचे िोळे नखिकीकिे वळले.
नव्हर्कटर अॅस्टवेल उद्गारला, “म्हणजे तम्ु हाला म्हणायचे आहे, की
पिद्यामागे चोर लपला होता? वा! वा! प्रश्नाची काय पण उकल आहे!
पायरो शाांतपणे बोलला, “आहा, पण तो तो पिदा िव्हता.”
तो वळला आनण लहािशा नजन्याला वेढणाऱया पिद्याकिे निदेश
के ला.
“सर रुबेि यािां ी खिु ाच्या आदल्या रात्ी ती झोपायची खोली
वापरली होती. त्याांिी न्याहारीदेखील नतथेच घेतली. नमस्टर ट्रेफुसीसला
सचू िा देण्यासाठी त्यािां ी नतथेच बोलावले. मला मानहती िाही, की नमस्टर
ट्रेफुसीसिे नतथे काय मागे ठे वले, पण काहीतरी नतथे होते. जेव्हा त्याांिी सर
रुबेि व अॅस्टवेल बाईसाहेब याांिा शभु रात् म्हटले व तो गेला, त्याितां र
त्याला ती नवसरलेली वस्तु आठवली. ती घेण्यासाठी तो धावत नजिा
चढला. मला िाही वाटत, की िवराबायकोपैकी कुणी त्याला पानहले. कारण
त्याांचा आक्रमक वाद आधीच सरुु झाला होता. नमस्टर ट्रेफुसीस पन्ु हा नजिा
उतरू लागला, तेव्हा त्याांचे भािां ण चालू होते.
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ते ज्या गोष्टी एकमेकाांिा बोलत होते, त्या खासगी व व्यनक्तगत
स्वरूपाच्या होत्या. नमस्टर ट्रेफुसीसिा त्यामळ
ु े फारच लाजल्यासारखे झाले.
त्याला समजले, की त्यािा असे वाटत होते, की तो मगाशीच तेथिू गेला.
त्याच्यानवषयीचा सर रुबेि याचां ा राग वाढू िये म्हणिू तो नतथेच थाबां ला व
िांतर सटकला. तो नतथे पिद्यामागे उभा रानहला. अॅस्टवेल बाईसाहेब
खोलीबाहेर पिल्या, तेव्हा त्याच्ां या िेणीवेत पिद्यामागील त्याची आकृती
ठसली.
जेव्हा अॅस्टवेल बाईसाहेब खोलीबाहेर पिल्या, तेव्हा ट्रेफुसीस
कोणी ि बघता बाहेर पिायच्या प्रयत्िात होता. पण सर रुबेििे िोके
वळवल्यामळ
ु े , त्यािा तो नतथे असल्याचे समजले. आधीच ते नचिलेले
होते. त्याांिी सनचवावर मद्दु ाम चोरूि सांभाषण ऐकल्याचा व हेरनगरीचा
आरोप करत नशव्याांचा वषाुव करायला सरु वात के ली.
“स्त्रीपरुु ष हो, मी मािसशास्त्राचा नवद्याथी आहे. या सबधां के सभर
मी वाईट स्वभावाचा परुु ष वा बाई पानहली िाही, कारण वाईट स्वभाव हा
स्वतःच्या सरु नक्षततेची वाफ बाहेर पिणारे भोक असते. जो भक
ांु ू ि मोकळा
होतो, तो चावत िाही. िाही. जो मिष्ु य शाांत आहे व ज्याचा स्वतःवर ताबा
आहे, ज्यािे िऊ वषे वादामध्ये हरण्याचे काम के ले आहे, असा मिष्ु य
स्वभावािे चाांगलाच आहे. पण एवढी वषे सहि के लेला ताण फार होता.
हळूहळू साचत गेलेल्या रागामळ
ु े पिात्तापाची भाविा िव्हती.
िऊ वषु सर रुबेि त्याच्या सनचवाला धमर्कया देऊि त्याचा अपमाि
करत होता. िऊ वषे सनचवािे शाांतपणे सगळे सहि के ले होते. पण एक
नदवस असा येतो, की ताण तटु ायला येऊि ठे पतो. शेवटी काहीतरी तटु ते!
ती ती रात् होती. सर रुबेि परत त्याांच्या टेबलाशी बसले. पण सनचवािे
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मक
ु ाट्यािे व िम्रपणे दाराकिे वळण्याऐवजी, जि लाकिी सोटा उचलला
व सर रुबेिला मागिू , मारला. त्याला सतत घालिू पािूि बोलणाऱया
माणसाला कायमचे झोपवले.”
तो ट्रेफुसीसकिे वळला. ट्रेफुसीस त्याच्याकिे पतु ळयासारखा
होऊि, रोखिू बघत होता.
‘तमु चा परु ावा खपू साधा होता. नमस्टर अॅस्टवेलिा वाटले, तम्ु ही
तमु च्या खोलीत आहात, पण कोणीच तम्ु हाला नतकिे जातािां ा पानहले
िव्हते. सर रुबेिला ठार मारल्यावर, तम्ु ही िक
ु तेच बाहेर पित होतात, तेव्हा
तम्ु ही एक आवाज ऐकला. मग तम्ु ही घाईिे पिद्यामागे लपलात. चाल्सु
नलव्हरसि खोलीत नशरला, तेव्हा तम्ु ही नतथे पिद्यामागे होतात. नलली
मार्ग्रेव्ह आली, तेव्हाही तम्ु ही नतथेच होतात.त्याितां र बऱयाच वेळािे तम्ु ही
शाांतपणे तमु च्या झोपायच्या खोलीत गेलात. हे तम्ु ही मान्य करता का?”
ट्रेफुसीस अिखळू लागला. “मी --- मी कधीच --- “
“आहा! आपण हे सपां विू टाकू. गेले दोि आठविे मी हे प्रहसि
खेळतो आहे. मी तमु च्याभोवती हळूहळू पाश आवळत आणला आहे.
हाताचे व पायाचे ठसे, तमु च्या खोलीची झिती, त्यातील कलात्मकतेिे
बदललेल्या वस्त.ु या सवाुमळ
ु े , मी तमु च्यात भीती निमाुण के ली. तम्ु ही त्या
रात्ी जागे रानहलात. तम्ु हाला िवल वाटत होते व भीतीही वाटत होती, की
खोलीत कुठे बोटाांचे ठसे नकांवा इतर कुठे पायाचे ठसे रानहले तर िाहीत िा?
पन्ु हा पन्ु हा त्या रात्ीतील घटिासाखळी तम्ु ही आठविू बघत
होतात. काय के ले आनण काय करायचे रानहले, याबद्दल
् िवल करत होतात.
त्यामळ
ु े मी तम्ु हाला अशा जागी आणले, नजथे तम्ु ही चक
ू के लीत. तम्ु ही
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नजन्यात रात्ी नजथे लपिू उभे होतात, नतथिू , नजन्यातिू मी काही उचलिू
घेतले. तेव्हा मी आज तमु च्या िोळयात भीती पानहली. मग मी मोठा शोध
घेऊि, लहािसे खोके जॉजुकिे नदले. म्हणिू मी आता बाहेर जातो.”
पायरो दाराकिे वळला. “जॉजु?”
“मी इकिे आहे, सर.” िोकर पढु े आला.
“तू या स्त्रीपरुु षाांिा साांगशील का, मी तल
ु ा काय सचू िा नदल्या
होत्या?”
“सर, आज दपु ारी सािेतीि वाजता, मला खोके नजथे ठे वायला
साांनगतले होते नतथे ठे ऊि, मला तमु च्या कपिेपटात लपिू रहायला
सानां गतले होते.
नमस्टर ट्रेफुसीस खोलीत नशरला, तेव्हा तो खणाशी गेला आनण ते
खोके बाहेर काढले.”
पायरो पढु े म्हणाला, “त्या खोर्कयात एक सवुसाधारण नपि होती. मी
िेहमी खरे बोलतो. आज सकाळी मी नजन्यावरूि काहीतरी उचलले. ती
तझु ी इनां ललश म्हण होती, िाही का? ‘नपि बघा, ती उचला व नदवसभर तमु चे
िशीब चाांगले ठरे ल.’ माझे िशीब चाांगले होते. मला खिु ी सापिला.”
तो सनचवाकिे वळला. तो सभ्यपणे बोलला, “तू तल
ु ा फसवलेस.”
अचािक ट्रेफुसीस मोिूि पिला. तो चेहरा हातात लपविू , हुदां के
देत, मटकि खचु ीत बसला. तो बोलला, “मी वेिा झालो होतो. मी वेिा
झालो होतो. पण देवा रे , पण त्यािे मला मयाुदबे ाहेर व असय रीतीिे वाईट
वागवले होते. छळले होते. खपू वषे तो राग माझ्या मिात साठूि रानहलेला
होता. मग मी त्याला खलास के ले.”
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अॅस्टवेल बाईसाहेब ओरिल्या, मला हे मानहती होते.”
नतिे पढु े उिी मारली. रािटी नवजयािे, नतचा चेहरा पणू ुपणे बदलला.
“मला मानहती होते, या माणसािे ते के ले आहे.”
ती नतथे नवजयािे रािटीपणे उभी रानहली.
पायरो म्हणाला, “आनण तमु चे बरोबर होते. एखादा गोष्टींिा वेगळे
िाव देऊ शकतो, पण घिले ते घिलेलेच रहाते. अॅस्टवेल बाईसाहेब, तमु चे
अांतमुि तम्ु हाला जे साांगत होते, ते बरोबर निघाले. मी तमु चे अनभिांदि
करतो.”

***समाप्त***
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अनवु ाखदके ची ओळि

डॉ. वषृ ाली जोशी
B Sc, M A, M Ed, Ph D
२५ अनवु ाखदत कथा मराठी माखसकामधनू प्रनसद्ध झाल्या आहेत. ई
साखहत्यतर्फे छत्तीस पस्ु तके प्रखसद्ध झाली आहेत.
मराठी व इग्रां जी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन के ले आहे.
सश
ां ोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे.
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषू वले आहे.
सगु मसांगीत स्पधेत पाररतोखषके , खसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा,
कखवता करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आहे.
सांपकव : वषृ ाली जोशी ७, अिय, २० तळ
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Christrie
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वषष.
डॉ. वषृ ाली जोशी याांचे िे छहिसावे पस्ु िक.

डॉ. वषृ ाली जोशी या मराठी व इग्रां जी या भाषाांच्या खवद्वान आहेत. त्या
प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ खवदेशात राहून तेथल्या वाचन सांस्कृतीचा
अनभु व घेतला आहे. तशी वाचन सांस्कृती महाराष्ट्रातही खनमावण व्हावी असे
त्याांना वाटते. वाचकाांची अनभरुची उांचावली तरच लेखकाक
ां िूिही दजेदार
सानहत्य निमाुण होईल. इग्रां जीतील उच्च दजावचे खनवडक लेिकाांचे साखहत्य
मराठीत अनवु ाद करून मराठी वाचकाचां ी अखभरूची सपां न्सन व्हावी यासाठी
त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता अनवु ाखदत पस्ु तकानां ा अनेक
व्यावसाखयक प्रकाशकाक
ां डून मागणी असते. परांतु मराठीतील जास्तीत
जास्त वाचकापां यंत आपलॆ साखहत्य जावे म्हणनू त्यानां ी ई साखहत्यची खनवड
आपल्या पस्ु तकाांसाठी के ली आहे.
डॉ. वषृ ाली जोशी याांच्यासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पस्ु तके ई
साखहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकानां ा 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, सतां ज्ञानेश्वर, सतां तक
ु ारामापां ासनू ही परांपरा सरू
ु आहे. अिडां .
अजरामर. म्हणनू तर नदिािाथ मिोहर(४ पस्ु तके ), शांभू गणपल
ु े(९पस्ु तके ),
िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१४),
अनविाश िगरकर(४), िॉ. नस्मता दामले(९), िॉ. नितीि मोरे (३८),
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अिील वाकणकर (९), िानन्सस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोिावणे(१२),
अितां पावसकर(४), मधू नशरगावां कर (८), अशोक कोठारे (४७ खिां ाचां े
महाभारत), श्री. नवजय पाांढरे (ज्ञािेश्वरी भावाथु), मोहि मद्वण्णा (जागनतक
कीतीचे वैज्ञानिक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), नविीता
देशपािां े (७) उल्हास हरी जोशी(७), िनां दिी देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता
चव्हाण (८), िॉ. वषृ ाली जोशी(३५), िॉ. निमुलकुमार फिकुले (१९),
CA पिु म सांगवी(६), िॉ. िांनदिी धारगळकर (१५), अांकुश नशांगािे(२२),
आिांद देशपाांिे(३), िीनलमा कुलकणी (२), अिानमका बोरकर (३), अरुण
फिके (६) स्वाती पाचपािां े(२), साहेबराव जवजां ाळ (२), अरुण नव.
देशपाांिे(५), नदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(१२), जगनदश खाांदवे ाले(५) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सरुु ची
िाईक(३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकिे(९), श्याम कुलकणी(८),
नकशोर कुलकणी, रामदास खरे (४), अतल
ु देशपाांिे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य
भापकर, मलु धा कनणुक(३), मांगेश चौधरी, प्र. स.ु नहरुरकर(२), बांकटलाल
जाजू (३), प्रवीण दवणे, आयाु जोशी असे अनेक ज्येष्ठ व अनभु वी लेिक
ई साखहत्यद्वारे आपली पस्ु तके लािो लोकापां यंत खवनामल्ू य पोहोचवतात.
अशा साखहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक खदवस मराठीचा साखहत्य वि
ृ
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
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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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