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तावना

गुडबाय िम. हो स!

शेरलॉक हो सवर लेखक आथर कॉनन डॉयलने कथा ब याच िलिह या पण कादबं या मा  चारच! हो स नेहमी माणेच इथेही वाचकांची मती कंुिठत
करतो. गडद रह याचे धागेदोर ेकधी बिु म ेने तर कधी साहसाने अलगद सोडवतो. मराठीत अनुवािदत होत असलेली ही चौथी आिण अखेरची कादबंरी;
हणूनच हा गुडबाय.

पण याला गुडबाय क न कादबंरी सु  कर याआधी या कादबंरीची अपणपि का ीमंत नानासाहेब पेशवे आिण मंगल पांडे यां या नावे का आहे, हे
सांगणं ज रीच ंआहे. शेरलॉक हो स आिण यांचा सबंंधच काय, असा  पडणं वाभािवकच आहे.

हो स या गो ना स यघटनांची पा भूमी लाभलेली असते. यात इतर पु तकांचे, िच कारांचे, घडामोड चे सदंभ असतात. डॉयलच ं सार ं िलखाण
अठराशे या उ राधातलं आहे. इं जी स ेवरचा सूय न ढळ याचा काळ होता तो. सग याच इं जां या िलखाणांतून हा‘जग जेते’पणाचा गव ठायीठायी
जाणवतो. आपण जगाचे ‘कैवारी’ आहोत आिण भारतासारखे दशे आपले गुलाम आहेत, ही ि िटशांची धारणा वारवंार डोकावते.

‘द साइन ऑफ फोर’ या कादबंरीत या मु य घटना भारतात घडतात. अठराशेस ाव न या ांती या रणधुमाळीत. या काळात ि िटश स ेला
भारतात थमच मोठा हादरा बसला होता. मंगल पांडेने उभं केलेलं िशपायांच ंबंड आिण याला िमळालेली ीमंत नानासाहेब पेशवे, ता या टोपे, झाशीची
राणी ल मीबाई यांची साथ, यामुळे कंपनी सरकारची स ा िखळिखळी झाली होती; यांना हा ध का अनपेि त होता.

इितहासलेखनाम ये श ूचा उ लेख एकवेळ तट थ, कोरडेपणाने केला जाऊ शकेल पण कांदबरीसार या लेखनात मा  भाविनक पडसाद उमटतातच.
तीच सवसामा यांची खरी िति या असते. अठराशेस ाव न या बंडामधलं आ याा या िक यातलं फोटक, तंग वातावरण, गंगा नदीत या मगरी,
अदंमान या तु ं गातली भीषणता, इथली सामािजक प रि थती या सग याब ल डॉयलने आकसानेच िलिहलंय. कारण ि िटशां या मनात भारताब ल
धा ती िनमाण झाली होती. खर ं हणजे कादबंरीत ीमंत नानासाहेब पेशवे िकंवा मंगल पांडे यांचे ओझरते एक-दोनच उ लेख आहेत; पण तेही ि िटशां या
मनात उ वलेली भीती प  करतात. आप याला ‘जेतेपणा’चा अनुभव दतेात. ा अनुभवाची उतराई हणून हे पु तक यां या चरणी अपण करतो आहे.

आप याकडे गिदमांच ं‘गंगेकाठी’ हे महाका य िकंवा गोिनदांची ‘िशवकाल’, बाबासाहेब परुदं यांची ‘शेलारिखडं’ ा कादबं या असे स माननीय अपवाद
वगळता, ऐितहािसक पा भूमीवर घडवले या कथांची सं या अगदी बोटावर मोज या इतक च; कारण या सोनेरी उ वल पा भूमीब ल आप याला फारशी
जाण नसते. आपण वतःला आतंररा ीय पटावर मानानं ठेवू पहातच नाही. ( हणूनच मग जे स बॉडंसार या बाहेर या िच पटांम ये भारतात या

यांम ये िभकारी, ग रबी, दै य दाखवतात आिण इथ या ऐितहािसक भ य िच पटांनाही ‘बाजा  मसा या’चा आधार यावा लागतो.)

इंटरनेट सारखी इ थंभूत मािहती दणेारी त पर साधनं हाताशी नसतानाही भारताची सुदंर वणनं केली आहेत; कारण इं जांची ‘न दी क न ठेव या’ची
परपंरा वाखाण यासारखी होती आिण आहे. (िजचा आप याकडे अजूनही आनंदच आहे.) तरीही डॉयल या हातून नावे, भाषा यां याबाबतीत काही िकरकोळ
चकुा झा या आहेत. आप याला नेमके सदंभ मािहती अस याने या ल ात येतात. मी या सधुारले या नाहीत, पण जमेल ितथे थोडस ंपांघ ण घातलं
आहे.

पु तका या उ म िनिमतीच ं ये डायमंड पि लकेश सचचं आहे; यासाठी ी. िनलेश पा  े आिण सौ. मानसी जोशी-बेडेकर यांचे आभार. लेखक
नावा या आळशी ा यासाठी, सतत िलिहतं रहाणं ही अ रशः एक साधना असते. ती करवून घे याच ंसार ं ये माझी प नी मंिजरी िहच.ं

आधी या ितनही कादबं यांना उ म ितसाद िमळाला. वाचकांचे फोन, ई-मे स आले. हा अनुवादही आवडेल अशी आशा आहे; तर डॉयलने
िलिहले या चारही कादबं यांचा अनुवाद पूण झाला.

गुडबाय िम. शेरलॉक हो स, गुडबाय डॉ. जे स वॉटसन.

- वीण जोशी
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हो सनं फायर लेसवर या शे फम ये कोप यात ठेवलेली बाटली उचलली. जपून ठेवले या मोरो को मेड या या छोट्याशा डबीतून इंजे शनची एक
िसर ज बाहेर काढली. आप या लांबसडक, पांढुर या, अ व थ बोटांनी ितची सईु सारखी केली आिण डा या हाताची बाही वर गुंडाळून घेतली. या या
कोपराखाली अगदी मनगटापयत, आधी टोचले या इंजे श स या असं य खणुा िदसत हो या. काही ण यानं या खणुांकडे पािहलं आिण यातच एक
नवी जागा शोधून अजून एकदा सईु घसुवली; इंजे शनचा लहानसा िप टन दाबला. आिण मग समाधानाचा सु कारा सोडत तो मखमली अ तर लावले या
खचु त िवसावला.

गेले अनेक मिहने िदवसातून तीन वेळा मी हा कार पाहन परुता ग धळून गेलो होतो. िदवसिदवस मला याचा उबग येऊ लागला होता. पण ते थांबवू
शकत नस यामुळे माझं मन मला खात होतं. हो सला या सवयीपासून परावृ  कर याची श  मा यात न हती. पण ते कर यासाठी माझं मन वारवंार उचल
मा  घेत होतं. याचा सारा मोठेपणा, अनुभव, या या अगंचे अनेक असामा य गुण यामुळे मला याला अडव याच ंधैय होत न हतं.

पण या िदवशी दपुारी जेवणानंतर वाईन घेत असताना मा  मला राहवलं नाही. आता उशीर क न चालणार नाही हे मला जाणवत होतं.

‘‘मग हो स, आज काय?’’ मी िवचारलं; ‘‘मॉिफन का कोकेन?’’

यानं पु तकातून नजर हलकेच उचलली. ‘‘कोकेन.’’ तो हणाला; ‘‘सात ट के माणाच ंसो यूशन. तूही घेणार थोडंस?ं’’

‘‘काही गरज नाही.’’ मी तटुकपणे हणालो; ‘‘माझं शरीर अफगािण तानमध या दगदगीतून अजून सावरलं नाहीये. यावर अजून अ याचार झालेले
मला परवडणार ेनाहीत.’’

मा या ितखट िति येवर यानं केवळ एक ि मत केलं. ‘‘कदािचत तझुं बरोबर आहे वॉटसन. याचा शरीरावर वाईटच प रणाम होतो. पण मनावर होणारा
प रणाम मा  क पने या बाहेरचा आहे. कमालीची उ ेजना िमळते; सार ंकस ं प  होतं.’’

‘‘पण कशा या बद यात?’’ मी गंभीरपणे हणालो; ‘‘िवचार कर. तु या हण यानुसार तलुा यामुळे उ ेजना िमळते, तू हणतोस तशी जागृताव थाही
िमळते. पण ही एक जीवघेणी रासायिनक ि या आहे. यामुळे पेश म ये िवल ण उलथापालथ होते. कायमचा दबुळेपणा येऊ शकतो. तलुाही या
प रणामांची क पना आहे. हा सारा मृ यूशी खेळ आहे. केवळ िणक सखुासाठी तू तु याकड या सा या गुणांना, अ तु श ना पणाला लावतोयस. मी हे
केवळ िम  हणून बोलत नाही; तु या आरो याची काळजी आिण जबाबदारी घेणारा डॉ टर या ना याने सांगतोय.’’

हो सवर मा या बोल याचा काहीही प रणाम झाला नाही. उलट यानं आपली बोटे जुळवली, खचु या हातावर कोपर ंरलेली. याला वाद घालायची
खमुखमुी आली होती.

‘‘माझं मन...’’ यानं बोलायला सु वात केली. ‘‘काही काम नसलं क  माझं मन बंड क न उठतं. मला काहीतरी कोडं घाला, मनाला खा  ा.
अवघडातअवघड  सोडवायला ा, गहन अ यास करायला ा. तो माझा ाणवायू आहे. मग मला अशा कृि म उ ेजना दणेा या साधनांची गरजच पडणार
नाही. पण हे अस ं रकामटेकडं लोळत पड याचा मला ितटकारा आहे. मा या बिु म ेचा वापर कर यासाठी मी तळमळत असतो. हणून तर मी हा
आगळावेगळा यवसाय वीकारला आहे. खर ं हणजे तो यवसाय मीच तयार केला आहे. सपूंण जगात ा यवसायात मी एकटाच आहे.’’

‘‘जगातला एकमेव खासगी िडटे टी ह?’’

‘‘जगातला एकमेव खासगी स लागार िडटे टी ह.’’ यानं माझं उ र सधुारलं; ‘‘तपासकायात माझा श द शेवटचा आिण सव च आहे. जे हा ेगसन,
ले ाड िकंवा ऍथे नी जो स ग धळात पडतात; तसे ते नेहमी ग धळलेलेच असतात. पण एखा ा केससमोर अगदीच हात टेकतात ते हा मला शरण येतात.
मी त  ि कोनातून मािहतीची छाननी क न माझं मत जाहीर करतो. या यशाच ं येही मला नको असतं. वतमानप ात माझं नाव कधीच जाहीर होत
नाही. माझं काम, मा या असाधारण बिु म ेचा वापर कर यासाठी मीच शोधलेलं काय े  हेच माझं सवात मोठं पा रतोिषक असतं. ‘जेफरसन होप’
केसम ये तूच याचा य  अनुभव घेतलेला आहेस.

‘‘हो. खरचं.’’ मी हणालो; ‘‘मा या आयु यात मला ते कषानं जाणवलंय. ‘अ टडी इन कालट’ या नावानं मी याची न दही क न ठेवलीये.’’

‘‘मी चाळलंय ते..’’ हो स हणाला; ‘‘पण मी तझुं अिभनंदन क  शकत नाही. कारण गु ाचा तपास ही एक शु द शा ीय ि या आहे; आिण ती
तशीच असायला हवी. भावनांना कटा ाने लांब ठेवून ती मांडली गेली पािहजे. पण तू तर ितला रजंकतेची डूब िदलीयेस. जणू काही एखादी मेकथाच.

िस द गिणती ‘युि लड’ या पाच या मेयावर आधा रत मेकहाणी.’

‘‘पण या केसम ये रजंकता होतीच.’’ मी िनषेधा या वरात हणालो; ‘‘मी यात या स यतेशी तर तारणा केलेली नाही.’’

‘‘काही घटनांचे उ लेख टाळायला पािहजे होतेस. िनदान, यांच ंनेमकं मह व, तोल तरी सांभाळायला पािहजे होतेस. कोण याही केसमधला उ लेख
कर यासारखा मु ा एकच. तो हणजे ‘शा शु द कारणमीमांसा’, या या आधारावर मी कोड्याची उकल क  शकलो.’’



मी खर ं हणजे ते लेखन हो सला बर ंवाटावं हणून केलं होतं; पण यानं तर टीकाच सु  केली. मी वैतागलो. मा या लेखनातली येक ओळ हो सचं
कौतकु करणारी असावी असाच थोडा अहंगंडाचा सूर या या बोल यामागे होता; याचा मला उबग आला. बेकर ीटवर या या घरात या याबरोबर
रहायला सु वात के यापासून या गे या काही वषात मला याचा हा वतःला मह व ायचा वभाव अनुभवाला आला होता. मी काहीच िति या न दतेा
मा या पाया या दखुापतीवर मलमप ी करत बसलो. काही काळापूव  मा या पायात िजझेल बलेुट घसुली होती. चालायला अडचण येत न हती; पण तरी
हवामान बदलताना खूप ास हायचा.

‘‘माझा यवसाय आता इतर दशेांतही पसरत चाललाय.’’ जरा वेळाने आप या ायर िच टम ये तंबाखू भरत हो स हणाला; ‘‘ च िडटे टी ह म ये
नुक याच नावा पाला आले या ‘ ँ कोस ल िवलाड’शी मी एका केस या सदंभात स लामसलत केली. याला गु ाचा सगुावा यायची ज मजात श
लाभलेली आहे. पण ितला जोड दे यासाठी, ती अजून उ च तरावर घेऊन जा यासाठी जी शा ीय ानाची बैठक लागते ितचा मा  अभाव आहे. एका
मृ युप ासबंंधातली केस होती. यात या काही गो ी तर फारच वेधक हो या. तशाच कार या अजून दोन केसेस मी याला दाखवून िद या. ‘ रगा’ म ये
१८५७ साली आिण ‘सट लुईस’ म ये १८७१ साली तशाच केसेस घडले या हो या. यां या आधार ेमी िनणया त पोहोचलो. आजच सकाळी मला याचं
प  मला आलंय. बघ काय कौतकु केलंय ते.’’ अस ं हणत हो सनं चरुगाळला गेलेला एक कागद मा याकडे टाकला. मी यावर नजर टाकली. यात हो सची
वारमेाप ततुी केली होती. अगदी च माणसा या वभावाला साजेसचं ते मु पणे िलिहलेलं प  होतं.

‘‘एखा ा िश यानं आप या गु ब ल अितआदरानं िलहावं तस ंिलिहलंय क  र ेहे.’’ मी हणालो.

‘‘हो. याला मा या मदतीचा फार उपयोग झाला..’’ हो स सहजपणे हणाला. या याकडे काही असामा य गुण उपजतच आहेत. एक आदश
िडटे टी ह बन यासाठी लागणा या तीन मह वा या गुणांपैक  दोन तर या याकडे आहेतच. उ म िनरी ण आिण अचूक तक. पण या दोघांना सांधणार ं ान
मा  यथातथाच आहे. पण कालांतराने तेही येईल. स या तो माझं िलखाण चम ये अनुवािदत करतोय.’’

‘‘तझुं िलखाण?’’

‘‘ हणजे? तलुा माहीत नाही?’’ यानं आ यानं िवचारलं. ‘‘मा या नावावर अनेक शा ीय बंध जमा आहेत. सगळे तांि क िवषयांवर आहेत.
उदाहरणादाखल एक सांगतो, ‘वेगवेग या कार या तंबाखूं या राखेचे यां या गुणधमाव न अवलोकन’. मी िसगार, िसगारटे, पाइपमधली तंबाखू अशा
एकशेचाळीसहन अिधक तंबाखू या कारांचा अ यास मांडला आहे. यात या तंबाखूं या राखेमधले फरक दाखवणारी काही रगंीत पानंही आहेत. हा िवषय
गु हे-तपासा या वेळी कायमच अ भागी असतो. ब याचदा तर हाच मु ा गु हेगारापयत पोहोच याचा मह वाचा धागा असतो. हणजे बघ. जर एखादा खून
करणारा माणूस ‘लुंकाह’ ही भारतीय तंबाखू ओढणारा आहे; अस ं िनि तपणे कळलं तर याला शोधून काढणं िकती सोपं होईल. एखादा प ी जसा
आकाशातून बघून याच ं खा  आिण कचरा यां यातला फरक नेमका ओळखतो. ‘ि चनाप ली तंबाखू’ आिण ‘ हाईट लफ’ यां या राखेतला फरक
कळ यासाठी तसाच ती ण अ यास लागतो.

‘‘हं. अशा सू म अ यासा या बाबतीत तझुा हात कोणी ध  शकणार नाही.’’ मी हणालो.

‘‘कारण, मी छोट्या गो च ंमह व जाणतो. माझा एक बंध, पावलां या ठशांचा मागोवा घे यासबंंधी आहे. लॅ टर ऑफ पॅ रसचा वापर क न हे ठसे
जतन कसे करायचे; याब लही मी यात िलिहलंय. वेगवेग या यवसायांमध या माणसां या हातांवर यां या यवसायाचा काय प रणाम होतो याब लही
माझा बंध आहे. घरावर कौलं शाकारणार,े खलाशी, खाटीक, छापखा यातले जुळारी, िवणकर, सोनार या सग यांचे हात वेगळे असतात. यांचा शा ीय
अ यास िडटे टी हसाठी फार मह वाचा असतो. एखा ा तेाची ओळख पटवायला िकंवा खु याचा यवसाय ओळख यासाठी याचा खूपच उपयोग होऊ
शकतो. असो. मी तलुा कंटाळा येईपयत माझे छंद सांगत बसलोय.’’

‘‘नाही नाही.’’ मी वरनेे हणालो. ‘‘मला यात फारच रस वाटतोय. मी तु या ानाचा य ात उपयोग होताना पािहलंय ते हापासून तर जा तच. तू
मगाशी िनरी ण करणं आिण तक बांधणं यासबंंधी बोललास. या दो ही गो ी एकमेकांवर आधा रत असतात?’’

‘‘हो पण येक वेळी नाही.’’ हो स आप या आरामखचु त मागे टेकत; पाइपमधून धुराची जाड वलयं सोडत हणाला. ‘‘िनरी णानं मला एवढंच कळू
शकतं; क  आज सकाळी तू िव मोर ीटवर या पो ट ऑिफसम ये गेला होतास. आिण यातून तक असा िनघतो क  तू ितथून एक तार पाठवलीस.’’

‘‘अगदी बरोबर.’’ मी थ क होत हणालो; ‘‘तू हणतोस या दो ही गो ी तंतोतंत ख या आहेत. पण या तलुा कशा कळ या हे काही मला समजत
नाही. मी ते अगदी घाईघाईत केलं होतं आिण कोणाजवळ बोललोही न हतो.’’

‘‘अगदी सोपं आहे.’’ माझी उ कंठा अजून ताणत तो हणाला; ‘‘हे एवढं चटकन समजेल क  याच ं प ीकरणही यापे ा मोठं होईल. पण याव न
तलुा िनरी ण आिण तक यातला फरक समजून येईल. िनरी ण मला अस ंसांगतं क  तु या बटुां या तळ यांना, चवडा आिण टाचे या मध या खळ यात,
लाल मातीचा घ  थर िचकटला आहे. िव मोर ीट पो ट ऑिफस या समोर आ ा र याच ं काम चालू आहे. ितथे लाल मातीचा ढीग अशा प तीने
टाकलाय क  तो न टाळता ऑिफसम ये िशरताच येत नाही. आिण मा या मािहतीनुसार अशी बांधकामाची लाल माती स या आणखी इतर कुठेच पडलेली
नाही. इथवर होतं ते िनरी ण आिण उरलेला सारा तक.

‘‘ हणजे? मी तार पाठवली हा तक होता?.’’



‘‘ऑफ कोस. मी सकाळपासून तु या समोरच बसलोय. क  तू आज कोणालाही प  िलिहलं नाहीयेस हे मला मािह येय. तु या टेबलावर टपँ आिण
पो टकाड चा ग ाही आहे. मग तू पो ट ऑिफसम ये कशाला गेला असशील? बाक  सगळे पयाय वजा होतात आिण उ र येतं - ‘तार करायला.’’

‘‘हं. हे तर सगळंच बरोबर आहे.’’ मी हणालो; ‘‘मी तु या या िवचारप दतीची अजून ताणून, कडक परी ा घेतली तर रागावणार नाहीस ना?’’

‘‘छे छे. यामुळे तर मला कोकेनच ंदसुर ंइंजे शन यायची गरज पडणार नाही. तु या कोण याही ाच ंउ र मी आनंदानं दईेन, कोणतीही सम या
सोडवायला आवडेलच मला.’’

‘‘मी तु याकडूनच ऐकलंय क  कोणा याही दररोज या वापरात या व तूवर याचा वतःचा असा खास ठसा उमटतो. तपास करणारा त  असेल तर
याला हा ठसा िमळतोच िमळतो. हे माझं घड्याळ बघ. मी एवढ्यातच घेतलंय. हे आधी या या मालक च ंहोतं या या चा र याब ल, या या सवय ब ल

तू काही सांगू शकतोस?’’

िखशातून पॉकेट वॉच काढून मी या या हातात िदलं. दतेाना मला उ सकुतेनं धडधडायला झालं. कारण मा या मते हे अश य असचं काम होतं.

यानं ते घड्याळ घेतलं. एकवार हातात ध न तोललं. या या डायलच ंबारकाईने िनरी ण केलं. मग ते मागून खोललं. याची कारािगरी तपासली.
आधी नुस या डो यांनी; मग िभंगाखाली. मग ते घड्याळ पु हा बंद क न परत मा या हातात दतेाना याचा िवचारात हरवलेला; थोडासा िख न चेहरा
पाहन मला हसू आवरत न हतं.

‘‘फार काही मािहती िमळू शकत नाहीये. हे घड्याळ एवढ्यातच व छ केलं गेलंय. यामुळे या यावर या ब याचशा खाणाखणुा पसु या गे यात.
नाहीतर यांचा मला उपयोग झाला असता.’’

‘‘बरोबर आहे.’’ मी हणालो; ‘‘मा या हाती पड यापूव  ते व छ केलं गेलं होतं.’’ हो स आता सबबी सांगत होता. मी याला पकडलं होतं. या
घड्याळावर अशा काय खाणाखणुा िमळणार हो या?

‘‘फार काही समाधानकारक नसलं तरी िनरी ण अगदीच काही भाकड ठरणार नाही.’’ तो छताकडे हरवले या डो यांनी पाहात हणाला; ‘‘मी एवढं
सांगेन क  हे घड्याळ तु या मोठ्या भावाच ंआहे. आिण याला ते तमु या विडलांकडून िमळालं आहे.’’

‘‘हे तलुा घड्याळा या पाठीमागे एच. ड यू. अस ंिलिहलंय याव न कळलं असणार.’’

‘‘न क च. ड यू हणजे वॉटसन. हे घड्याळ प नास वषापूव च ंआहे. यावरची अ रहंी तेवढीच जुनी आहेत. हणजेच हे माग या िपढीसाठी बनलेलं
आहे. अशा व तू विडलांकडून मोठ्या मुलाकडेच येतात. मोठ्या मुलाच ंनाव आिण विडलांच ंनाव ब याचदा एकच असतं. मा या आठवणी माणे तझेु वडील
जाऊन आता बरीच वष होत आली. आिण मग हे घड्याळ तु या मोठ्या भावा या हातात आलं.’’

‘‘अगदी बरोबर. आिण काही?’’

‘‘तो अगदी गबाळा, बेिश त माणूस होता. आिण िन काळजीसु ा. आयु यात खूप चांग या सधंी चालून आ या पण यानं या घेत या नाहीत. बराचसा
काळ ग रबीत काढला. म ये म ये काही काळ याची प रि थती चांगली होती. पण शेवटी म पानाने तो मरण पावला. एवढं तर मी सांगू शकतो.’’

मी खचु तून ताडकन् उठलो. पण हताशपणे खोलीत चकरा मारत रािहलो. माझं मन कडवटपणानं भ न गेलं होतं.

‘‘हे बरोबर नाही हो स.’’ मी हणालो; ‘‘तू एवढ्या खाल या पातळीवर येशील अस ंमला वाटलं न हतं. तू हे सार ं ा घड्याळाव नच सांगतोयस असं
मी कस ं हणू? मा या अभागी भावाचा इितहास तू कधीतरी खणून काढलायस आिण अशा नाटक  प तीने सांगतोयस क  आ ाच िनरी णातून तक
बांधलायस. तू थापा मारतोयस. हे सार ंथोतांड आहे.’’

‘‘मा या डॉ टर िम ा.’’ तो हळुवारपणे हणाला; ‘‘दखुावला गेला असशील तर मला माफ कर. मी हे कोडं अ यंत तट थ तकिन पणे सोडवायला
घेतलं होतं. पण ते तु यासाठी एवढं लेशदायक असेल याचा मला िवसर पडला होता. मी तलुा हे शपथेवर सांगतो क  हे घड्याळ हातात घेईपयत तलुा एक
स खा भाऊ आहे हे दखेील मला माहीत न हतं.’’

‘‘पण मग तू ते सगळं कस ंकाय ताडलंस? तू सांिगतले या सा या गो ी तंतोतंत ख या आहेत.’’

‘‘ओह्. काही भाग योगायोगाचाही आहेच. मी जेवढी श यता गृहीत धरली होती याहीपे ा अिधक गो ी बरोबर आ या. मा या अपे ेपे ा खूपच
जा त.’’

‘‘पण तो केवळ ढोबळ अदंाज न हता. हो ना?.’’

‘‘नाही. मी कधीच असे ढोबळमानाने अदंाज बांधत नाही. मदूला तकसगंत िवचार कर याची सवय जडली आहे. ते ऐकताना तलुा िविच , िव मयकारक
वाटतं; कारण तू माझी िवचारसाखळी बारकाईने बघत नाहीस. यात या छोट्या छोट्या गो वर बरचे िन कष अवलंबून असतात. उदाहरणच दतेो. ‘तझुा
भाऊ अ यंत िन काळजी होता’ हे माझं सु वातीच ं िवधान. या घड्याळा या केसला खाल या बाजूला तडा गेलाय. नुसता तडाच नाही तर अनेक
ओरखडेसु ा आहेत. असे ओरखडे, कधी उमटू शकतील? एकाच िखशाम ये नाणी िकंवा िक या अशा टणक व तंूबरोबर हे घड्याळ ठेवलं तरच. प नास
िगयान िकमतीच ंघड्याळ जो माणूस अशा प तीनं वापरतो तो िन काळजीच असला पािहजे. आिण वारशाने िमळालेली व तू अशा प तीनं वापरणारा



माणूस िन काळजी आहे हे सांगायला फार काही सखोलपणे िवचार कर याची गरज नाही.’’

मी मान डोलवली. मला याच ं हणणं पटत होतं.

‘‘इं लंडम ये व तू गहाण ठेवून घेऊन कजाऊ पैसे दणेा यां या या पेढ्या आहेत ना, यांची एक प दत आहे. घड्याळ गहाण हणून ठेवून घेताना;
खूण हणून ते घड्याळा या केस या आत या बाजूला आकडा कोरतात. लेबल अडकव यापे ा हे सोपं आिण िटकणार ंअसतं. आकडा हरव याची िकंवा
खोडला जा याची श यता नसते. असे कमीतकमी चार आकडे मला िभंगाखाली िदसले. तक काय िनघतो? तु या भावाची प रि थती ब याचदा वाईट होती.
आिण याचबरोबर हाही तक िनघतो क  काही वेळा हे घड्याळ गहाणवटीतून सोडवताना याची आिथक प रि थती चांगलीही होती. घड्याळाची आतली
बाजू बघ. िक ली लाव यासाठी जे भोक असतं या या आजूबाजूला अनेक ओरखडे िदसतील. न िपणा या माणसा या घड्याळावर अशा खणुा िदसत
नाहीत. पण दा ड्यां या घड्याळांवर तशा न क च असतात. रा ीअपरा ी कधीतरी थरथर या हातांनी घड्याळाला चावी दे यामुळे उमटतात या. आता
मला सांग यात अ तु, समजायला अवघड अस ंकाय आहे?’’

‘‘सूय काशाइतकं व छ आहे. मी तलुा टाकून बोललो याचा मला प ा ाप होतोय. मी तु या गुणांवर िव ास ठेवायला पािहजे होता. असो. स या
तु या हातात कोणाची केस आहे?’’

‘‘एकही नाही. हणूनच तर हे कोकेन. मी मदूला काम िद यािशवाय जगूच शकत नाही. यािशवाय जग यात अस ंआहे तरी काय? इथे या िखडक त
येऊन बघ. जग कस ंकंुद, उदास िदसतंय. दाट िपवळसर धु यानं मळकट रगंा या घरांना वेढून टाकलंय. या यापे ा सामा य, हल या तीच ंअस ंकाय असू
शकेल? एखादी श  वापर यासाठी सधंीच नसेल तर ितच ंअसणं तरी काय कामाच?ं’’

या या या उदासवा या टीकेच ंउ र दणेार, तेवढ्यात दारावर टकटक क न आमची घरमालक ण िमसेस हडसन आत आली. ित या हातात या
िपत या या चकाक या तबकात एक ि हजीट ग काड होतं.

‘‘तु हाला भेटायला एक त णी आलीय सर.’’ ती हणाली.

‘‘िमस मेरी मॉ टन.’’ हो सनं काड वाचलं; ‘‘हे नाव कुठे ऐक याच ं मरत नाहीये. िमसेस हडसन, या त णीला वर यायला सांगा. थांब वॉटसन तू जाऊ
नकोस. इथे असलास तर बर.ं’’
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िमस मॉ टन खोलीत आली. ितची चाल ठाम असली तरी ितचा शांतपणा मा  वरवरचाच वाटत होता. केस िपंगट सोनेरी होते. चण लहान अस यामुळे
ती छोटीशी िदसत होती. हातातले लो हज्, अगंावरचा सेही चांग या आवडीिनवडीची सा  दते असला, तरीही यातला साधेपणा ितची बेताची आिथक
प रि थती जाहीर करत होता. मलूल, िपवळसर रगंा या सेला लावले या लेसचे धागे नीटपणे कापलेले न हते. डो यावर तशाच रगंाची हॅट होती. यावर
एक पीस खोवलेलं होतं. ितचा चेहरा सवसाधारण न हता, पण तो ‘सुदंर’ या गटात मोडणाराही न हता. चेह यावरचे भाव मा  गोड आिण खेळकर होते. डोळे
क ण होते. मी तीन खडंांत या अनेक दशेांत या ि या पािह या हो या, पण िह या चेह यावर असलेली सवेंदनशीलता मा  कुठे आढळली न हती. हो सनं
पढेु सरकवले या खचु वर बसताना ितचे ओठ आिण हात थरथरत होते. ती मनातली खळबळ लपवू शकत न हती.

‘‘िम. हो स. मा या मालक णबाईनंा, िमसेस सेसील फॉरे टरना तु ही एका अडचणी या कामात मदत केली होती. या तमु या तं ावर आिण चातयुावर
फारच भािवत झा या हो या. ते पाहनच मी तमु याकडे आले आहे..’’

‘‘िमसेस सेसील फॉरे टर.’’ हो सनं जरा आठवलं; ‘‘हो. मला आठवतंय. यांना मी एकदा मदत केली होती. पण ती केस फारच सोपी होती.’’

‘‘ यांना तस ंवाटत नाही. पण कदािचत माझी केस सोपी नसेल. एवढा िविच  गुंता मी विचतच पािहलाय. मी फार वेग याच प रि थतीत सापडले
आहे..’’

‘‘हो सनं आपले तळहात एकमेकांवर घासले. या या डो यांत चमक आली होती. तो आरामखचु त पढेु सरकून बसला. तो अितशय एका तेने ऐकतो
आहे हे या या ससा यासार या िदसणा या आकृतीव न समजत होतं. ‘‘तमुची केस सांगा.’’ अितशय भावनाहीन, कोरड्या यावसाियक वरात तो
हणाला.

मला मा  कानक ड यासारख ंझालं. मी मा या खचु तून उठत हणालो, ‘‘माफ करा; पण मी गेलो तर चालेल ना?’’

िमस मॉ टननं मोजे घातले या हातानेच मला थांबायची खूण केली. ‘‘तमुचे हे िम  जर इथे थांबले तर मला बरचं वाटेल.’’

मी पु हा खचु त बसता झालो.

‘‘थोड यात सांगते.’’ ितनं बोलायला सु वात केली; ‘‘काही स यघटना अशा : माझे वडील भारतात सै यात अिधकारी होते. मी अगदी लहान असताना
यांनी मला इथे पाठवलं. माझी आई आधीच मरण पावली होती आिण मला इं लंडम ये कोणीच नातेवाईक न हते. माझी यव था एिडंगबरामध या एका

बोिडगम ये कर यात आली. ितथे मी सतरा वषाची होईपयत राहात होते. १८७८ साली मा या विडलांनी बारा मिह यांची रजा िमळवली आिण ते इं लंडला
परतले. ते हा ते यां या रिेजमटचे िसिनअर कॅ टन होते. यांनी लंडनमधून मला तार क न सखु प पोहोच याच ं कळवलं. तारमे ये इथ या लँगहम
हॉटेलचा प ा दऊेन मला बोलावून घेतलं होतं. ते ितथे उतरले होते. ती तार अितशय मेळ श दांत िलिहली होती. मी लंडनला लँगहम हॉटेलला आले. पण
मला अस ंकळलं क  ते आद या रा ी कुठेतरी बाहेर गेलेत आिण अजून परतले नाहीयेत. मी सपूंण िदवस यांची वाट पािहली पण यांची काहीच खबरबात
लागली नाही. याच रा ी हॉटेल या मॅनेजर या स यानुसार मी पोिलसात त ार न दवली. दसु या िदवशी सग या वतमानप ांत तशी जािहरातही िदली.
पण कुठ याच य नांना यश आलं नाही. या िदवसापासून आज या या घडीपयत मा या विडलांशी माझा सपंक होऊ शकलेला नाही. दयात िकती आशा
घेऊन ते परतले असतील. यांना शांती हवी असेल, आराम हवा असेल. पण याऐवजी...’’ भर या कंठामुळे ितला पढेु बोलवेना. ितनं ग यावर हात ठेवला.
वा य अधवटच रािहलं.

‘‘तारीख?’’ हो सनं वही उघडत िनिवकारपणे िवचारलं.

‘‘३ िडसबर १८७८ ला ते नाहीसे झाले. आता जवळपास दहा वष होत आली..’’

‘‘ यांच ंसामान?’’

‘‘हॉटेलवरच रािहलं. पण मािहती हाती लागेल अस ं यात काहीच न हतं. कपडे, काही पु तकं, अदंमान बेटाव न आणले या ब याच िच िविच  व तू.
माझे वडील ितथ या कै ांवर पहारा ठेवणा या मु य ऑिफससपैक  एक होते..’’

‘‘ यांचे इथे कोणी िम  होते?’’

‘‘आ हाला माहीत असलेले एकच. मेजर शो टो. यां याच ‘३४ बॉ बे इ फं ी’म ये होते. मेजर शो टो मा या विडलांआधी काही काळ िनवृ  झाले.
अ पर नॉरवूडम ये रहायचे. साहिजकच आ ही यां याकडेही चौकशी केली. पण यांना तर माझे वडील इं लंडम ये परत याचहंी माहीत न हतं.’’

‘‘िवशेष केस आहे.’’ हो स हणाला.

‘‘पण मु य भाग तर मी तु हाला अजून सांिगतलेलाच नाही. सहा वषापूव ; नेमकं सांगायच ंतर ४ मे १८८२ रोजी टाइ सम ये एक जािहरात छापून
आली होती. यात िमस मेरी मॉ टनचा प ा िवचार यात आला होता. आिण असहंी सचुवलं होतं क  ित याच भ याकरता ितनं पढेु यावं. जािहरातीत



कोणाचाच नाव िकंवा प ा न हता. मी नुकतीच िमसेस सेसील फॉरे टर यां याकडे ग हनसची नोकरी धरली होती. मी यां या सांग याव न टाइ स या
जािहराती या रका यात माझं नाव-प ा जाहीर केला. आिण याच िदवशी; पु ् याची एक छोटीशी डबी पो टाने आली. यात एक मोठ्या आकाराचा,
पाणीदार मोती होता. डबीबरोबर काहीच िच ीचपाटी न हती. ते हापासून येक वष  याच तारखेला तशीच डबी पो टाने येत रािहली. येक वेळी तसाच
एक मोती यात असायचा. पाठवणा याचा काही मागमूसही न हता. हे मोती त ां या मते, अितशय दमु ळ आिण मौ यवान आहेत. तु हीच बघा. खरचं
सुदंर आहेत.’’ ितनं एक चपटी डबी पढेु केली. यात सहा मोती होते. असे मोती मी खरचं कधी पािहलेले न हते.

‘‘इंटरे ट ग.’’ हो स हणाला; ‘‘अजून काही िमळालं?’’

‘‘हो. आजच. हणूनच तर मी तमु याकडे आले. आज सकाळी मला एक प  आलं. कदािचत तु हाला ते वाचायला आवडेल.’’

‘‘थकँ यू. प ाच ं पाक टही ा.’’ प  हातात घेत हो स हणाला; ‘‘यावर लंडन एस. ड यू.चा पो टमाक आहे. तारीख ७ जुलै. एका कोप यावरती
पु षा या अगंठ्याचा ठसा आहे. कदािचत पो टमनचा असेल. कागद उ म तीचा आहे. पाक ट सहा पेनी िकमतीच ंआहे. हा माणूस लेखन-सािह या या
बाबतीत टापिटपीचा आहे. प ा िलिहलेला नाही. ‘आज रा ी ७ वाजता लायिसयम िथएटर या बाहेर डावीकडून ितस या खांबापाशी ये. िव ास वाटत नसेल
तर दोन िम ांना बरोबर घेऊन ये. तझुी फसवणूक झाली आहे, तलुा याय िमळालाच पािहजे. पोिलसांना आणू नकोस नाहीतर सार ंकाही वाया जाईल. तझुा
अ ात िम .’ हं... हे खरचं गूढ आहे. मग िमस मॉ टन? तु ही काय करायच ंठरवलं आहे?’’

‘‘मी तु हाला तेच िवचारायला आले आहे.’’

‘‘आपण जायलाच हवं. तु ही, मी आिण... आिण वॉटसन. हा अितशय यो य माणूस आहे. तु हाला दोन माणस ंआणायला सांिगतली आहेत. आ ही
दोघांनी बरीच कामं एक  केली आहेत.’’

‘‘पण ते येतील का?’’ ितनं जविळक या वरात िवचारलं.

‘‘माझा काही उपयोग होणार असेल तर यायला मनापासून आवडेल.’’ मी खरचं मनापासून हणालो.

‘‘तु हा दोघांनाही ध यवाद. मला कोणीच िम  नाहीत क  यांना मी हे सार ंसांगू शकले असते. मी इथे सहा वाजता आले तर चालेल का?’’

‘‘ यापे ा उशीर चालणार नाही.’’ हो स हणाला; ‘‘अजून एक मु ा. हे ह ता र आिण या मो या या ड यांवरच ंह ता र एकच आहे?’’

‘‘ यां यावरचे प ा िलिहलेले कागद मी आणलेले आहेत.’’ अस ं हणून ितनं अधा डझन कागद आम या पढेु ठेवले.

‘‘तु ही अगदी आदश अशील आहात. बघू ते कागद.’’ अस ं हणत हो सनं ते कागद टेबलावर पसरले. अितशय ती ण नजरनेे तो एकेक कागद तपासत
रािहला. ‘‘माणस ंलपून राह शकतात, अ र ंनाहीत.’’ तो हणाला; ‘‘इ हे अ र कस ंिलिहलंय... ‘एस’ च ंशेवटच ंटोक कस ंिफरवलंय पाह द.े हे िनिववादपणे
एकाच माणसानं िलिहलं आहे. खोटी आशा दाखवत नाही िमस मॉ टन, पण हे अ र तमु या विडलां या ह ता राशी िमळतंजुळतं आहे?’’

‘‘िबलकूलच नाही.’’

‘‘तु ही हेच हणाल अस ंवाटलं होतं. ठीकाय, आ ही तमुची सहा वाजता वाट पाहतो. कृपया हे कागद मा याकडे राह दते. मी यात अजून ल  घालेन.
गुडबाय, पु हा भेटू.’’

‘‘गुड बाय.’’ ितनं आ हा दोघांकडे पु हा एकवार पािहलं. आप या सेम ये या ड या ठेवून दऊेन ती िनघून गेली. मी िखडक त उभं राहन पािहलं. ती
र याव न लगबगीनं जात होती. गद तून लांब जाताना अगदी िठपका होऊन िदसेनाशी होईपयत मी पाहात रािहलो.

‘‘काय सुदंर मुलगी आहे!’’ मी हो सकडे वळत हणालो.

हो सनं पाईप िशलगावला होता. आिण पाप या अधवट िमटून तो खचु त मागे रलूेन बसला होता. ‘‘हो?’’ यानं अगदी सथंपणे िवचारलं; ‘‘हे मा या
ल ात न हतं आलं.’’

‘‘तू माणूस नाहीस, यं  आहेस. कॅ युलेटरसारख ंभावनाहीन यं !’’ मी या यावर ओरडलोच; ‘‘तु यात एक काहीतरी अमानवी आहे.’’

तो मंद हसला. ‘‘ते तर अगदीच मह वाच ंआहे.’’ तो हणाला; ‘‘कोणा याही यि गत गुणांनी तमुच ंमत िवचिलत होऊ दऊे नका. माझा अशील हा
मा यासाठी केवळ एक िबंदू असतो. केवळ एका सम येमधला दवुा. भावना म ये आणली क  तक थांबतो. मला आवडलेली एक सुदंर ी; िव या या
पैशासाठी पोट या तीन मुलांना ठार मार या या आरोपाखाली फाशी गेली. आिण जो माणूस मला चेह याने िबलकूल आवडत न हता तो लंडनमध या
ग रबांना भरघोस आिथक मदत करणारा िनघाला.

‘‘पण या केसम ये तस ंकाही...’’

‘‘मी कधीच अपवाद करत नाही. कारण अपवादाने िनयम मोडला जातो. तू कधी ह ता राव न य च ंचा र य ओळख याचा अ यास केलायस? या
अ राव न तू काय मत न दवशील?’’

‘‘हे अगदी सवुा य आिण सबुक आहे.’’ मी उ रलो; ‘‘हे िलिहणा या या मनावर या या यवसायाचा पगडा असला पािहजे.’’



हो सनं मान हलवली. ‘‘ ातली काही ठरावीक अ र ंबघ. इतर अ रांतून विचतच वर डोकावतायत. ‘डी’ कदािचत ‘ए’ असेल. ‘आय’ जवळपास ‘इ’
सारखा िदसतोय. यावसाियक मनोवृ ीचे लोक अ र सवुा य नसलं तरी ही अ र ंकायम वेगळी िदसतील अशीच िलिहतात. ा या ‘के’ िलिह यात कायम
तफावत आहे. कॅिपटल अ र ंिलिहताना वतःब लचा अिभमान डोकावतोय. असो. मी आता बाहेर चाललोय. काही सदंभ गोळा करायचेत. मी तलुा एक
पु तक सचुवतो. स याच ंअितशय उ लेखनीय अस ंपु तक आहे. िवनवूड रीडच,ं ‘मािटडम ऑफ मॅन’. मी तासाभरात परत येतो.’’

यानं िदलेला तो ंथ घेऊन मी िखडक त बसलो. पण माझं मन मा  या वाचनात लागत न हतं. माझे िवचार या त णी या मागे धावत होते. ितचं
हसणं, आवाजातली अथगभ खोली, ित या आयु यातलं ते रह य. वडील नाहीसे होताना जर ती सतरा वषाची असेल तर आ ा ती स ावीस वषाची होती.
अितशय गोड वय. जे हा ता यातली मु धता सपूंन माणस ंअनुभवाने प रप व होत असतात. बराच वेळ मी ित या िवचारात हरवून गेलो. आिण खाडकन
भानावर आलो. िवचार झटक यासाठी धावतच मा या टेबलापाशी गेलो. नुकताच िस द झालेला पॅथॉलॉजीवरचा अकं उघडला आिण यात डोकं खपुसलं.
मी कोण होतो? सै यातला एक साधा डॉ टर. याचा पाय दखुावलाय आिण बकँ अकाऊंटम ये खडखडाट आहे असा. मला अशा गो चा िवचार कर याचा
काय अिधकार? ती केवळ एक िबंदू होती. सम येमधला दवुा. यापे ा काही नाही. माझं भिव य अधंकारमय होतं. पण य नांनी यात काश िनमाण करणं

ात पु षाथ होता. तोपयत फस या मृगजळामागे धाव यात काहीच अथ न हता.
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हो स परत आला ते हा पाच प तीस होऊन गेले होते. तो आता अगदीच उ हिसत, आिण आनंदी िदसत होता. सकाळी या या मनावर जमलेली
उदासीनतेची पटंु कुठ याकुठे उडून गेली होती.

‘‘या करणात फार काही खोल रह य वगैर ेनाही.’’ मी िदलेला चहा घेत तो हणाला; ‘‘सग या घटनांना केवळ एकाच प ीकरणाची आव यकता
आहे.’’

‘‘ हणजे? तू ही केस सोडवलीस सु दा?’’

‘‘अ.ं. अगदीच तस ंनाही हणता येणार. मी फ  अजून एक असा दवुा शोधून काढला आहे, जो यावर काश टाकेल. आिण तो काश फारच खर
असणार आहे हे िनि त. अजून यातले बारीकसारीक कंगोर े प  हायचेत. मी आ ा टाइ सचे जुने अकं पाहन आलो. ३४ बॉ बे इ फं ीचा, अ पर नॉरवूड
इथे राहणारा मेजर शो टो, २८ एि ल १८८२ रोजी मरण पावला आहे..’’

‘‘मला कदािचत उिशरा आकलन होत असेल हो स; पण याव न केसवर असा काय काश पडतोय?’’

‘‘नाही? मला तर तझुं आ यच वाटतंय. आता असा िवचार कर... कॅ टन मॉ टन नाहीसा होतो. लंडनम ये तो याला भेटू शकेल असा एकमेव माणूस
हणजे मेजर शो टो. हा मेजर शो टो हणतो क  मॉ टन लंडनम ये आ याचहंी याला ठाऊक नाही. मग चार वषानी शो टो मरण पावतो. आिण तो

मे यानंतर; एका आठवड्या या आतच कॅ टन मॉ टन या मुलीला एक मौ यवान भेट िमळते. यानंतर येक वष  िमळतच राहते. आिण आता ितला प ानं
कळव यात येतं क  ितची फसवणूक झाली आहे. ितची आिण विडलांची ताटातूट सोड यास ितची अजून काय फसगत होऊ शकते? शो टो मरण
पाव यानंतर लगेचच ितला भेटव तू िमळायला कशी सु वात होते? शो टो या वारसदारांना या रह याब ल काहीतरी मािहती आहे आिण ते ितला
कसलीतरी भरपाई दऊे इि छतायत... घटनांची साखळी जोड यासाठी तु याकडे यापे ा काही वेगळं समथन आहे?’’

‘‘पण काय ही भरपाई, आिण तीही अशा िविच  प तीने? यानं हे प  आ ाच का िलिहलं? सहा वषापूव  का नाही? आिण यात ितला याय िमळवून
ायची भाषा आहे. कशाब लचा याय? ितचे वडील अजून िजवंत असतील ही फारच अवाजवी अपे ा आहे आिण या िशवाय ित यावर अजून काही अ याय

झालाय अस ंवाटत नाही..’’

‘‘हं.. यात काहीतरी गुंता आहे खरा. काहीतरी गुंता आहेच...’’ िवचारम न होत हो स हणाला, ‘‘पण आज रा ीची मोहीम मा  हे सगळे गुंते सोडवेल. ती
बघ. गाडी आली. यात िमस मॉ टनही आहे. तू तयार आहेस ना? िनघायला हवं. सहा वाजून गेलेत.’’

मी हॅट चढवली. माझी दणकट काठी घेतली. हो सनं ॉवर उघडून यातलं र हॉ हर कोटा या िखशात सरकवताना मी पािहलं. आज या रा ी
काहीतरी गंभीर घडणार अस ं याला वाटत होतं.

िमस मॉ टननं ग याभोवती गाठ बांधलेला गडद रगंाचा कोट प रधान केला होता. ित या बोल या चेह यावर सयंत शांतपणा होता. पण चेहरा
सकाळपे ा अिधक मलूल आिण उदास वाटत होता. आ ही जे करायला िनघालो होतो ते जर ितला सोपं वाटत असेल तर ती एक असाधारणच ी होती.
ितनं वतःला चांगलंच सावरलेलं होतं. हो सनं अजून खोलात जाऊन िवचारले या ांची ितनं न अडखळता उ र ंिदली.

‘‘मेजर शो टो पपांचे खास िम  होते. पपां या प ांम ये मेजर शो ट चा उ लेख असायचाच. दोघहंी अदंमान बेटावर या तकुड्यांचे मुख अिधकारी
होते. पपां या टेबला या खणात एक कागद सापडलाय. याचा अथ कोणालाच लागलेला नाही. तो फार काही मह वाचा असेल अस ंवाटत नाही. पण मला
वाटलं क  तु हाला कदािचत याचा उपयोग होईल. हा पाहा..’’

हो सनं तो कागद काळजीपूवक उलगडला. गुड यावर ठेवून सरळ केला. आिण दहेुरी िभंगाखाली अितशय प दतशीरपणे िनरी ण करायला सु वात
केली.

‘‘हा एका थािनक भारतीय कंपनीचा कागद आहे.’’ तो हणाला; ‘‘काही काळ फलकावर टांगून ठेवला होता. या यावरची आकृती, एका मोठ्या
इमारतीचा नकाशा आहे. अनेक िदवाणखाने, इकडून ितकडे जाणा या वाटा आिण खो यांना जोडणार ेअ ं द बोळ िदसतायत. एके िठकाणी लाल शाईने छोटी
फुली केलेली आहे. आिण ित यावरती िफकट पेि सलीनं िलिहलंय, ‘डावीकडून ३.३७’. डावीकड या कोप यात ही िच िलपी िदस येय. चार फु या एका
ओळीत आहेत. येक फुलीची दोन टोकं जोडलेली आहेत. या या शेजारी हे अ यंत खराब अ रात िलिहलंय, ‘द साईन ऑफ फोर. - जोनाथन मॉल,
महोमत िसगं, अ दु ला खान, दो त अकबर.’ अ.ं.. नाही. मला याचा आप या करणाशी काही सबंंध असेल अस ंिदसत नाही. तरीपण हा कागद मह वाचा
आहे हे न क . हा िखशात या वहीत काळजीपूवकपणे ठेव यात आला होता. याची एक कड दसु यापे ा जा त व छ आहे.

‘‘आ हाला पपां या पॉकेट बकुम येच सापडला.’’

‘‘जपून ठेवा िमस मॉ टन. याचा आप याला उपयोग होऊही शकेल. मला आता शंका ये येय. वाटलं होतं यापे ा हे करण जा तच खोल आिण



नाजूक आहे. मला पु हा िवचार करायला हवा.’’

तो मागे टेकून बसला. या या ताण या गेले या भुवयांव न आिण हरवले या डो यांव न तो िवचारात बडूुन गेलाय हे कळत होतं. मी आिण िमस
मॉ टन आज या मोिहमेब ल, यातून िनघणा या िनणयाब ल हल या आवाजात बोलत होतो. पण हो स मा  वास सपेंपयत िवचारात गढलेलाच होता.

ती स टबरमधली सं याकाळ होती. अजून परु ेसातही वाजले न हते, पण उदास वाटू लागलं होतं. लंडन शहर धुकं पांघ न बसलं होतं. धु याचे दाट
मळकट ढग; िचखल झाले या र यावर हलके हलके ल बत होते. र या या कडेला असले या िचचंो या पायवाटांवर िद यांचे खांब होते; पण िद यांमधून

ीण अधूंक काशाचे धुकेरी िठपकेच पाझरत होते. दकुानां या काचांमधून िपवळसर काशिकरण बाहेर या धुरकट वातावरणात या गद वर येत होते. या
िकरणां या गजांना िबलगून चाललेली, िबनचेह यां या माणसांची ती न सपंणारी गद  मला भुताटक सारखी वाटत होती. असं य चेहर.े.. दःुखी, आनंदी,
थकलेले, उ साही... हरएक कार या भावना या काशात सामो या येत हो या; धु यात िव न जात हो या. मा यावर वातावरणाचा चटकन प रणाम होत
नाही; तरी पण ही उदास, िख न सं याकाळ आिण आ ही या अनािमक कामिगरीवर िनघालो होतो ितची जबाबदारी मला अजूनच अ व थ आिण िवष ण
करत होती. िमस मॉ टन या दहेबोलीव न तीही याच अव थेतून जात होती हे िदसतच होतं. पण हो स मा  िन ल बसला होता. या यावर काहीच
प रणाम झालेला न हता. तो ठाम होता. यानं गुड यांवर वही ठेवली होती. छोट्या टॉच या साहा यानं तो काही िटपणं करीत होता, आकृ या काढत होता.

लायिसयम िथएटर या बाहेर मु य वेश ारापाशी बरीच गद  होती. छोट्यामोठ्या टां यांची आिण ब यांची भलीमोठी वाहती रांग लोकांना आणून
सोडत होती, घेऊन जात होती. कोट घातलेले पु ष; शाली पांघरले या, दागदािग यांनी मढले या बायका जात येत हो या. आ ही भेटी या िठकाणी हणजे
िथएटर या ितस या खांबापयत पोहोचलो असू-नसू इत यात एक बटुका, सावळा माणूस लगबगीने आम यापयत आला. या या अगंावर ब गी या
गाडीवानाचा पोषाख होता.

‘‘तु ही िमस मॉ टन आिण यां याबरोबरचे दोघेजण आहात?’’ यानं जराशा चढ्या आवाजातच िवचारलं.

‘‘मी िमस मॉ टन. आिण हे दोघेजण माझे िम ..’’ िमस मॉ टन हणाली.

यानं आम याकडे ाथक नजरनंे रोखून पािहलं. ‘‘िमस मॉ टन.’’ तो खसुपसु या आवाजात ितला हणाला; ‘‘मला तमु याकडून एक खा ी क न
यायला सांग यात आली आहे. यातला कोणीही पोलीस ऑिफसर तर नाही?’’

‘‘नाही. मी तशी खा ी दतेे..’’

यानं एक कक श िश ी वाजवली.. यासरशी एक अरबी गाडीवान ब गी चालवत आम यापयत आला. हा बटुका माणूस हौ ावर चढून बसला. आ ही
आत िश न बसते होताहोताच गाडीवानाने चाबूक फटकारला. ब गी धु याने भरले या र याव न जीवघे या वेगाने भरधाव पळू लागली.

अितशय िविच  प रि थती होती. आ ही अ ात थळी चाललो होतो. िमळालेलं िनमं ण आम यासाठी न हतंच. कदािचत या वासातच काही
घडणार होतं. िमस मॉ टनची मु ा एरवीसारखीच अितशय सयंत आिण ठाम होती. मी अफगािण थानात या मा या परा मां या गो ी सांगून ितला
खलुव याचा य न करत होतो. पण खर ंसांगायच ंतर या प रि थतीमुळे आिण या िविच  वासामुळे मा यावरच एवढं दडपण आलं होतं क  मी वतःच
या गो म ये रमत न हतो. मी बोलता बोलता ितला एक िक सा असा सांिगतलेला आठवतो क ; एका काळो या रा ी मा या तंबूम ये एका ‘बंदकु नं’

डोकावून पािहलं आिण मी ित यावर मा या ‘डबलबॅरल वाघातून’ गोळी झाडली.

सु वातीला आ ही कोठे चाललो आहोत याची िदशा समजत होती. पण नंतर नंतर वाढता वेग आिण लंडन या र यांच ंतोकडं ान यामुळे माझा
ग धळ उडाला; काहीच कळेनास ं झालं. आपण कुठेतरी लांब िनघालो आहोत एवढंच जाणवत होतं. पण गाडी गुंतागुंती या र यांव न; चौकाचौकांतून
जाताना हो स मा  काहीतरी पटुपटुत होता.

‘‘रॉ चे टर रो... आता िव से ट वेअर... आता आपण हॉ झॉल ीज रोडवर आहोत. सरी साईड या िदशेने चाललो आहोत... मला वाटलंच होतं...
आता आपण पलुावर आहोत. नदी या पा याचा आवाज येतोय.’’

आिण खरचं थे स नदी या सथं पा यात पडलेली िद यांची ितिबंबं िदसायला लागली. आमची गाडी या अनेक फाटे फुटले या वळणावळणां या
र याव न धावतच रािहली.

‘‘वड वथ रोड.’’ हो स हणाला; ‘‘ ायोरी रोड, लाक हॉल लेन. टॉकवेल लेस. रॉबट ीट. को ड हाबर लेन. आपण फार काही ससुं कृत भागात
जाणार नाही अस ंिदसतंय..’’

आ ही खरचं एका सशंया पद आिण भीितदायक भागात पोहोचलो होतो. क या बांधकामा या घरां या ओळ ना कोप यावर या घरां या िखड यांतून
आले या अधूंक काशाने िदलासा िमळत होता. मग पढेु दोन मजली घर ंलागली. यां यासमोर छोटे बिगचे होते. आिण मग यानंतर प या बांधकामा या
घरांची लांबचलांब ओळ होती. जणू काही एखा ा अ ाळिव ाळ ा याने याची एक भुजाच शहराबाहेर पसरली होती. आमची गाडी ितस या घरापाशी
थांबली. आसपास या घराम ये कोणीच राहात न हतं. वयंपाकघरा या िखडक त काश िदसत होता. दार ठोठावलं. िपवळा फेटा बांधले या एका िहंदू
नोकरानं ते उघडलं. पांढ या, लांबढगळ कपड्यांवर यानं कमरभेोवती शेला गुंडाळला होता. या ितस या दजा या गावंढळ जागेत अशा आिशयाई माणसाचं



िदसणं अनाठायी वाटत होतं.

‘‘साहेब तमुची वाट पाहतायत.’’ तो हणाला आिण यापाठोपाठ कुठ यातरी खोलीतून उंच, िकनरा आवाज उमटला, ‘‘िखदमतगार, यांना आत घेऊन
ये. ताबडतोब..’’



४

एका अ यंत अधंा या, गचाळ बोळातून वाट काढत आ ही या भारतीय माणसा या मागून िनघालो. उजवीकडे एक दार लागलं. यानं ते ढकलून
उघडलं. यासरशी आतून काशाचा िपवळा झोत आला. या काशा या उगम थानी एक बटुका माणूस उभा होता. याच ंडोकं मा  अवाजवी उंच होतं.
टकलाभोवती लाल केसांची िकनार होती आिण यातून फर या झांडां या गद मधून डोकावणा या पवतासारख ं ट कल िदसत होतं. दो ही हात वारवंार
हलवत अस यामुळे याच ंशरीर िहसके खात होतं. चेहरा णात हसरा, तर णात ािसक होत होता. िनसगाने याला जाडसर ल बणार ेओठ बहाल केले
होते. िव प ट कल असूनही तो त णच वाटत होता; नुकताच ितशीत िशरत असावा.

‘‘मी तमुचा सेवक आहे िमस मॉ टन...’’ तो पु हा पु हा तेच हणत रािहला; ‘‘या. तमुचा हा सेवक छोट्याशा अतंःगृहात वागत करतोय. छोटंसचं आहे,
पण मा या आवडीने सजवलंय. साउथ लंडन या  वाळवंटातलं ओयासीस आहे हे.’’

या िदवाणखा याची सजावट पाहन आ ही थ कच झालो. या गचाळ, उदास अशा भागात या घरातली ही खोली; िपत या या क दणात झगमगता
िहरा बसवावा तशी वाटत होती. िभंत वर उंची, तलम कापडांचे पडद ेसोडलेले होते. यां या आडून चायनीज, पूव आिशयातली अ ितम िच ं आिण मातीची
पा ं डोकावत होती. जिमनीवर, पाऊल तेल असा िपव या आिण का या रगंाचा गािलचा होता. जणू काही मऊ िहरवळ पसरली होती. समोरासमोर
ठेवलेली वाघांची कातडी, कोप यात उभा क न ठेवलेला मोठा ह का यामुळे ीमंतीला पौवा य थाट येत होता. खोली या म यभागी कबतुरा या आकाराचा
चांदीचा िदवा टांगला होता. याची सो याची साखळी एवढी नाजूक होती क  तो अधांतरीच वाटत होता. या यात या तेलाने खोलीत सगुंध दरवळत होता.

‘‘थॅिडयस शो टो.’’ बटुका माणूस अगंाला िहसडे दते हसत हणाला; ‘‘माझं नाव. तु ही िमस मॉ टन आिण हे दोघ.ं...’’

‘‘हे िम. शेरलॉक हो स आिण हे डॉ. वॉटसन.’’

‘‘डॉ टर... अ?ं’’ तो िचर या आवाजात ओरडला; ‘‘डॉ टर, तमु याजवळ टेथो कोप आहे? एक कृपा कराल? मला मा या दया या झडपेब ल
शंका आहे. दया या डा या धमनीवर मी िवसबूंन राह शकतो, पण झडपेब ल मा  तमुच ंमत ा.’’

या या िवनंतीव न मी या या दयाचे ठोके ऐकले. पण मला काही गडबड आढळली नाही. पण तो मा  इतका घाबरला होता क  डो यापासून
पायापयत थरथरत होता. ‘‘तु ही तंदु त आहात.’’ मी हणालो; ‘‘तु हाला घाबर याच ंकाहीच कारण नाही.’’

‘‘मा या अ व थपणाब ल मा करा िमस मॉ टन.’’ तो वरवर बेिफिकरी दाखवत हणाला; ‘‘पण मला खूप ास होतो. आिण मला खरचं दया या
झडपेब ल ती  शंका आहे. तमु या विडलां या दयावर एवढा ताण आला नसता ना तर ते अजून हयात असते.’’

या नाजूक िवषयाब ल याच ंएवढ्या बेपवाईच,ं ित या भावनांचा िवचार न करता केलेलं ताडकन बोलणं ऐकून मी एवढा सतंापलो; क  याच ंमु काट
फोडावं अस ंमला वाटायला लागलं. िमस मॉ टनचा चेहरा पांढरा फटक पडला. ती खाली बसली; ‘‘मला माझं मन सांगतच होतं क  माझे वडील िजवंत
नाहीत.’’

‘‘मी तु हाला सारी मािहती दऊे शकतो.’’ तो हणाला; ‘‘एवढंच नाही, तर तु हाला यायही िमळवून दईेन. माझा भाऊ बाथ लेमी काहीही हणू दते;
पण मला तमु या या दोन िम ांना पाहन आनंद झालाय. ते तु हाला नुसती सोबतच दते नाहीयेत तर; मी जे करतोय, सांगतोय याचे सा ीदार आहेत.
आपण सगळेच बाथ लेमीला सामोर ेजाऊ. पण बाहेर या कोणाची, हणजे पोिलसांची वगैर ेढवळाढवळ नको. आप याआप यातच सार ंकाही सामोपचाराने
िमटवू. बाथ लेमी िस दीला वैतागतो.’’ तो आसनावर बसला. आम याकडे छोट्या, िन या पाणीदार डो यांनी अपे ेने बघत रािहला.

‘‘मा याकडून श द दतेो.’’ हो स हणाला; ‘‘तु ही जे सांगाल ते बाहेर जाणार नाही.’’

मीही मान डोलावली.

‘‘ठीक आहे. ठीक आहे.’’ तो हणाला; ‘‘िमस मॉ टन, तु ही िशयांटी घेणार का टोके? मी दसुरी कुठली वाईन ठेवत नाही. बाटली खोलू? नको? ठीक
आहे. मी तंबाखू ओढली तर तमुची हरकत नाही ना? ही खास पूवकडची तंबाखू आहे. मंद वासाची. मी थोडा अ व थ झालोय आिण ह यासारखा आराम
मला कशानंच िमळत नाही.‘‘ यानं ह याला नळी जोडली. झुरका ओढता णी गुलाबपा यातून धुराचे बडुबडेु वरती आले. आ ही ितघहंी माना पढेु काढून
हातांवर हनुवट्या टेकवून अधवतळुात बसून होतो. आिण म यभागी तो मोठ्या टकलाचा बटुका थॅिडयस शो टो ह का ओढत होता.

‘‘जे हा मी तु हाला सपंक करायच ं ठरवलं..’’ तो हणाला; ‘‘मी तु हाला माझा प ा दऊे शकत होतो. पण भीती वाटली क ; तु ही माझी िवनंती
धुडकावून नको या माणसांना इथे घेऊन याल. यामुळे मी भेट अशी आखली क  तु हाला थम माझा माणूस िव यम पाहील. माझा या यावर पूण िव ास
आहे. याला कडक सूचना होती, क  काहीही शंका पद वाटलं तर भेट र  कर. ही अशी काळजी घे यासाठी तु ही मला माफ कराल. मी फार
अिभ चीसपं न माणूस आहे. आिण पोिलसांएवढं हीन दजाच ंकाहीच नसतं. कोण याही कार या तेपासून मी वतःला लांब ठेवतो. ित याशी माझा
सपंक विचतच येतो. तु ही पाहताच आहात; मा याभोवती कस ंउ च ू वातावरण आहे ते. मी तर वतःला सग या कलांचा परु कता मानतो. कला हा



मा या मनाचा हळवा कोपरा आहे. िनसगिच ं बघावीत तर ‘कोरो’ची. ‘सा वादोर रोजा’ या िच काराशी थोडं सा य असलं तरी ‘बगुरो’ या िच ांब ल काहीच
वाद नाही. माझा कल च िच कले या परपंरे या बाजूला आहे.’’

‘‘माफ करा िम. शो टो.’’ मॉ टन हणाली; ‘‘पण इथे मी तु ही मला जे सांगायला आतरु झालेला आहात ते ऐक यासाठी आलेय. उशीर झालाय. ही भेट
लवकर आटोपता आली तर बर.ं’’

‘‘पण थोडा वेळ तर जाणारच.’’ तो हणाला; ‘‘कारण आप याला नॉरवूडला जाऊन बाथ लेमीला भेटायला लागणार. आपण सगळे िमळून जाऊ, काही
हाती लागतंय का बघू. मला जे यो य वाटतंय ते मी करतोय. पण तो मा यावर सतंापलाय. काल रा ी आमची थोडी बाचाबाचीही झाली. बाथ लेमी भडकला
क  िकती भयंकर आहे याची तु हाला क पनाही येणार नाही.’’

‘‘जर नॉरवूडला जायच ंअसेल तर आप याला लगेचच िनघायला हवं.’’ मी उ रलो.

यावर तो अगदी काना या पा या लाल होईपयत हसला. मोठ्या यासानं हसणं थांबवत, उंच िकरट्या आवाजात हणाला, ‘‘हे श य नाही. तु हाला
घेऊन अस ंअचानक या याकडे गेलो तर तो काय हणेल माहीत नाही. आधी आपण एकमेकांशी कस ंवागायच ंहे सांगून, िशकवून पूवतयारी करायला हवी.
मी सु वातीलाच हे प  करतो क ; या कथेत असे अनेक मु  ेआहेत क  जे मलाही पूणपणे माहीत नाहीत. मला जे मािह येय तेच मी तमु यासमोर ठेऊ
शकतो.’’

‘‘मेजर जॉन शो टो हे माझे वडील हे तु ही ए हाना ओळखलंच असेल. ते भारतीय सै यात होते. अकरा वषापूव  िनवृ  झाले आिण अ पर
नॉरवडुमध या पॉिंडचरी लॉजम ये रहायला आले. भारतात यांची भरभराट झाली. इकडे येताना यांनी बरीच सपं ी बरोबर आणली. अनेक नवलाई या
व तू आिण काही नोकरचाकरसु दा आणले. अशा सखुसाधनांनी ते इथे ऐषोआरामात राहात होते. माझा जुळा भाऊ बाथ लेमी आिण मी ते हा अगदीच
लहान पोर ंहोतो.’’

‘‘कॅ टन मॉ टन या अचानक नाहीशा हो यानं उडालेली खळबळ मला नीट आठवते. आ ही पेपरम ये बात या वाचायचो. ते विडलांचे िम  आहेत हे
माहीत अस यामुळे यां या उपि थतीत या िवषयावर चचाही करायचो. वडीलही आम यात सामील हायचे. काय झालं असावं याचा अदंाज बांधायचे. पण
याच ंसार ंरह य यांनी आप या मनात दडवून ठेवलंय याची मा  आ हाला पसुटही क पना आली नाही. यांनाच एकट्याला कॅ टन ऑथर मॉ टनची कथा
माहीत होती.’’

‘‘कस यातरी िचतेंची, सकंटाची टांगती तलवार आम या विडलां या डो यावर सतत असते हे आ हाला माहीत झालं होतं. बाहेर कुठेही एकटे जायला
ते घाबरायचे. यांनी पॉिंडचरी लॉजवर दोन म ल; हरकामे हणून ठेवले होते. तु हाला इथे घेऊन आलेला िव यम हा यातलाच एक. तो एकेकाळी
इं लंडमधला कु तीिवजेता होता. नेमकं कसलं भय होतं ते विडलांनी कधी बोलून दाखवलं नाही; पण लाकडी पाय बसवले या माणसांचा यांना ितटकारा
होता. एकदा तर यांनी एका लाकडी पायवा या माणसावर गो या झाड या हो या. तो िबचारा एक साधा िफरता िव े ता होता. ते करण दाब यासाठी
विडलांना बराच खच आला. मला आिण मा या भावाला हा यांचा लहरीपणा वाटायचा. पण काही घटना अशा घड या क  आमच ंहे मत बदललं.’’

‘‘१८८२ या सु वातीला विडलांना भारतातून एक प  िमळालं. याचा यांना मोठा ध का बसला. सकाळी ेकफा ट घेताना यांनी ते उघडलं आिण
यांना ितथेच भोवळ आली. याच िदवसापासून ते मृ युश येला िखळले. या प ात काय होतं हे आ हाला कधीच कळलं नाही. पण ते अितशय तोटकं होतं

आिण िगचिमड्या अ रात िलिहलं होतं. विडलांना, माणाबाहेर वाढले या लीहा ंथी या आजाराने अनेक वष बेजार केलं होतं. आता तो आजार
आटो याबाहेर गेला. एि ल या अखेरीस यांनी आ हाला सांिगतलं क  यांनी सग या आशा सोडून िद या आहेत. यांना आ हाला काही सांगायच ंआहे.’’

‘‘आ ही खोलीत िशरलो. ते उशां या आधाराने बसले होते. ासो छवास जलद चालला होता. यांनी घाईघाईनं दार बंद करायला सांिगतलं. आ हा
दोघांना पलंगा या बाजूला बोलावलं. आमचे हात घ  ध न यांनी वेदना आिण भावनेने खोल गेले या आवाजात मह वाच ंसांगायला सु वात केली. मी ते
यां याच श दांत सांगायचा य न करतो.’’

‘‘आयु या या या अिंतम णाला मा या मनावर एका गो ीच ंफार मोठं दडपण आहे.’’ ते सांगू लागले; ‘‘मी िबचा या मॉ टन या अनाथ मुलीला फार
वाईट वागणूक िदली. अित लोभा या आहारी जाऊन मी ितला ित याच मालक या खिज यापासून वंिचत केलं. यातला िन मा तरी ित याच मालक चा
आहे. मीही याचा धड उपभोग घेतला नाही. छे.. ही सपं ीची हाव िकती मूखपणाची आहे. मालक  ह काची भावना एवढी हवीहवीशी वाटली क  मी यात
दसु याला सामावून घेऊ शकलो नाही. या औषधा या बाट यांशेजारी ठेवलेली ती मो याची माळ बघा. मी तीही सोडू शकलो नाही. ितला दे यासाठीच
मा याकडे सपूुत कर यात आली होती. मुलांनो, तु ही आ ा या खिज यातला ितचा वाटा ितला दऊेन टाका. पण मी िजवंत असेपयत नको. ती माळसु दा
पाठवू नका. लोकांना याहन दधुर आजार होतात पण यातून ते बरहेी होतात.’’

‘‘मॉ टन कसा मेला हे सांगतो..’’ ते पढेु हणाले; याला अनेक वष दयिवकाराचा ास होता. पण यानं ते सग यांपासून लपवून ठेवलं होतं. मला
एकट्यालाच ते माहीत होतं. भारतात असताना एका िविच  योगायोगां या साखळीतून याला आिण मला एक खिजना िमळाला. मी तो घेऊन इं लंडला
आलो. मॉ टन इं लंडला परतला याच रा ी मा याकडे या खिज यातला िह सा मागायला आला. टेशनव न तो इकडे चालत आला. माझा िव ासू
नोकर लाल चौदारनं याच ं वागत केलं. आता लाल चौदारही मरण पावला आहे. मॉ टनचे आिण माझे खिज या या वाटणीव न मतभेद झाले. श दाला



श द वाढून वादावादी झाली. मॉ टन या या खचु तून रागा या भरात उसळला. आिण यानं छातीवर हात दाबून धरला. याचा चेहरा वेडावाकडा झाला. तो
तसाच मागे कोसळला. पडताना याच ंडोकं खिज या या पेटी या कडेवर जोरात आदळलं. मी या यावर ओणवा होऊन पािहलं. मला कळलं क  तो मेला
आहे.’’

‘‘मी खूप वेळ तसाच िवमन क होऊन बसलो. काय करावं याचा िवचार करत होतो. अथात मनात पिहला िवचार डोकावला तो कोणाची तरी मदत
यायचा. पण यामुळे माझं नाव मॉ टन या मरणाशी जोडलं जा याची श यता होती. आम यात झालेली वादावादी आिण या या डो याला पडलेली

खोक हे मा या िवरोधात जाणार ंहोतं. आिण िशवाय तपास होताना खिज याब लची मािहती गु  राहणंही श य न हतं. ते गुिपत तर मला जपायचचं होतं.
मॉ टन कुठे गेला आहे हे कोणालाच माहीत नस याच ं यानंच मला सांिगतलं होतं.’’

‘‘मी वेगाने िवचार करत होतो. मान वर क न पािहलं तर; लाल चौदार मला दारात िदसला. तो आत आला. पाठ या दाराला कडी लावून घेतली.
‘‘घाब  नका साहेब.’’ तो हणाला; ‘‘तु ही ांचा खून केलाय हे कोणालाही कळणार नाही. आपण यांना लपवून ठेवू.’’ ‘‘पण मी याला मारलेलं नाही.’’ मी
हणालो. लाल चौदारनं मान हलवली आिण गालात या गालात हसत हणाला, ‘‘मी सार ंऐकलंय साहेब. भांडण ऐकलं. डोकं आपट याचा आवाज ऐकला.

पण माझे ओठ िशवलेले आहेत. घरातले सार ेगाढ झोपेत आहेत. आपण िमळून यांना इथून हलवूया.’’ िनणय यायला तो ण परुसेा होता. माझा िव ासू
नोकरच मा यावर िव ास ठेवत न हता; तर कोटात या बारा िनबु  युर समोर माझं िनरपरािध व कस ंिस द क  शकणार होतो मी? लाल चौदार आिण मी
िमळून तेाची िव हेवाट लावली. काहीच िदवसात लंडन या वतमानप ांतून कॅ टन मॉ टन या गूढपणे गायब झा या या बात या येऊ लाग या. या

करणात मी दोषी नाही हे तु ही समजू शकाल. माझा दोष असेल तर इतकाच; क  आ ही या या तेाबरोबरच तो खिजनाही लपवून ठेवला. मी माझा आिण
मॉ टनचा असे दोघांचेही वाटे बळकावून बसलो होतो. जणू तो सारा खिजना मा याच एकट्या या मालक चा होता. पण आता मला तो परत ावा असं
वाटतं. तमुचे कान जवळ करा... मी तो खिजना कुठे दडवून ठेवलाय ते सांगतो...’’ आ ही यां या अजून जवळ गेलो आिण नेम या याच णी यां या
चेह यावर भयानक भाव पसरले. डोळे िव फारले गेले. जबडा फाकला गेला. आिण ते िकंचाळले... ‘‘ याला बाहेर काढा... आधी याला बाहेर काढा.’’ यांचा
तो आवाज मी कधीच िवस  शकणार नाही. आ ही दोघांनीही या िखडक कडे पाहन ते ओरडत होते; या िखडक कडे पािहलं. बाहेर या अधंारातून एक
चेहरा आम याकडे पाहात होता. याच ंनाक िखडक या काचेला अगदी िचकटलं होतं. तेवढाच भाग दाब बस याने पांढुरका िदसत होता. या माणसाला
दाढी होती. केस वाढले होते. डो यात जहरी खनुशी भाव होता. मी आिण भाऊ िखडक कडे धावलो. पण तो गायब झाला होता. जे हा परत विडलांकडे
परतलो ते हा यांची मान कलली होती आिण नाडीचे ठोके बंद पडले होते.....’’

‘‘ या रा ी आ ही बागेत कसून शोध घेतला; पण या घसुखोर माणसाचा काहीच मागमूस लागला नाही. िखडक या खाली फुलां या वा यात एकाच
पावलाचा ठसा मा  आढळला. पण या माणसा या भयानक चेह यानं जणू आमची मती कंुिठत केली होती. आम यावर कोणीतरी गु पणे ल  ठेऊन आहे;
याचा अजून एक परुावा लवकरच सापडला. सकाळी विडलां या खोलीची िखडक  उघडी असलेली आढळली. यां या कपाटाची आिण खो यांची काहीतरी
चोर या या इरा ाने उसकापासक केली होती. यां या छातीवर एक कागदाचा िचठोरा होता. यावर अनाकलनीय िच िलपी होती. खाली िलिहलं होतं,
‘साईन ऑफ फोर’. याचा अथ काय, तो कार कोणी केला हे आ हाला कधीच कळू शकलं नाही. विडलां या मौ यवान व तंूपैक  काहीच चोरीला गेलं
नसलं तरी खोलीची उलथापालथ क न ठेवलेली होती. मी आिण मा या भावाने या घटनेचा सबंंध साहिजकच विडलांना ज मभर वाटणा या या अनािमक
भीतीशी लावला. पण तरीही हे सार ंआम यासाठी एक गूढच रािहलं.’’

बटुका थॅिडयस शो टो िवझलेला ह का पेटव यासाठी काही काळ बोलायचा थांबला. नंतर िवचार करत ह याचे झुरके मारत रािहला. यानं
सांिगतले या हिककतीने आ ही सार ेगुंग होऊन गेलो होतो. याची सांग याची त हाही फार प रणाम क न गेली होती. विडलां या मृ यूची वाता ऐकून िमस
मॉ टन तर पांढरीफटक पडली होती. मला तर ितला च कर येईल क  काय अशी भीती वाटत होती. टेबलवर ठेवले या जगमधून मी ितला लासम ये पाणी
ओतून िदलं. ते याय यावर ती जराशी सावरली. हो स खचु म ये मागे रलूेन बसला होता. या या चेह यावरचे भाव समजणं मु क ल होतं. यानं आपले
चमकणार ेडोळे पाप यांनी िमटून घेतले होते. या याकडे बघता बघता मला जाणवलं क  आजच सकाळी यानं आयु यात काहीच िवशेष घडत नस याब ल
त ार केली होती. आिण आता याला बु ीचा कस बघणारा गुंता सोडवायला िमळाला होता. थॅिडयस शो टो आम याकडे आलटून पालटून पाहात होता.
यानं सांिगतले या गो ीचा आम यावर झालेला प रणाम पाहन याला अिभमान वाटत असावा. झुरके थांबवून यानं पु हा बोलायला सु वात केली.

‘‘तु हाला वाट येय या माणेच मला आिण बाथ लेमीला विडलांनी सांिगतले या खिज याब ल उ सकुता वाटत होती. पढुचे अनेक आठवडे, मिहने
आ ही बागेचा कोपरा न् कोपरा खणून काढला. पण खिजना सापडू शकला नाही. तो कुठे आहे हे सांगतासांगता आमचे वडील मरण पावले होते. ते रह य
यां या ओठांवर तसचं रािहलं होतं. हा िवचार मा  आ हाला फार अ व थ करत होता. खिज याबाहेर असले या या मो या या माळेव नच आ ही तो

बाक चा खिजना िकती मौ यवान असेल याची क पना क  शकत होतो. ते मोती खरचं फार मौ यवान होते. आिण बाथ लेमीला यांचा मोह सोडवत
न हता. आप यात हणून सांगतो; बाथ लेमी विडलांनी केलेली चूकच पु हा करत होता. यानं असाही िवचार केला क  ते मोती िमस मॉ टनला परत िदले
तर लोकांत चचा होईल आिण आ ही गो यात येऊ. मी याला एवढंच पटवून दऊे शकत होतो; क  िमस मॉ टनचा प ा शोधून काढून ितला ठरावीक
काळाने यातला एक एक मोती पाठवून ावा. जेणे क न ितला पैशाची ददात पडणार नाही.



‘‘हा फारच तु य िवचार होता.’’ हो स मनापासून हणाला; ‘‘तमुचा खरचं चांगुलपणा होता हा.’’

‘‘आ ही तझेु िव त होतो. थॅिडयस हवेत हात उडवत िमस मॉ टनला हणाला; ‘‘अथात हा माझा ि कोन झाला. पण बाथ लेमी मा  असा िवचार
करत न हता. आम याकडे पु कळ पैसा अडका होता. मला अजून जा तीची अपे ा न हती. एका त ण ीला ित या ह कापासून अस ंवंिचत ठेवणं फारच
नीचपणाच ंहोतं. आिण ‘वाईट अिभ ची गु हेगारीकडे नेते’ या च हणीवर माझा िव ास आहे. आमचे मतभेद एवढे टोकाला गेले क  आता मी ितथे राहच
शकलो नसतो. हातारा िखदमतगार आिण िव यमला घेऊन मी पॉिंडचरी लॉज सोडलं, पण कालच एक अितशय मह वाची घटना घड याच ंमला कळलं. तो
खिजना बाथ लेमीला सापडला. मी लगेचच िमस मॉ टनशी सपंक साधला. आता केवळ नॉरवूडला जाऊन आपण आप या वाटचा िह सा मागायच ंबाक
रािहलं आहे. मी बाथ लेमीला माझं हणणं काल रा ी सांिगतलं आहे. ितथे आपलं मनापासून वागत झालं नाही; तरी आपलं येणं याला अनपेि त न क
नसणार.’’

थॅिडयस बोलायचा थांबला. पण या या शरीराची हालचाल मा  थांबली न हती. तो शरीराला िहसडे दते बसून रािहला. आ ही सारचे सु न होतो.
प रि थतीने वेगळंच गूढ वळण घेतलं होतं. अखेर हो सनंच क डी फोडली.

‘‘तु ही पिह यापासून आ ापयत फार चांगलं वागला आहात. तु हाला माहीत नसले या गो वर काश टाकून आ ही तमु या चांगुलपणाची थोडीशी
भरपाई क  शकू. िमस मॉ टन हणा या या माणे आ ा उशीर झाला आहे, तरीपण आपण वेळ न दवडता काहीतरी केलं पािहजे.’’

थॅिडयसनं अगदी ठरव या माणे ह याची नळी गुंडाळून ठेवली. आिण पड ा या मागून एक उंची लोकरीचा मोठा कोट काढून अगंावर चढवला. सव
बटणं यवि थतपणे लावली. डो यावर सशा या कातड्याची उबदार टोपी घातली. ित या ल ब या बाजूंनी याचे कान आिण चेहरा झाकला गेला. ‘‘माझी
त येत तशी नाजूकच आहे.’’ यानं वतःवर िट पणी केली. िदवाणखा यातून अ ं द बोळाकडे जाता जाता तो हणाला, ‘‘ कृतीची उगाच काळजी करत
बस याचा वभाव मा यावर लादला गेला आहे.’’

बाहेर ब गी आमची वाट बघत उभी होती. कुठे जायच ं हेही आधीच ठरलं अस याने आत पाऊल ठेवताच गाडीवानानं ससुाट वेग घेतला. गाडी या
खडखडाटावर ताण करणा या आवाजात थॅिडयस अखडंपणे बोलत होता.

‘‘बाथ लेमी फार हशार आहे.’’ तो हणाला; ‘‘ यानं तो खिजना कसा शोधून काढला असेल अस ंवाटतं? तो अशा तकावर आला क  खिजना घरा या
आतच कुठेतरी दडवून ठेवलेला असणार. हणून यानं घराची रतसर गिणती प दतीने घनफळात िवभागणी केली. येक कानाकोप याची मापं घेतली.
कोणताही इंचभर कोपराही आता सटूु शकणार न हता. घराची उंची चौ याह र फूट उंच होती हे यानं न दवलं. पण सग या खो यां या उं यांची बेरीज
क न यात मध या जागेची िमळवणी केली तरी स र फूट भरत होते. चार फुटांचा ताळा लागत न हता. हे चार फूट इमारती या वर या टोकाचे असणार हे
यानं ताडलं. यानं वर या मज यावर या सग यात उंच खोली या छताला भोक पाडलं. ितथे लहानसा गु  पोटमाळा आढळला. तो यवि थत िलंपून

ठेव याने कोणाला सहज ल ात येणं श यच न हतं. पोटमा यावर दोन ितर या तळुयां या आधाराने खिज याची पेटी ठेव यात आली होती. यानं ती
खाली काढली. सगळी सपं ी मोजली. जडजवािहराची िकंमत जवळपास पाच लाख टल गं या पढेु जाते.’’

एवढा चडं आकडा ऐक यावर आ ही सग यांनीच चमकून एकमेकांकडे पािहलं. िमस मॉ टन-जी आ ा एक साधी ग हनस हणून काम करत होती;
चडं सपं ीची वारसदार होणार होती. स चे िम च अशा गो चा आनंद य  क  शकतात. पण, ामािणकपणे सांगतो क  माझं मन मा  वाथ  िवचारांनी

भ न गेलं होतं. मी अडखळ या श दांनी ितच ंकसबंस ंअिभनंदन केलं आिण मान खाली घालून बसून रािहलो. जणू काही मी बिहरा होतो आिण ितची ततुी
मला ऐकूच येत न हती. पण हो स मा  तट थ होता. मला हे जाणवत होतं क  तो आता सग या परुा यांची, मािहतीची साखळी जोडून पाहात असेल. अनेक

योग या या मनात चालू असतील. माझं बोलणं या यापयत पोहोचतच न हतं. आम या सभंाषणातलं याला नंतर काहीच आठवणार नाही हे मला माहीत
होतं. अखेरीस एक गचका खाऊन ब गी थांबली. गाडीवानानं खाली उडी मारली आिण दार उघडलं.

‘‘िमस मॉ टन, पॉिंडचरी लॉज.’’ अस ं हणत थॅिडयसनं ितला खाली उतर यासाठी हात िदला.
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रा ीचे जवळपास अकरा वाजत आले होते. आ ही या साहसी मोिहमे या अिंतम ट यावर पोहोचलो होतो. धु याने ग च भरलेलं शहर मागे पडलं
होतं. इथे व छ हवा होती. पि मेकडून छान उबदार वार ंयेत होतं. आकाशात भले मोठे ढग सथंपणे िवहरत होते. यां या गद तून अध  चं कोर डोकावत
होती. काही अतंरावरच ंिदसणं सहज श य होतं; तरीपण आ हाला वाट नीट िदसावी हणून थॅिडयसने ब गीचा िदवा काढून घेतला.

पॉिंडचरी लॉज या या जागी घ  उभे होते. भोवती उंच दगडी िभंत होती. िभंती या वर या काठावर तटु या काचा बसवले या हो या. आत िशरायला
एक पा याच ंअ ं द लोखडंी फाटक होतं. थॅिडयसनं या फाटकावर पो टमन लोक करतात तस ंखणेुच ंटकटक केलं.

‘‘कोण आहे ते?’’ आतून उंच, जाडाभरडा आवाज आला.

‘‘मी आहे मॅकमड . ए हाना तलुा माझं हे अस ंफाटक वाजवणं मािहतीच ंझालं असायला पािहजे होतं.’’

आतून गडगडाटी आवाज झाला. पाठोपाठ िक यांची खळखळ ऐकू आली. फाटक आतम ये उघडलं गेलं. एक िध पाड छातीचा पण बटुका माणूस
दारात आला. या या हातात या ब ीचा िपवळा उजेड या याच पढेु डोकावले या चेह यावर पडला होता. िपव या काशात याचे शंकेखोर डोळे अजूनच
चमकत होते.

‘‘िम. थॅिडयस, तु ही? आिण हे लोक कोण आहेत? हे येत अस याच ंमालकांनी सांिगतलेलं नाही मला..’’

‘‘नाही? आ य आहे. मी काही िम ांना घेऊन येणार आहे अस ं याला कालच रा ी सांिगतलं होतं.’’

‘‘ते आज िदवसभर खोलीबाहेरच आलेले नाहीत. िम. थॅिडयस. मला या लोकांब ल यां याकडून कसलीही सूचना नाही. मी तु हाला आत घेऊ
शकतो; पण तमु या िम ांनी आहेत ितथेच थांबावं हे चांगलं. मी हकमाचा ताबेदार आहे.’’

ही अगदीच अनपेि त अडचण होती. थॅिडयस या याकडे अिव ासाने आिण अगितकपणे बघत रािहला. ‘‘हे... हे चांगलं नाही मॅकमड .’’ तो हणाला;
‘‘मी ांची खा ी दतेो. आिण तलुा तेवढं परुसे ंआहे. यात एक त णीही आहे. अशा या आडवेळी ितनं बाहेर र यावर कस ंउभं राहावं?’’

‘‘तरीपण मा करा िम. थॅिडयस.’’ तो उ ामपणे हणाला; ‘‘ते तमुचे िम  आहेत; पण मा या मालकांचे नाहीत. मला मालकांकडून काम कर याचा पगार
िमळतो आिण ते मी चोख करतोय. तमु या िम ांना मी ओळखत नाही.’’

‘‘अ स ंमॅकमड ?’’ हो स उंच आवाजात हणाला; ‘‘मला नाही वाटत; क  तू मला अजून माफ केलं असशील. चार वषापूव  ऍलीसन सवर मी तलुा
तीन फे यांम ये िचतपट केलं होतं.’’

‘‘शेरलॉक होऽऽ स?’’ तो िध पाड म ल ची कारला; ‘‘तु हाला कसा िवसरने मी? या रा ी तु ही मा या जबड्याखाली जोरदार ठोसा मारला होता.
तु हाला ओळखतो मी. तु ही बॉि सगंमधलं कौश य मा  पार वाया घालवलंत. खूप नाव कमावलं असतंत, कुठ या कुठे पोहोचला असतात.’’

‘‘बघ वॉटसन. मला इतर काही करायला जमलं नाही तर हा एक यवसाय न क  िश लक आहे. तोही अगदी शा ीय.’’ हो स हसत हणाला; ‘‘मला
खा ी आहे क , हा िम  आप याला र यावर कुडकुडत उभं ठेवणार नाही.’’

‘‘या सर... आत या. तु ही आिण तमुचे िम सु दा.’’ मॅकमड  हणाला; ‘‘माफ करा िम. थॅिडयस पण हकूम फार कडक आहेत. यांना आत घे यापूव
खा ी पटणं आव यक होतं.’’

फाटकातून आत िशर यावर खडीने तयार केलेली एक वाट मोठ्या ओसाड अगंणातून अवाढ य घराकडे गेली होती. ते चौकोनी ठोक यासारख ंघर
अगदीच अनाकषक होतं. साव यांम ये झाकलं गेलं होतं. छताकड या एका खोली या िखडक वर चं ाचे िकरण पडले होते. तेवढाच भाग काशमान झाला
होता. घराचा पसारा, ितथली भीषण, उदास शांतता दय गोठवून टाकत होती. थॅिडयसही णभर चरकला. या या हातातली ब ी थरथरली.

‘‘मला काही समजेनास ंझालंय. काहीतरी चूक हो येय. आपण न क  येणार आहोत हे बाथ लेमीला सांिगतलं होतं. तरीपण या या खोलीत िदवा
नाही. आता काय करावं?’’

‘‘तो घरावर कायम एवढाच पहारा ठेवतो?’’ हो सनं िवचारलं.

‘‘हो. यानं विडलांचीच रीत पढेु चालू ठेवली आहे. तो यांचा जा त लाडका मुलगा होता. मला वाटतं क  विडलांनी याला मा यापे ा अिधक
काहीतरी सांिगतलं असावं. ती वरची, िज यावर चं ाचा काश पडलाय, ती खोली बाथ लेमीची. बाहे न चं काशात उजळ येय पण आत मा  काहीच

काश नाहीये.’’

‘‘नाहीच.’’ हो स हणाला; ‘‘पण दारापलीकड या या छोट्या िखडक त मा  कवडसे िदसतायत.’’

‘‘ती हाऊसक पर िमसेस बन टोनची खोली आहे. हातारी बन टोन ितथेच बसलेली असते. तीच आप याला याब ल सांगू शकेल. कृपया इथेच एक



दोन िमिनटं वाट पाहा. एकदम सगळे गेलो तर ती दचकून जागी होईल... शूऽऽ.. अर.े.. हे काय?’’

या या थरथर या हातामुळे ब ीचा हलता काश सवाव न हेलकांडत िफरला. िमस मॉ टननं माझा हात ग च पकडून ठेवला. धडधड या दयाने
आ ही सारजेण जाग याजागीच िखळलो. या का या घरा या शांत, गंभीर वातावरणाला भेदून एका ीची कणकक श िकंकाळी उमटली. यात पराकोटीचं
भय दाटलेलं होतं.

‘‘हा तर िमसेस बन टोनचा आवाज.’’ थॅिडयस हणाला; ‘‘घरात ती एकटीच ी आहे. इथेच थांबा. मी लगेच येतो.’’ तो लगबगीने दाराकडे गेला.
या या या िविश  प तीनेच दार ठोठावलं. एका उंच, हाता या बाईने दार उघडलं. ित या चेह यावरचा रगं उडाला होता. थॅिडयस ित या ीस पडला.

‘‘िम. थॅिडयस... तु ही आलात.. बर ंवाटलं.... बर ंवाटलं िम. थॅिडयस.’’ ती पु हा पु हा तेच तेच बोलत रािहली. थॅिडयसला घेऊन ती आत गेली.
पाठोपाठ दार बंद झालं आिण ितचा आवाजही हलके हलके ीण होत गेला.

आ ही अजून घरा या बाहेरच होतो. थॅिडयसनं ब ी आम याकडे िदली होती. हो सनं ती आजूबाजूला िफरवली. आसपास मातीचे िढगार ेअ ता य त
पडले होते. मी आिण मॉ टन एक  उभे रािहलो होतो. ितचा हात मा या हाती होता. दोन िजवातलं आकषण ही िकती नाजूक गो  असते. आ ही आज या
आधी कधीच भेटलो न हतो. ना एका श दाच ंसभंाषण झालं होतं; ना एकमेकांना पािहलं होतं. तरीपण या अवघड णी आम या दोघांचे हात जुळले होते.
ितला पाहता णीच मला आतून काहीतरी जाणवलं होतं. मन ित याकडे ओढ घेत होतं. मा या सहवासात ितला सरुि त वाटतं हे ितनंही मला सांिगतलं
होतं. आ ही तसेच हातात हात ध न लहान मुलांसारखे उभे होतो. या भीषण वातावरणाने वेढले गेलो असतानाही आमची मनं मा  शांत, ि थर होती.

‘‘िकती िविच  जागा आहे ही!’’ ती अवतीभवती पाहात हणाली.

‘‘जणू काही इं लंडमध या सग या घशुी हे अगंण उखडायला आ या हो या. मी अस ं य बलाराट या एका टेकडीवर पािहलं होतं. ितथे कामगार
काहीतरी िमळ या या आशेने खणत राहायचे.’’

‘‘इथेही तेच कारण आहे.’’ हो स हणाला; ‘‘खिज याचा शोध घेणा यांच ंकाम आहे हे. ते सहा वष खिज या या मागावर आहेत. इथली जमीन खणलेली
िदसली तर नवल नाही.’’

याच णी घराच ंदार खाडकन उघडलं गेलं. थॅिडयस शो टो धावत बाहेर आला. या या डो यात भीती साकळलेली होती आिण हात हवेत उंचावले
होते.

‘‘बॉथ लेमीच ंकाहीतरी बरवंाईट झालं आहे.’’ तो िकंचाळला; ‘‘मला खूप भीती वाट येय. मी हे सहन क  शकत नाही. तो अ रशः थरथरत होता.
या या या मोठ्या कॉलर या कोटातून याची मान बाहेर आली होती. चेहरा कमाली या घाबरले या लहान मुलासारखा िदसत होता.

‘‘आत चला.’’ हो स वरनेे हणाला.

‘‘चला..’’ थॅिडयस ग धळ यागत हणाला. ‘‘मी... मी तु हाला धड वाटही दाखवू शकत नाही.’’

आ ही सारचे या या मागे हाऊसक पर या खोलीत गेलो. ती डा या कोप यात भेद न उभी होती. हातां या बोटांची अ व थ चळुबळु चालू होती.
जीव वरखाली होत होता. पण िमस मॉ टनकडे पािह यावर मा  अजून एक ी िदस याने ितला जरा आधार आला.

‘‘दवे तझुं भलं करो.’’ ती हणाली; ‘‘तलुा पाहन बर ंवाटलं.’’

थॅिडयसनं ित या हडकु या, क ाने खरखरीत झाले या हातांवर थोपटलं. बायकांना दतेात तसा मेळ श दांत धीर िदला. यावर ितचा चेहरा जरा सैल
झाला.

‘‘मालकांनी वतःला आतम ये क डून घेतलंय आिण काहीच उ र दते नाहीयेत.’’ ितनं खलुासा केला; ‘‘ यांना एकटं राहायला आवडतं. मी िदवसभर
यांची वाट पािहली. पण तासाभरापूव  मला काहीतरी गडबड अस याची भीती वाटली. मी वर गेले आिण िक ली या भोकातून आत पािहलं. मी गे या दहा

वषात यांना आनंदात, दःुखात पािहलंय पण यांचा असा चेहरा मा  कधीच पािहला न हता.’’

हो सनं िदवा हाती घेतला आिण तो पढेु झाला. थॅिडयसला थंडी भ न आली होती. इतक ; क  याचे दात वाजू लागले होते. तो लटपटत चालत होता.
वर जाताना मला या या बगलेत हात घालून आधार ावा लागला. हो सनं िखशातून िभंग काढून जिमनीवर या आकारहीन ठशांकडे दोनदोनदा पािहलं.
मला तर ते केवळ डाग वाटत होते. येक पायरीव न हो स अगदी काळजीपूवक हळूहळू पढेु जात होता. हातात या ब ी या काशात डावीकडे-उजवीकडे
पाहात होता. िमस मॉ टन खाली हाऊसक पर बन टोनबरोबर थांबली होती.

िज याचा ितसरा ट पा एका लांब बोळात थांबला. बोळा या उज या हाताची िभंत भारतीय उंची पड ांनी सजवली होती, तर डा या हाताला तीन
दरवाजे होते. हो स तशाच दब या, सावध, अ यासू पावलांनी पढेु सरकला. आ ही या या पावलांवर पाऊल ठेवून चाललो होतो. या या हातात या
ब ी या उजेडाने आम या का या, लांब साव या माग या बोळात पडत हो या. आ हाला ितस या दरवाजाकडे जायच ंहोतं. हो सनं तो हलकेच ठोठावला.
आतून काहीच उ र आलं नाही. यानं दरवाजाची कडी ध न तो उघड याचा य न केला. पण दरवाजाला आतून लॅचच ं कुलूप लावलं होतं. िक ली
अधवट िफरवून ठेव यामुळे लॅचच ंभोक पूणतः बंद झालेलं न हतं. हो स खाली वाकला. आिण लगेचच मोठा ास घेत उठून उभा रािहला.



‘‘वॉटसन काहीतरी अमानुष घडलंय.’’ तो इतका हादरलेला मी कधीच पािहलं न हतं. ‘‘तलुा या ब ल काय वाटतंय?’’

मी भोकातून आत पािहलं आिण मा या अगंावर भीतीचा काटा आला. खोलीत चं काश पसरला होता. या अधूंक पांढुर या काशात मला एक चेहरा
िदसला; थेट मा याकडे रोखून पाहात असलेला. शरीराचा खालचा भाग अधंारात अस याने तो चेहरा अधांतरी तरगंत अस यासारखा भासत होता. अगदी
थॅिडयससारखाच त डावळा. तसचं उंच ट कल, याभोवती केसांची झालर. तसाच र हीन. पण यावर एक भेसूर हा य होतं. जबडा फाकवून हसताना
याचा चेहरा जणू तसाच गोठून गेला होता. ि थर, थंड काशातला तो चेहरा एरवी या िपळवटले या मृत चेह यांपे ा अिधक भयानक िदसत होता. तो चेहरा

थॅिडयसशी एवढा िमळताजुळता होता क  मी मागे वळून थॅिडयस आम याबरोबरच अस याची खा ी क न घेतली. याला पािह याबरोबर; याला एक जुळा
भाऊ आहे, अस ं यानंच सांिगत याच ंआठवलं.

‘‘हे भयानक आहे.’’ मी हो सला हटलं; ‘‘काय करायच?ं’’

‘‘आधी हा दरवाजा पार करायला हवा.’’ अस ं हणून यानं हडँलला पूण ताकद लावून लॅच उघड याचा य न केला. करकर आवाज झाले पण दरवाजा
उघडला नाही. मग आ ही दोघांनीही िमळून धडक मारली. दरवाजा धाडकन उघडला गेला. आ ही बाथ लेमी या खोलीत आलो होतो.

रसायनशा ाची योगशाळा असावी अस ं या खोलीच ं प होतं. दरवाजासमोर या िभंतीवर; कपाटाम ये काचेची बचु ं लावले या अनेक बाट या
ठेव या हो या. टेबलावर बनर, परी ान या आिण वेगवेग या आकारां या काचपा ांचा खच होता. कोप याम ये ऍिसड-अ कल चे काचेचे बदुले ठेवले होते.
यातलाच एक फुटका िकंवा गळका होता. गडद रगंाच ंएक रसायन खाली वाहन गे याच ंिदसत होतं. खोलीत डांबरासारखा झ बणारा वास पसरला होता.

िभंती या कडेला, एक िशडी जिमनीवर लॅ टरम ये रोवून उभी क न ठेवली होती. छताला एक माणूस आत िश  शकेल अस ंमोठं भगदाड होतं. िशडी या
पायाशी लांबलचक दोराच ंवेटोळं अ ता य त फेकून िदलेलं होतं.

टेबलाशेजार या लाकडी आरामखचु वर या चडं घराचा मालक, बाथ मेली िवसावला होता. याच ंडोकं डा या खां ावर रलेलं होतं. चेह यावर भेसूर,
अनाकलनीय हा य पसरलं होतं. दहे कडक झाला होता. थंडगार पडला होता. याला म न अनेक तास होऊन गेले असावेत. हातपाय आिण बोटंच न हे,
तर सारचे अवयव वेडेवाकडे वळले होते. यांना िविच  आकार आला होता.

टेबलावर रलेले या या या हाताशेजारी एक गदसेारखी व तू पडली होती. एका िपवळट रगंा या दणकट लाकडा या टोकावर टणक दोरीने एक दगड
घ  बांधला होता. या व तूशेजारी एक कागदाचा तकुडा होता. यावर काही आकृ या आिण श द खरडले होते. हो सनं नजर टाकली आिण तो तकुडा
मा याकडे िदला.

‘‘बघ.’’ सूचकपणे भुवया उडवत तो हणाला.

ब ी या काशात मी वाचलं आिण शहा न गेलो. चार आकृ यांखाली िलिहलं होतं,

‘‘द साईन ऑफ फोर.’’

‘‘ हणजे नेमकं काय? याचा अथ काय?’’ मी िवचारलं.

‘‘ हणजे खून!’’ बाथ लेमीवर ओणवा होत तो हणाला; ‘‘ओह... हे मला अपेि त होतंच. इकडे बघ.’’ यानं बोट दाखवलं. काना या थोडं वरती; एक
लांबलचक काटा घसुला होता.

‘‘हा तर काटा वाटतोय.’’ मी हणालो.

‘‘काटाच आहे. बाहेर काढ. पण जरा जपून; कारण तो िवषारी असू शकतो.’’

मी काटा बोटांनी उपसून काढला. तो एवढ्या सहज िनघाला क  शरीरावर याची काहीच खूण रािहली नाही. िजथून तो काटा िनघाला ितथे र ाचा एक
लहानसा थब साकळला होता.

‘‘हे सार ंमा या आकलनाबाहेरच ंआहे.’’ मी हणालो; ‘‘गुंता सटु याऐवजी वाढतच चाललाय.’’

‘‘उलट यामुळे तर उ र ंिमळतायत. आता सपूंण केस सलग मांड यासाठी मला थोड्याच दु यांची गरज आहे.’’

खोलीत आ यापासून आ ही थॅिडयसच ंअि त वच िवस न गेलो होतो. तो अजूनही दारातच उभा होता. या भयानक याने याच ंडोकं च ावलं
होतं. तो वतःशीच गदगदून रडत होता. आिण अचानक एक मोठा हंबरडा फुटला. याच ंरडणं अनावर झालं.

‘‘खिजना नाहीसा झालाय.’’ तो रडतरडतच हणाला; ‘‘खिजना लुटला गेलाय... या वर या भगदाडातून आ ही तो खाली उतरवला होता. मी याला
मदत केली होती. याला शेवटचा िजवंत पाहणारा मीच आहे. मी खाली आलो ते हा यानं मा यामागे दाराला आतून कडी घात याचा आवाजही मी
ऐकलाय.’’

‘‘ते हा िकती वाजले होते?’’

‘‘रा ीचे दहा. पण... पण आता तो मेलाय. पोलीस मा यावर या या खनुाचा सशंय घेणार. न क च. पण तु हालाही तस ंवाटत नाहीये ना? मी खून
केलाय अस ंतु हाला वाटत नाही ना? जर मी खनुी असतो तर तु हाला इथे का घेऊन आलो असतो? ओह... मला आता न क च वेड लागणार.’’ यानं हात



हवेत झटकले, पाय जिमनीवर दाणकन आपटले.

‘‘तु हाला काळजी कर याच ंकारण नाही िम. शो टो.’’ हो स मेाने या या खां ावर हात ठेवत हणाला; ‘‘माझा स ला ऐका. याची बातमी ायला
लगेच पोलीस टेशनला जा. यांना या करणात लागेल ती मदत कर याची वाही ा. तु ही येईपयत आ ही इथेच थांबतो.’’

थॅिडयसनं अधवट हरवले या अव थेतच हो स या आ चे ंपालन केलं. तो अडखळत िजना उतरत अस याचा आवाज आ हाला ऐकू आला.



६

‘‘वॉटसन.’’ हो स हातावर हात घासत हणाला; ‘‘आप याकडे अजून अधा तास आहे. तो कारणी लावू. मा या ीने ही केस जवळजवळ सपं यात
जमा आहे. पण अितउ साह नको. केस सोपी िदसत असली तरी खोल आहे.’’

‘‘सोपी?’’ मी जवळपास ओरडलोच.

‘‘अगदीच सोपी.’’ हो स जणू काही वै क य कॉलेजमधला ोफेसर होता आिण िव ा याना एखादा अवघड िवषय समजावून दते होता. वॉटसन, या
कोप यात बस हणजे तु या पावलांचे ठसे गुं यात भर घालणार नाहीत. पिहली गो , ते लोक आत कसे आले आिण बाहेर कसे पडले? दरवाजा तर काल
रा ीपासून उघडला गेलेला नाही... िखडक ?’’ हो स वतःशीच पटुपटूु लागला. िदवा िखडक पाशी नेत याच ं वगत चाललं होतं; ‘‘िखडक  आतून नीट
लावून घेतली आहे. िखडक ची चौकटही मजबूत आहे. कडेला िबजािगरीने बसवलेली तावदानं नाहीत. पण वरखाली होणा या झडपा आहेत. जरा झडप
उचलून पाह... अ.ं. शेजारी कुठेही पा याचा पाईप नाही. छ परही इथून बरचं लांब आहे. तरीही एक माणूस िखडक तून आत िशरला आहे. काल रा ी थोडा
पाऊस होता. िखडक या कठड्यावर एका पावलाचा ठसा उमटलेला िदसतोय. आिण हा िचखलाचा गोलसर ठसा बघ. इथेही जिमनीवर... आिण आता
टेबलाशेजारी. बघ वॉटसन.’’

मी पािहलं. िचखलाचा छोटा गोलसर छाप उमटलेला होता; ‘‘पण हा काही पावलाचा ठसा नाही.’’

‘‘ यापे ा खूप मह वाचा आहे. हा लाकडी खुट्ंया या टोकाचा छाप आहे. इथे िखडक या कठड्यावर बघ, बटुाचा ठसा. ं द टाचे या; नाल बसवले या
बटुाचा ठसा. या याशेजारी हा गोलसर छाप. लाकडी खुट्ंयाने उमटवावा तसा.’’

‘‘तो लाकडी पायवाला माणूस!’’

‘‘तोच असणार, पण अजूनही कोणीतरी होतं. कोणीतरी यो य साथीदार. ही िखडक  जिमनीपासून िकती उंचावर असेल वॉटसन?’’

मी िखडक तून बाहेर पािहलं. बाहेर चं  अजून चमकतच होता. ती िखडक  जिमनीपासून चांगली साठ एक फूट उंचावर होती. वीटकामा या सरळसोट
िभंतीम ये पाय ठेवून वर चढायला काहीच सांदीसपाट्या िकंवा खोब या वगैर ेन ह या.

‘‘हॅ. हे अश य आहे.’’ मी हणालो.

‘‘कोणा या मदतीिवना एकट्याला हे अश य असेलही. पण समज एखादा साथीदार या िखडक त असेल; यानं जर दोराच ंएक टोक िभंतीत या या
मजबूत आकडीला बांधलं आिण दसुर ंटोक खाली सोडलं तर? जरा चपळ, चटं असेल तर लाकडी पायाचा माणूसही वर येऊ शकेल. आिण आला तसाच
िनघून पण जाऊ शकेल. साथीदार हा दोर परत वर ओढून घेईल, आकडीमधून सोडवेल, िखडक ची झडप आतून लावून घेईल, कडी लावेल. िजथून आला
ितथून िनघून जाईल. एक लहानशी न द अशी क ...’’ दोरखडं हाताळत हो स हणाला; ‘‘लाकडी पायवाला दोराव न चढ यात िकतीही वाकबगार असला
तरी तो यवसायाने खलाशी नाही. याचे पंजे खलाशांसारखे मजबूत नाहीत. मला िभंगाखाली या दोरावर र ाचे डाग िदसले. जा त क न दोरा या दसु या
टोकाला. याव न मी अस ंसांगू शकतो क  तो चढता चढता वेगाने खाली घसरला आिण या या हाताची सालटी िनघाली.’’

हे सगळं ठीक आहे. पण या गूढ साथीदाराच ंकाय? तो या खोलीत कुठून कट झाला?’’

‘‘ये स... साथीदार.’’ हो स िवचार करत हणाला; ‘‘ ा साथीदारामुळेच केस इंटरे ट ग हो येय. मला वाटतं क  याची पाळंमुळं इं लंडमधली नसावीत.
इं लंडमध या गु हेगारी या इितहासात याच ंनाव थमच न दलं जाणार आहे. अशा कार या केसेस भारतात िकंवा सेनेगांिबयात घडले या आहेत.’’

‘‘पण तो आत आला कसा?’’ मी मूळचाच  पु हा िवचारला ‘‘दरवाजा बंद आहे, िखडक पयत सहज पोहोचता येत नाही. वर या धुरा या िचमणी या
भोकामधून?’’

‘‘अहं. ते फारच अ ं द आहे. मी ती श यता आजमावली होती.’’

‘‘मग आला कसा?’’ मी हेका सोडला नाही.

‘‘तू मा या प तीने िवचार करणार नाहीस.’’ मान हलवत तो हणाला; ‘‘मी िकती वेळा तलुा हे सांिगतलंय क  अश य गो ी वजा के यानंतर जे उरतं;
तेच िकतीही अवघड असलं तरी स य असतं. तो माणूस; दरवाजा, िखडक , िचमणीमधून आला नाही हे आप याला मािह येय. खोलीतच लपून रािहला
न हता हेही आप याला मािह येय. अथात ते श यही नाही. मग तो अजून कुठून येऊ शकतो?’’

‘‘छताला पडले या भगदाडातून.’’ मी उ फूतपणे ची कारलो.

‘‘न क च. इथूनच आला असला पािहजे. जरा हा िदवा धर. आपण या गु  मा याचा तपास घेऊ; इथे खिजना लपवून ठेवला होता.’’

हो स िशडीवर चढला. तळुयांवर हातांचा जोर दऊेन वर या या भगदाडात िशरला. मान बाहेर काढून मा या हातातून िदवा घेतला. मग मीही या या
मागोमाग वर चढलो.



तो छोटासा गु  माळा एका बाजूला दहा फूट तर दसु या बाजूला सहा फूट लांब होता. तळुया आिण वाशां या आधारावर फळकुटं, लॅ टर टाकून याचा
तळ तयार केला होता. चालताना खाल या तळुयांचा अदंाज घेऊन पावलं टाकावी लागत होती. वर िनमुळतं होत जाणार ंछत हे या घराच ंखर ंछ पर होतं.
मा यावर काहीच फिनचर वगैर ेन हतं. वषानुवषाचा साठलेला धुळीचा जाडसर थर मा  सव  पसरलेला होता.

‘‘ते बघ.’’ वर या उतर या छपराकडे एके िठकाणी बोट दाखवत हो स हणाला; ‘‘इथे बाहेर पड यासाठी चोरदरवाजा आहे. हा छपरातच बेमालूमपणे
िमसळून गेला आहे. याच मागाने पिहला साथीदार आला. याचा काही माग लागतोय का पाह.’’

अस ं हणत यानं िदवा जिमनीकडे केला, आिण थबकला. आज या िदवसात याला असा िद मूढ झालेलं पाहायची ही दसुरी वेळ होती. या या
चेह याव न आ य ओसडंत होतं. याला असा िथजलेला पाहन माझेही हातपाय गारठले. जिमनीवर पावलांचे ठसे होते. व छ, नीट आिण सु प . पण
सामा य माणसा या पावला या जवळपास िन या आकाराचे.

‘‘हो स.’’ मी कुजबजुलो; ‘‘हे िनघणृ काम एका लहान मुलाच ंआहे.’’

यानं वतःवर त काळ ताबा िमळवला, ‘‘मी णभर खरचं थ क झालो होतो वॉटसन. पण ही गो  अितशय वाभािवक आहे. मा या मरणश ने
दगा िदला हणून मी अदंाज वतव यात कमी पडलो. इथे अजून काही िमळणार नाही. खाली जाऊयात.’’

‘‘ या पावलां या ठशाव न तझुं अनुमान काय?’’ खाली उतर या उतर या मी उ सकुतेनं िवचारलं.

‘‘िडअर वॉटसन. तू वतःही काही अदंाज बांधायला शीक ना.’’ तो अ व थ होत हणाला; ‘‘तलुा मा या प दती माहीत आहेत. याव न न क  काही
िदशा िमळेल.’’

‘‘या सा या घटनांना जोडणारी साखळी मी बांधू शकत नाहीये.’’ मी कबलुी िदली.

‘‘लवकरच सार ं काही प  होईल.’’ तो तटुकपणे अगदी वरवर हणाला; इथे अजून काही मह वाच ं सापडेल अस ं वाटत नाही. पण तरी मी एकदा
बघतो.’’ यानं िखशातून िभंग आिण अतंर मोजायची टेप काढली. गुड यांवर बसून जिमनीला अगदी नाक लावून खोलीभर भराभर मापं घेत सटुला. तो पु हा
पु हा तपासत होता, बारकाईने तलुना करत होता. हे करताना याचे डोळे प यासारखे ती ण झाले होते. सा या हालचाली वासाव न माग घेणा या िशकारी
कु या माणे अितशय चपळ, मूक आिण गुपचूप हो या. हो सनं याची बिु म ा या यवसायाऐवजी गु हेगारीत लावली असती तर तो िकती भयंकर गु हेगार
झाला असता; अस ं या णी मला वाटून गेलं. यानं काय ाला अ रशः शरण आणलं असतं. काम चालू असेपयत तो सतत काहीतरी पटुपटुत होता. आिण
शेवटी आनंदानं ची कारला.

‘‘नशीब फळलंय.’’ तो हणाला; ‘‘आता फार क  पडणार नाहीत. साथीदाराचा पाय या या ददुवानं या सांडले या रसायनात पडलाय. हे रसायन
हणजे लाकडाच ंपॉलीश आहे. ि ओसोट हणतात याला. इथे बघ या कुज या वासा या पॉलीशम ये या या पायाचा ठसा आहे. ि ओसोट या बदु याला

तडा गेलाय आिण ते बाहेर सांडलंय.’’

‘‘मग काय?’’

‘‘मग काय, काय? तो आप या तावडीत सापडलाय एवढंच. या वासाचा माग काढू शकेल असा छान िशकवलेला कु ा मला मािह येय. हवाबंद
ड यात या माशा या वासाचाही माग तो पार दूरपयत काढू शकतो. या कुज या ठसठशीत वासाचा माग काढणं या यासाठी िकती सोपं असेल क पना कर.
अर.े.. ते बघ काय ाचे अिधकृत र क आले.’’

खाल या मज याव न धाडधाड पावलांचे आिण मोठ्याने बोल याचे आवाज ऐकू येऊ लागले. पाठोपाठ हॉलच ंदार धाडकन बंद झा याचाही आवाज
आला.

‘‘वॉटसन, ते वर ये याआधी...’’ हो स घाईघाईने हणाला, ‘‘या िबचा या बाथ लेमी या हातापायांना हात लावून बघ. सांग काय वाटतं ते.’’

‘‘हातापायाचे नायू लाकडासारखे टणक झालेत.’’ मी हणालो.

‘‘अगदीच. पूणपणे आखडले गेलेत ते. तेावर रगर मॉट स ही जैवरासायिनक ि या पूण होऊन िकतीतरी तास उलटून गेले असणार. हा िपळवटलेला
चेहरा, यावरच ंगोठलेलं हा य; याच ंवणन जु या अ यासकांनी ‘ रसस सॉड िनकस’ अस ंकेलं आहे. तझुं काय हणणं आहे?

‘‘कुठलंतरी शि शाली िवष असणार. हेिजटेबल अ कलॉईड िकंवा िटटॅनस िनमाण करणारा एखादा पदाथ.’’ मी उ रलो.

‘‘असा ओढलेला ताणलेला चेहरा पाहन मा याही मनात हीच क पना येऊन गेली. इथे आ या आ या, मी हे िवष कस ंदे यात आलं असावं याचाच
िवचार सु  केला होता. या या म तकात काटा टोचलेला सापडला. तो काटा फार काही वेगाने मारला नाहीये. िदशा बघ. मा या या भगदाडातून मारला
गेला असला पािहजे आिण यावेळी बाथ लेमी खचु तून उठून उभा रािहलेला असणार. आता काट्याची तपासणी क यात.’’

मी पटकन तो काटा उचलला आिण िद या या उजेडात पाहायला सु वात केली. लांब काडीसारखा तो काटा; टोकदार आिण काळाकुळकुळीत होता.
या या टोकावर काहीतरी चमकत होतं. एखादा िचकट पदाथ ितथे लावला गेला असला पािहजे. पण तो आता वाळला होता. काट्याच ंमागच ंटोक चाकूनं

तासून गुळगुळीत केलं होतं.



‘‘हा काटा इं लंडमधला वाटतो?’’ यानं िवचारलं.

‘‘नाही. न क च नाही.’’

‘‘आता याव न काही अदंाज बांधता येतील. पण आता आपलं काम सपंलं. ते बघ त लख सरकारी अिधकारी आले. आता आप यासार या दु यम
िडटे टी ह ची गरज नाही.’’ हो स कुचे नंे हणाला.

िज यातून पावलांचा आवाज वर आला आिण पाठोपाठ करडा सूट घातलेला ठगणा िगड्डा माणूस वेगाने खोलीत िशरला. याचा चेहरा लालबुंद होता.
गुबगुबीत गालांव न छोटे िमचिमचे डोळे डोकावत होते. या यामागोमाग गणवेशातला इ पे टर आिण थॅिडयस शो टोही दाखल झाले.

‘‘हं... भयंकर आहे. खरचं भयंकर आहे..’’ तो खसुपसु या दब या आवाजात हणाला. ‘‘पण हे लोक कोण आहेत? या घरात काय सशांनी िबळं केलीयत
का?’’ या या वरात हेटाळणी होती.

‘‘मला तर वाटलं होतं क  तु हाला माझं नाव माहीत असेल िम. ऍथे नी जो स.’’ हो स शांतपणे हणाला.

‘‘अरऽेऽ हो क .’’ ासाचा फुसफुस आवाज करत तो हणाला; ‘‘शेरलॉक होऽऽ स. तका या आधार ेवेगवेग या क पनांचे खेळ मांड यासाठी िस द,
िडटे टी ह शेरलॉक हो स. िबशपगेट करणात तु ही आम या िडपाटमटला अकलेचे डोस पाजलेले आठवतायत ना मला. तमु या स याचा थोडा उपयोग
झाला खरा; पण यावेळी तमु या स यांपे ा आ हाला निशबानेच अिधक साथ िदली होती.’’

‘‘ती केस फारच सोपी होती.’’

‘‘काय हा िवनय हो स. असो... ही केस फार वाईट आहे. अथात िच  तर साफ आहे. फार काही अदंाज, क पना वगैर ेलढवत बस याची गरज नाही.
योगायोगानं तु हाला मा याआधी इथे यायला िमळालं. मला िनरोप िमळाला ते हा मी सदुवैानं नॉरवूडलाच होतो. दसु या केसम ये गुंतलो होतो. असो. तर
तमुची क पना काय आहे िम. हो स? हा माणूस कशामुळे मेला असेल?’’

‘‘ही केस; मी काही क पना मांडावी इतक  अवघड वाटत नाही.’’ हो सनं कोरडेपणानं टोलवलं.

‘‘नाही नाही. अस ंकस?ं तमुचेही अदंाज काही वेळा बरोबर येतात हे मा य करतो ना आ ही. ऍथे नी घमडखोरपणे हणाला; ‘‘आता बघा; दार ंबंद
आहेत, पाच सात लाखांचे जडजवाहीर गायब झाले आहेत. िखडक  कशी होती? उघडी?’’

‘‘बंद. पण ित या कठड्यावर पायाचे ठसे आहेत.’’

‘‘मग झालं तर. िखडक  आतून बंद असेल तर ित या कठड्यावर उमटले या पाया या ठशांचा या केसशी काहीच सबंंध नाही. हे अगदीच सोपं गिणत
आहे. हा माणूस कसला तरी झटका येऊन मेला असणार... अर ेपण दािगने गायब आहेत नाही का. आता माझा अदंाज ऐका.. मा या बु ीची वीज अशी
म येच चमकून जाते. ई री दणेगीच आहे मला ती. इ पे टर; तु ही आिण िम. थॅडीयस बाहेर जा. हे दोघे आत थांबले तर चालतील.’’ इ पे टर आिण
थॅिडयस बाहेर िनघून गेले. खोलीत मी, हो स आिण ऍथे नी जो स ितघेच उरलो, ‘‘तु हाला काय वाटतं हो स? थॅिडयस शो टोनंच कबूल केलंय क  तो
काल रा ी इथे या या भावाबरोबर होता. मला वाटतं क  बाथ लेमी कस यातरी झट याने मेला. आिण मग थॅिडयस दागदािगने घेऊन इथून िनघून गेला.’’

‘‘मग मेलेला बॉथ लेमी उठून बसला आिण यानं दार आतून यवि थत लावून घेतलं.’’

‘‘हं.. हा एक मु ा आहे नाही का. जरा सामा य ान लावूयात. थॅिडयस शो टो या या भावाबरोबर, बाथ लेमी शॉ टोबरोबर होता आिण यां यात
भांडण झालं; हे तर आप याला मािह येय. भाऊ मेलाय, दािगने गायब आहेत; हेही आप याला मािह येय. थॅिडयस इथून गे यानंतर बाथ लेमीला कुणीच
पािहलेलं नाही. तो या या खोलीत झोपायला गेला न हता. थॅिडयस अितशय िबथरलेला िदसतोय. या या वाग याबोल यातही काही फार ससुगंती
नाहीये. बघा... मी थॅिडयसभोवती कस ंचतरुपणे जाळं िवणतोय. लवकरच या यापाशी पोहोचेन मी.’’

‘‘पण तु हाला काही गो ी अजून माहीतच नाहीत.’’ हो स याला अडवत हणाला; ‘‘हा काटा. मला वाटतं िवषारी असावा. तेा या डो यात घसुला
होता. टेबलावर िदसतोय तो खरडलेला कागद. आिण या याशेजारची ती दगडी लाकडी िविच  व तू. तमु या िवल ण अदंाजात यांच ं प ीकरण काय
आहे?’’

‘‘यामुळे तर मा या क पनेला आधार िमळतो.’’ िगड्डा ऍथे नी आ म ौढीने हणाला; ‘‘घर नवलाई या भारतीय चीजव तंूनी भरलेलं आहे. थॅिडयसनं
यातलाच हा एक काटा घेतला. हा िवषारी आहे हे याला माहीत असणार. काट्याचा वापर क न खून केला. या खरडले या कागदाला काही अथ नाही.

आपली िदशाभूल कर यासाठी तो ितथे ठेवला असेल.  एकच उरतो क  थॅिडयस इथून बाहेर कसा पडला... हं... हे पाहा. छताला भगदाड पडलंय.’’
वतः या वजनाला न पेलणारी चपळ हालचाल करत तो गदागदा िशडीवर चढला. या भगदाडात डोकावून पािहलं. काहीच णात याला वर या

चोरदरवाजाचा शोध लाग याच ं यानं अगदी उ साहात जाहीर केलं.

‘‘चला अखेरीस याला काहीतरी सापडलं.’’ हो स खांद ेघसुळत हसत हणाला; ‘‘ या या बाबतीत अस ं विचतच घडतं.’’

‘‘पािहलंत?’’ अथे नी जो स खाली येत हणाला; ‘‘शेवटी तमु या क पना आिण तका या जगापे ा स यच जा त उपयु  असतं हो स. या केसब ल
माझी मतं प क  झालीयत. वर या मा या या छताला; इथून िनघून जाता येईल असा एक चोरदरवाजा आहे. तो थोडासा उघडा रािहला आहे.’’



‘‘मीच उघडला होता तो.’’

‘‘बघा. हणजे तु हालाही मी हणतोय ते पटलं ना?’’ जो स नवीन शोधाने फुशा न गेला होता; ‘‘ हणजे थॅिडयस इथूनच बाहेर पडला. इ पे टऽऽर.
यानं इ पे टरला हाक मारली.

‘‘यस सर.’’ बाहे न आवाज आला.

‘‘थॅिडयस शो टोला इथे घेऊन ये.’’ इ पे टर थॅिडयसला घेऊन आला; ‘‘िम. थॅिडयस शो टो, तु हाला हे सांगणं मी कत य समजतो क ; तु ही जे
काही बोलाल ते तमु यािव  परुावा हणून वापरलं जाईल. मी तु हाला तमु या भावा या खनुा या आरोपाखाली अटक करतोय.’’

‘‘बघाऽऽ... मी... मी तु हाला हणालो न हतो?’’ िबचारा थॅिडयस आम याकडे बघून गयावया करत रडवे या आवाजात हणाला.

‘‘ ास क न घेऊ नका िम. शो टो.’’ हो स ठामपणे हणाला; ‘‘मी तु हाला या आरोपातून मु  करने.’’

‘‘व गना क  नका िम. हो स. तमु या क पना फुका या असतात. तु हाला वाटतं तेवढं हे सोपं नाही.’’

‘‘मी केवळ यांना मु  करणार नाही जो स. तु हालाही एक भेट दतेो. काल रा ी इथे असणा या माणसाच ंवणन सांगतो. याच ंनाव आहे; ‘जोनाथन
मॉल’. याच ंिश ण अगदीच कमी झालेलं आहे. तो बटुका आहे. याचा उजवा पाय तटुला आहे पण तो चपळ आहे. तटु या पाया या जागी तो िझजलेला

लाकडी खुटं लावतो. डा या पाया या बटुाची टाच चौकोनी आहे. यावर नाल ठोकलेली आहे. तो म यमवयीन आहे. चेहरा उ हामुळे रापला आहे. या यावर
एका खनुाचा आरोप आहे. या या हाताची सालटी िनघाली आहेत. मला वाटतं या मािहतीचा तु हाला उपयोग होऊ शकेल. आिण दसुरा माणूस...’’

‘‘ओह.. अजून एक माणूस?’’ अथे नी अ यंत िहणकसपणे हणाला. पण या या चेह यावर हो स या आधी या व याने भािवत झा याचा भाव
होताच.

‘‘दसुरा माणूस इंटरे ट ग आहे.’’ अस ं हणत हो स मा याकडे वळला; ‘‘वॉटसन तु याशी जरा बोलायच ंआहे.’’

मला घेऊन तो बाहेर या हरांड्यात आला. ‘‘या अनपेि त घटनेमुळे आपला इथे ये याचा मूळ उ शे बाजूलाच पडला आहे.’’

‘‘मीही तोच िवचार करत होतो. िमस मॉ टननं या वातावरणात थांबू नये अस ंमला वाटतं.’’

‘‘हो. ितला घरी पोहोचव. ती लोअर कॅ बरवेलम ये सेसील फॉरे टर यां याकडे राहते. फार काही लांब नाही इथून. मी तझुी वाट बघतो, दमला
असशील ना आता?’’

‘‘िबलकूल नाही. आिण या करणाचा उलगडा होईपयत मला झोप लागेल अस ंवाटत नाही. आजवर मी खूप िनरिनराळे अनुभव घेतले आहेत हो स;
पण एका रा ीत एवढ्या िविच  घडामोडी झाले या कधीच पािहले या नाहीत. तु याबरोबर राहन मला पढेु काय होतंय हे पाहायचयं.’’

‘‘तु या सोबतीचा मला उपयोगच होईल. आपण या केसवर वतं पणे काम क . या ऍथे लीला हातात जाळं घेऊन मृगजळाचा पाठलाग करत बसू
दते. िमस मॉ टनला सोडून तू या प यावर जा. ‘३ िपनिचन लेन, लॅ बेथ, नदी या काठाला अगदी लागून, उज या बाजूच ंितसर ंघर’ शेमन नावाचा माणूस
आहे. मेले या ा यांम ये पढा भर याच ंकाम करतो. या याकडे जा आिण मी ‘टोबी’ मािगतलाय हणून सांग. टोबीला ब गीत घालून इथे घेऊन ये.’’

‘‘टोबी... कु ा आहे?’’

‘‘हो. िम  जातीचा कु ा. याची वास घे याची श  अफाट आहे. या करणात लंडनमध या सा या िडटे टी ह पे ा टोबीची मदत सग यात जा त
होणार आहे.’’

‘‘आ ा रा ीचा एक वाजलाय. ब गीला न थकलेला घोडा िमळाला तर मी तीन वाजेपयत परत येऊ शकेन.’’

‘‘मी िमसेस बन टोन आिण या भारतीय नोकराकडून, लाल रावकडून अजून काय मािहती िमळते का ते बघतो. थॅिडयस हणाला होता क  ते
पलीकड याच खोलीत झोपतात. नंतर या महान ऍथे नी जो सचे िद य शोध आिण कुजके फुसके टोमणे ऐकत बसेन.’’
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पोिलसांनी गाडी आणली होती. याच गाडीतून मी िमस मॉ टनला घरी सोडायला िनघालो. आ ा या घटकेपयत ती ित याहन जा त घाबरले या
बन टोनबरोबर होती हणून ितनं वतःला साव न धरलं होतं; धीराने वागली होती. पण ीसलुभ वृ ीनुसार आधार िमळा यावर ती सैल पडली. ब गीत
तर ितला भोवळच आली आिण शु दीवर आ यावर ती हमसाहमशी रडायला लागली. ित या सहनशीलतेची परी ाच बिघतली गेली होती. मी या रा ी
ित यापासून अतंर राखून आिण अिल  होतो अस ंितनंच मला नंतर सांिगतलं. मी वतःला ित याजवळ जा यापासून रोख याचा करत असलेला य न
आिण याचवेळी मा या दयात होणारी कालवाकालव ितला कळली असावी. तरीपण ितला मा या मनात िनमाण झालेलं मे; बागेत ितचा हात
धर यापासूनच कळलं होतं. आजवर या वषानी िशकवलेलं शहाणपण पणाला लावूनही ितचा मृदू वभाव आिण ितची िधटाई यांची सांगड मला लागू शकत
न हती. दोन िवचारांमुळे मी माझं मे य  क  शकत न हतो. माझे ओठ िशवले गेले होते. ती असाहा य अबला होती. यावेळी मे य  करणं हणजे
ित या प रि थतीचा गैरफायदा घेत यासारख ं िदसलं असतं आिण दसुर ं हणजे हो सचा तपास यश वी झा यावर ती गडगंज ीमंत होणार होती.
खिज याची वारसदार होणार होती. मा यासार या हातावर पोट असले या डॉ टरनं ित याशी जवळीक साधणं बरोबर न हतं. ितचा मा यािवषयी काय ह
झाला असता? ित या मनात तसा िवचार येणंही मला आवडणार न हतं. तो आ ाचा खिजना आम या दोघांम ये िभंत बनून उभा रािहला होता.

रा ी दहा या दर यान आ ही िमसेस सेसील फॉरे टरां या घरी पोहोचलो. घरचे नोकरचाकर काम सपंवून िनघून गेले होते. पण मॉ टनला िमळाले या
या सदंशेामुळे िमसेस फॉरे टरना उ सकुता वाटत होती. या ितची वाट पाहात जागत बस या हो या. म यमवयीन तरीही आकषक िमसेस फॉरे टरनी दार

उघडलं. पढेु होऊन मॉ टनला मेानं जवळ घेतलं; आई या मायेने चौकशी केली. मॉ टनला यां याकडे सामा य नोकरासारखी वागणूक िमळत नस याचं
पाहन मला बर ंवाटलं. मॉ टननं माझी ओळख क न िदली. िमसेस फॉरे टरनी मला थांब याचा आ ह केला; यांना रा ी काय काय घडलं ते ऐक याची
उ सकुता होती. पण पढु या कामिगरीवर जायच ंअस याने नंतर कधीतरी सांगेन अस ंसांगून मी ितथून बाहेर पडलो. गाडीत बसलो. जरा अतंर गे यावर मागे
पािहलं तर; अधवट उघडले या दरवाजासमोर, पाय यांवर दोन आकृ या तशाच उ या हो या. या रा ी तशा उबदार मेळ घराच ंदशन मला खूप काही
दऊेन गेलं.

गाडीत बस यावर झा या घटनांच ं मरण होऊन रा  पु हा अधंारी आिण गूढ वाटू लागली. र यावर या मागे पडणा या िद यांबरोबर मी उजळणी क
लागलो. केस या मूळ या मु ांचा जरा उलगडा झालाय अस ंवाटत होतं. कॅ टन मॉ टनच ंमरण, सहा मोती पाठवले जाणं, वतमानप ातली जािहरात, प ं...
सग याचा उलगडा झाला होता. पण या सग या घटना अजूनच खोल, गडद रह याकडे घेऊन जात हो या. भारतात सापडलेला खिजना, कॅ टन
मॉ टन या सामानात सापडलेला नकाशा, मेजर शो टोच ं चम का रक मरण, खिजना सापड यानंतर तो शोधणा या बाथ लेमीचा मृ यू, पावलांचे ठसे,
िवषारी काटा, कागदावर खरडले या चार खणुा आिण खाली िलिहलेलं ते ‘साईन ऑफ फोर’ आिण हा सगळा गुंता आ मिव ासाने सोडवायला उभा रािहलेला
हो स...!

लोअर लॅ बेथमधली िपंिचन लेन हणजे क या बांधकामा या दमुजली घरांची ओळ होती. तीन मांका या घराच ंबंद दार बराच वेळ ठोठावलं आिण
आजूबाजूच ं य नजरते साठवत तसाच उभा रािहलो. अखेरीस वर या मज यावर या खोलीत िखडक या पड ामागे काश उगवला. पाठोपाठ एक चेहरा
डोकावला.

‘‘कोण आहे ते? दा डे िभकारी? पढेु जा...’’ तो ओरडला; ‘‘पु हा दार वाजवलंत तर िपंजर ेउघडेन आिण ेचाळीस या ेचाळीस कु ी अगंावर सोडीन.’’

‘‘अहो पण; यातला फ  एकच हवाय मला. मी आलोय ते...’’ मी काही बोल याचा य न केला.

‘‘चालता हो.’’ तो वसकन िकंचाळला; ‘‘जातो का आता? या िपशवीतला िवषारी सापच टाकतो अगंावर.’’

‘‘पण मला कु ा हवाय.’’ मी ओरडलो.

‘‘मा यावर आवाज चढवतो?’’ शेमन दातओठ खाऊन िकंचाळला; ‘‘तीन हणे तोवर ितथेच थांब. फेकतोच मी साप.’’

‘‘िम. शेरलॉक होऽऽ स...’’ मी ओरडून सांगायला सु वात केली. पण पिह या दोन श दांनीच जादू केली होती. िखडक  खाडकन बंद झाली आिण
िमिनटभरात समोरच ंदार उघडलं गेलं. शेमन एक हडकुळा हातारा होता. खांद ेगदागदा हलत होते, मानेचा िखळा िनघाला होता, डो यांवर िनळा च मा
होता.

‘‘शेरलॉक हो स या िम ांना नाही कस ं हणायच?ं’’ तो हणाला; आत या. या मुंगसाला जरा सांभाळून हं. चावतं ते. ओह्... िकती गोड आहे.. अरे
बाबा तू काय यां या मांडीवर बसणार का आता?’’ हाता याच ंहे पढुच ंलािडक वा य िपंज यात या अजून एका ा याला उ शूेन होतं. तो ाणी गजां या
आडून लाल डो यांनी मा याकडे टुकूटुकू बघत होता. ‘‘घाब  नका, काही करणार नाही तो. याचे सळेु काढून टाकलेत मी. घरातले िकडे पकड यासाठी
सोडतो मी याला. तु हाला अस ंटाकून बोललो याब ल मा करा. पण ग लीतली पोर ंफार ास दतेात हो. िवनाकारण दरवाजा बडवून मला िचडवतात.
िम. शेरलॉक हो सना काय पािहजे होतं हणालात?’’



‘‘तमु याकडचा एक कु ा पािहजे होता यांना.’’

‘‘हं. टोबी?’’

‘‘हो हेच नाव होतं.’’

‘‘टोबी इथून सात या िपंज यात राहतो.’’ अस ं हणत तो िवि  हातारा हातातली मेणब ी घेऊन ा यां या गद तून पढेु सरकला. या या हातात या
मेणब ी या हल या काशात अनेक ा यांचे डोळे लुकलुकत होते. अधंारातून आम याकडे पाहात होते. िभंतीवर या टांगले या िपंज यांम ये ससाणा िकंवा
तस याच जातीचे अनेक प ी बंद क न ठेवले होते. एकेका पायावर वजनाचा भार दते ते आळसावून िच िविच  आवाजात केकाटत होते.

टोबी हणजे ल ब या कानांचा आिण वाढले या केसांचा अितशय गिल छ कु ा होता. पॅिनयल आिण लचर जात च ंिम ण असावं ते. तपिकरी पांढ या
रगंा या टोबीची चाल डुगडुगती होती. हाता यानं टोबीसाठी मा या हातात िब क टं िदली. मी टोबीला चचुकारलं. मा यात आिण या कु यात समझोता
झाला आिण अखेरीस तो मा याबरोबर यायला तयार झाला. फार ास न दतेा ब गीत िशरला. पॉिंडचरी लॉजला परतलो, ते हा पहाटेचे बरो बर तीन वाजले
होते. दारावर या म ल मॅकमड ला अटक क न; याला आिण थॅिडयसला पोलीस टेशनवर घेऊन जा यात आलं होतं. फाटकावर पोिलसांचा पहारा होता.
पण हो सच ंनाव सांिगत यावर मला टोबीसकट आत वेश िमळाला.

दारातच हो स िखशात हात घालून, िनवांतपणे पाईप ओढत उभा होता.

‘‘वा. आणलंस याला.’’ तो हणाला; ‘‘ऍथे नी जो स िनघून गेलाय. तू गे यानंतर यानं बरचं श दशन केलं. थॅिडयस, मॅकमड ला अटक क न
याच ंसमाधान झालं नाही. यां याबरोबर हाऊसक पर िमसेस बन टोनला आिण या भारतीय नोकरालाही अटक केली. आता ही जागा आप याच ता यात

आहे. वर फ  एक इ पे टर आहे. टोबीला इथेच सोड आिण वर चल.’’

टोबीला हॉलमध या टेबलाला बांधलं आिण आ ही िजना चढून वर गेलो. खोली जशी या तशीच होती. बाथ लेमीचा दहे पांढ या चादरीने झाकून
ठेव यात आला होता. एक इ पे टर कोप यात डुल या काढत होता.

‘‘मी आता बूट काढून ठेवणार आहे. तू ते खाली घेऊन ये वॉटसन. मी जरा चढ-उतर करणार आहे. या मालाला ते जिमनीवर सांडलेलं रसायन लाव
आिण मा यामागोमाग वर या मा यावर चल.

आ ही या भगदाडात िशरलो. हो सनं ितथले ठसे एकदा काशात पाहन घेतले.

‘‘हे ठसे पु हा बघ. काही न द घे यासारख ंिदसतंय?’’

‘‘एखा ा लहान मुलाचे िकंवा छोट्या चणी या ीचे वाटतायत.’’

‘‘आकार सोडून अजून काही?’’

‘‘िवशेष काही नाही. कोणा याही पायाचा ठसा असाच िदसतो.’’

‘‘नाही. ल  दऊेन बघ. हा धुळीत उमटलेला या या उज या पायाचा ठसा. मी आता मा या उज या पायाचा ठसा या या शेजारी उमटवतो. काय
वेगळेपणा िदसतो ते सांग.’’

‘‘तझुी बोटं जुळलेली आहेत. एकमेकांना िचकटलेली आहेत. पण या ठशातली बोटं मा  तशी नाहीत. येक बोटात अतंर आहे.’’

‘‘अगदीच. हा मु ा ल ात ठेव. जरा पढेु हो. मी हा माल घेऊन इथेच थांबतो. या चोरदरवाजा या चौकटीला असाच लाकडा या पॉलीशचा, या
ि ओसोटचा वास येतोय का ते सांग.’’

मी यानं सांिगतलं तस ंकेलं. चौकटीला तोच उ  वास ती पणे आला.

‘‘परत जाताना यानं चौकटीवर याच िठकाणी पाय ठेवलेला असणार. जर तलुा हा वास इत या प पणे येत असेल तर टोबीला काहीच अडचण
येणार नाही. आता खाली जा आिण टोबीला सोड.’’

मी खाली गेलो. तोपयत हो स या चोरदरवाजातून छपरावर चढला. प हाळी या कडेवर हातात कंदील घेऊन उभा असलेला हो स एखा ा मोठ्या
काज यासारखा िदसत होता. म येच िचमणी या मागे अ य झाला; परत िदसू लागला आिण छपरा या माग या बाजूला िदसेनासा झाला. मी लॉज या मागे
जाऊन पािहलं तर तो वरती वळचणीला बसला होता. याला खालच ंनीट िदसत नसावं.

‘‘आलास का वॉटसन?’’

‘‘हो.’’

‘‘हीच ती जागा. खाली ते काळं काय िदसतंय?’’

‘‘पा याची टाक  आहे.’’

‘‘आिण ितथून वरपयत?’’



‘‘पाईप आहे.’’

‘‘एखादी िशडी वगैर?े’’

‘‘नाही.’’

‘‘या माणसानं मला च ावूनच टाकलंय. इथून पडलो तर कपाळमो च होईल. पण तो िजथून चढून वर आला ितथून मला खाली उतरता यायलाच
पािहजे. पा याचा पाईप तसा मजबूत िदसतोय. इथूनच उतरतो.’’

िभंतीव न पाय घसपट याचा आवाज आला आिण यापाठोपाठ कंदील हलत डुलत खाली येऊ लागला. हलक शी उडी मा न हो स टाक वर
उतरला आिण ितथून जिमनीवर आला.

‘‘हे अगदीच सोपं होतं.’’ पु हा पायात बूट घालत तो हणाला; ‘‘िभंतीवर या टाई स िनखळ या आहेत. तो साथीदार घाईघाईत उतरताना हे पडलंय
बघ. याव न तर मा या िन कषाना दजुोराच िमळतो.’’

यानं हातातली व तू दाखवली. ती गवताने िवणलेली लहानशी िपशवी िकंवा थैली होती. गवता याच वेणीने ित याभोवती गाठ बांधली होती.
िसगारटेकेसपे ा फार मोठी न हती ती. आतम ये सहासात काटे होते. काळेकुळकुळीत, एक टोक ती ण आिण दसुर ंटोक घासून गुळगुळीत केलेलं होतं.
बाथ लेमी या डो यात असाच काटा िमळाला होता.

‘‘भयंकर.’’ तो हणाला; चकूुनही ते टोचू दऊे नकोस. या याकडे सगळे िमळून हे एवढेच काटे असतील तर; तु या िकंवा मा या शरीरात िवषारी काटे
घसु याची श यता कमी झाली याचा मला आनंद आहे. . सहा मैल चाल याची तयारी आहे वॉटसन?’’

‘‘न क च.’’ मी उ रलो

‘‘तझुा पाय?’’

‘‘काळजी नको.’’

‘‘ओके, टोबी.’’ यानं ि ओसोट या रसायनात बडुवलेला हात माल टोबीला हंगायला िदला. याबरोबर टोबी आपले पाय फाकवून उभा रािहला आिण
यानं गमतीदारपणे मानेला झटका दऊेन एखा ा सराईत सगुंध िव े याने वासाच ंपरी ण करावं तस ं केलं. हो सनं माल लांब फेकून िदला. टोबी या

गळप ्याला मजबूत दोरी बांधली आिण याला पा या या टाक वर चढवलं. ग यातून िविच  कुईकुई आवाज काढत, नाक घासत टोबीनं टाक वरचा वास
हंगला. शेपटी हवेत हलवत जिमनीवर पावलं आपटायला सु वात केली आिण वेग घेतला. आ हीही या यामागोमाग पळायला लागलो.

पूव िदशा हळूहळू उजळायला लागली होती. अधूंक धुरकट काशात िदसायला लागलं होतं. ती ठोक यासारखी चडं इमारत उदासपणे उभी होती.
भोवताल या बागेतले चर, खड्डे, मातीचे ढीग, झुडपं पार करत आ ही उजवीकडे वळलो.

कंुपणा या िभंतीपयत पोहोच यावर टोबी झेपा घेत पळायला लागला आिण कोप यात या एका बीच झाडाखाली येऊन उभा रािहला. िजथे दोन िभंती
एकमेक ना िमळत हो या ितथलं बांधकाम ढासळलं होतं. भेगा पड या हो या. खाली पडले या िवटांचे कोपर ेगुळगुळीत झाले होते. यांचा वापर कंुपण पार
कर यासाठी िशडीसारखा होत असला पािहजे. हो स वर चढला. यानं मा याकडून टोबीला घेतलं आिण कंुपणा या िभंतीपलीकडे सोडलं.

‘‘इथे लाकडी पायवा या या हाताचा ठसा उमटलाय’’. हो स हणाला; ‘‘मी अगदी या या शेजा नच वर चढलो. या पांढ या लॅ टरवर र ाचे डाग
बघ. आपलं नशीब, क  काल रा ीचा पाऊस फार जोराचा न हता. र यावर वदळ चालू झाली तरी हा वास काही एवढ्यात जाणार नाही.’’

हो स हणाला खर,ं पण मला मा , लंडन या र यावर या तफुान वदळीने तो वास िटकेल क  नाही याची दाट शंका होती. अथात मा या शंका
थोड्याच वेळात मावळ या. टोबी णभरही ग धळला नाही क  अडखळला नाही. तो या या डुगडुग या चालीने तसाच पढेु जात रािहला. र यावर या इतर
कोण याही वासापे ा तो ि ओसोटचा गंध जा त ती  असणार.

‘‘ या साथीदारा या पावलाला लागले या रसायना या गंधाव न माग काढणं एवढंच मा या हाती आहे अस ं समजू नकोस.’’ हो स हणाला;
‘‘ या यापयत पोहोच याचे अजून खूप माग मा याकडे आहेत. पण हा यात या यात सोपा आहे. हा न वापरणं हणजे वेडेपणा आहे. यामुळे केस
सोडवायला बु ी फार खच पडणार नाही. नाहीतर अजून िवचार करत बसायला लागलं असतं.’’

‘‘हो स.’’ मी हणालो; ‘‘तू केसम ये या कार ेमाग काढतोस ते पाहन मी कायमच थ क झालो आहे. िवशेषतः जेफरसन होप केसम ये. अनाकलनीय,
गूढ गो या मुळापयत तू कसा काय पोहोचू शकतोस? उदाहरणाथ, या लाकडी पायवा याच ंवणन तू एवढ्या तंतोतंत कस ंक  शकलास?’’

‘‘छे! अगदीच सोपं होतं. ते नाटक पणे रगंवून सांगायच ंकाहीच कारण नाही. हे बघ; खनुा या आरोपाखाली अटकेत असले या कै ांवर नजर ठेवणा या
दोन मु य अिधका यांना, एका खिज या या रह याचा शोध लागतो. यांना जोनाथन मॉल नावाचा एक ि िटश माणूस नकाशा आखून दतेो. िमस मॉ टननं
दाखवलेला ित या विडलां या सामानात सापडलेला नकाशा आठव. यावर जोनाथन मॉल हे नाव होतं. यानं यावर वतः या आिण सहका यां या
वतीने; सहीदाखल िहंदी भाषेतला चारचा ‘४’ असा आकडा िलिहला. ‘साईन ऑफ फोर’. या सपूंण घटनेला यांनी हेच नाट्यपूण नाव िदलं. ‘साईन ऑफ
फोर’. आता बघ; या नकाशा या साहा याने यांना िकंवा यात या एखा ाला खिजना सापडतो. तो इं लंडम ये आणला जातो. पण या सग यात एक



काहीतरी टुी राहन जाते. जोनाथन मॉलला वतःलाच तो खिजना का िमळाला नाही? नकाशावरची तारीख बघता कॅ टन मॉ टन या काळात कैदते या
गु हेगारां या िनकट या सहवासात होता. जोनाथन मॉलला तो खिजना िमळू शकला नाही याच ंकारण तो आिण याचे साथीदार हे वतःच कैदी होते आिण
ितथून बाहेर पडू शकत न हते.’’

‘‘पण हे तर केवळ अदंाज झाले.’’ मी हणालो.

‘‘नाही. केवळ अदंाज नाहीत. आप याला माहीत असले या घटनांना तकशु दपणे जोडू शकेल अस ंहे एकमेव गृहीतक आहे. कस ंते मा माने पाह.
मेजर शो टो खिजना ह तगत के यावर काही वष शांत रािहला. खिजना ता यात अस याने तो आनंदात होता. पण मग याला भारतातून एक प  आलं क

यामुळे तो नखिशखा त हादरला. काय असेल ते प ?’’

‘‘ यानं यांना फसवलं ती माणस ंआता मोकळी आहेत.’’

‘‘िकंवा यांनी सटुका क न घेतली आहे. हीच श यता जा त आहे. कारण यांची कैद िकती काळाची आहे हेही शो टोला माहीत असणार. यांची
सटुका हे एरवी या यासाठी आ यजनक न हतं. मग यानं काय केलं? लाकडी पायवा या माणसापासून सरं ण िमळावं हणून यानं आप याभोवती
पहारा बसवून घेतला. तो माणूस गोरा होता. ल ात घे, कारण यानं एकदा भीतीपोटी चकूुन या फेरीवा यावर गो या झाड या तोही गोराच होता. आता
या नकाशात एकाच गो या माणसाच ंनाव आहे. बाक चे िहंदू िकंवा मु लीम आहेत. गोरा कुणीच नाही. हणून आपण अस ं हणू शकतो क ; तो गोरा माणूस
हणजेच लाकडी पायवाला माणूस आहे. ा तकात कुठे फट िदसते?’’

‘‘नाही. अगदी िनःसिंद ध आिण एकसधं वाटतंय हे.’’

‘‘ठीक आहे. आता आपण वतःला या जोनाथन मॉल या जागी ठेवून पाह. या या ि कोनातून सा या घटना मांडू. तो दोन कारणांनी इं लंडला
आला. एक हणजे याला या या ह काचा खिजना ता यात यायचा होता आिण फसवणूक के याब ल मेजर शो टोचा बदला यायचा होता. शो टो कुठे
राहतो हे यानं शोधून काढलं आिण या या घरात या कोणाशीतरी सधंान साधलं. बटलरच ंकाम करणा या ‘लाल राव’ला आपण कधीच पािहलेलं नाही.
पण िमसेस बन टोन मा  या या वृ ीब ल चांगलं बोलत नाहीत. खिजना कुठे ठेवलाय हे मेजर शो टो आिण याचा िव ासू नोकर लाल चौदार या
दोघांनाच माहीत होतं. लाल चौदार तर मरण पावलाय. मॉलला समजलं क  मेजर शो टो अखेर या आजारात अथं णाला िखळला आहे. तो मेला तर
खिज याच ं रह य या याबरोबरच जाईल हे ल ात आ यावर मॉल िजवावर उदार होऊन शो टो या घरी पोहोचला. िखडक पाशी पोहोचूनही आत
शो टोची दोन मुलं हजर अस यामुळे आत जाऊ शकला नाही. पण तो ितर काराने, षेाने वेडािपसा झाला होता. तो याच रा ी आत िशरला. खिज याचा
प ा िमळेल या आशेनं यानं सारी खासगी कागदप ं धुंडाळली. आिण शेवटी आपण ितथे येऊन गेलो हे कळावं हणून आपली खूण, ‘साईन ऑफ फोर’
खरडून; तो कागद शो टो या तेावर ठेवून िदला. यानं शो टोला ठार मारायच ंआधीच ठरवलेलं होतं. आिण हा खून साधा न हे; हे समज यासाठी ितथे
काहीतरी खूण सोडून दे याचहंी या या मनात आधीपासूनच होतं. यामागे या करणात या चार साथीदारांना याय िमळा याची भावना होती. अशा

कार या िवि  लहरी क पना गु हेगारी मानिसकतेत सरास आढळतात. अथात यामुळेच यांचा तपास करणंही सोपं जातं. समजतंय मी काय हणतोय
ते?’’

‘‘अगदी प पणे.’’

‘‘आता या जोनाथन मॉलनं काय केलं असेल? खिज या या शोधावर बारीक नजर ठेवत बस यापलीकडे या या हातात काहीच न हतं. कदािचत
तो इं लंडबाहेर असेल आिण अधून मधून इथे येत असेल. अशातच खोलीत या पोटमा याचा शोध लागतो आिण लगोलग जोनाथनला याची खबरबात
लागते; याचा अथ शो टो या घरातलंच कोणीतरी या कटात सामील असणार. तटु या लाकडी पायाने जोनाथनला बाथ लेमी या उंचावर या खोलीपयत
जाणं जवळपास अश यच होतं. मग यानं साथीदार िमळवला. या साथीदाराचा पाय ि ओसोटम ये माखलाय आिण याचा माग काढत हा टोबी
आप याला सहा सहा मैल पळवतोय.’’

‘‘पण खून तर जोनाथननं केलेला नाही. या या साथीदारानं केलाय.’’

‘‘बरोबर. जोनाथननं खोलीत वेश के यानंतर या या मनात बाथ लेमी शो टोब ल काहीच तेढ िकंवा आकस न हता. या याशी दोन श द
समजुतीनं, गोडीगुलाबीनं बोलणं हेच यानं पसतं केलं असतं. याला आपली मान फासात अडकवायची न हती. पण नाइलाज झाला. या या साथीदाराची
पाशवी वृ ी उफाळून आली. काट्या या टोकावर या िवषाने आपलं काम केलं होतं. मग जोनाथननं टेबलावर ती ‘चार’ची खूण टाकली. खिज याची पेटी
जिमनीवर उतरवली आिण ती घेऊन िनघून गेला. मी घटनांची सगंती इथवर लावू शकतो. जोनाथनच ंवणन करणंही सोपं होतं. तो म यमवयीन असणार.
अदंमानसार या उकाड्यात राहन साहिजकच याची वचा रापली असणार. या या पावलात या अतंराव न या या उंचीचाही अदंाज करता येतो. याला
दाढी होती हे तर आप याला माहीतच आहे. िखडक तून झाले या या या केसाळ दशनानेच तर थॅिडयस या तो ल ात रािहला होता. यापे ा अजून काही
असेल अस ंवाटत नाही.’’

‘‘आिण साथीदार?’’

‘‘ओह्.. यात फार काही रह य नाही. पण याब ल लवकरच कळेल तलुा. सकाळची हवा िकती गोड आहे! तो छोटासा ढग बघ. जणू काही एका चडं



लेिमंगो प याच ं एक गुलाबी पीस वा यावर तरगंतंय. या ढगां या मागून सूयाचा लाल सोनेरी गोळा वर येतोय. या िवशाल जगा या महान श समोर
आप या इ छा आकां ा िकती ु  वाटतात नाही? तझुा ‘जॉन पॉल’ वाचून झाला क  नाही?’’

‘‘थोडासा. मी तो ‘कालाईल’ या नजरतूेन पु हा वाचतोय.’’

‘‘हे हणजे ओढ्याला पु हा या या मूळ तलावात घेऊन जा यासारख ंआहे. याच ंएक अितशय सुदंर िवधान आहे. ‘माणसाचा मोठेपणा हा याला
समजले या वतः या ु पणात असतो’. जॉन पॉल हणजे बु ीला खा  आहे. वॉटसन, तु याकडे िप तूल नाही ना?’’

‘‘मा याकडे माझी काठी आहे.’’

‘‘कदािचत यां या गुहेत िशरताना आप याला गरज पडेल. जोनाथनला मी तु यावर सोपवतो, पण याचा साथीदार जर िबथरला तर मा  याला ठार
मारावं लागेल.’’ आपलं र हॉ हर बाहेर काढून यात दोन गो या भरत हो स हणाला. यानं ते परत उज या िखशात ठेवून िदलं.

टोबी या मागे िफरत आ ही आ ापयत शहरा या बाहेर मे ोपोलीसकडे जाणा या र यावर आलो होतो. इथे कामगारांची वदळ होती. मळ या,
फाट या कपड्यात या बायका; दकुानांची दार ंआिण घरां या पाय या साफ करत हो या. लोकांचे िदवसाचे यवहार चालू झाले होते. भटक  कु ी आ हाला
पाहन थांबत होती आिण अचं याने पाहात होती. पण टोबी मा  डावीकडे, उजवीकडे कुठेही ल  न दतेा या याच नादात जमीन हंगत चालला होता.

टीथॅम, ि टन, कॅ बरवेल मागे पडलं. आ ही आता केिनं टन लेनम ये िशरत होतो. यांचा माग काढत होतो या माणसांनी वळणावळणांचा र ता
घेतला होता. ते मु य र याव न कधीच गेले न हते. केिनं टन लेन या सु वातीलाच ते बॉडं ीट आिण माई स ीटव न डावीकडे वळले होते. माई स

ीट पढेु नाईट्स लेसकडे जातो. टोबी इथे जरासा अडखळला. एक कान खाली पाडून आिण एक ताठ क न मागे-पढेु करत रािहला. याचा िनणय होईना.
वतःभोवतीच िगर या घेत तो आम याकडे केिवलवाणेपणे बघत होता.

‘‘याला झालं तरी काय?’’ हो स हणाला; ते इथून काही गाडीतून िकंवा बलूनमधून नाहीसे होणार नाहीत.’’

‘‘कदािचत ते इथे काही काळ उभे असतील.’’ मी सचुवलं.

‘‘ओह्. बघ टोबी पु हा िनघाला.’’ हो सनं सु कारा सोडला.

तो खरचं िनघाला होता. जरा वेळ हंग यावर यानं अचानक िनणय घेतला. आिण तफुानी वेग घेतला. इथे तो वास कदािचत जा त ती  झाला असेल.
कारण आता तर तो जिमनीला नाकही न लावता पण हो स या हातातली दोरी न सोडता धावत होता. हा शोधाचा शेवटचाच ट पा आहे; हे हो स या
चमक या डो यांव न कळत होतं.

आ ही आता नाईन ए मव न ॉडरीक ने सन या लाकडा या मोठ्या वखारीपाशी आलो. हाईट इगल हॉटेलव न पढेु गे यावर अगंात वारं
सचंारलेला टोबी थेट वखारी या फाटकातून आतच िशरला. वखारीतले लाकडं कापणार ेमजूर कामाला लागले होते. ितथ या भु शाव न आिण तासले या
लाकडांव न टोबी वेगाने धावू लागला. एका बोळकांडीतून पढेु जात लाकडां या मोठ्या िढगा यांम ये िश न; तो शेवटी िवजयी आवेशात एका मोठ्या
िपंपावर बसला. जीभ लपलपवत आिण डोळे बारीक करत कौतकुा या आशेनं आम याकडे पाहात रािहला. या िपंपाचा तळ एका गडद रगंा या रसायनाने
माखला होता. आिण हवेत सव  ि ओसोटचा उ  वास भ न रािहला होता.

मी आिण हो सनं हताश नजरनंे एकमेकांकडे पािहलं आिण नंतर दोघांनाही हसू आवरनेास ंझालं.



८

‘‘आता काय?’’ मी उि न होत िवचारलं; ‘‘तु या या सवगुणसपं न टोबीनं तर पार िनराशा केली.’’

‘‘ यानं याला जमेल तेवढं केलं.’’ हो सनं टोबीला िपंपाव न खाली उतरवून घेतलं आिण याला घेऊन वखारीबाहेर िनघाला. ‘‘वॉटसन, या अवाढ य
शहरात लाकडाला पॉलीश कर यासाठी ि ओसोट मोठ्या माणात वापरतात. िदवसाला िकती लीटर ि ओसोटची वाहतूक होत असेल मािह येय? आपला
माग दसु या ि ओसोट या वासाने काटला गेला, यात काही िवशेष नाही. िबचा या टोबीची काही चूक नाही.’’

‘‘मला वाटतं आप याला ‘आप या’ ि ओसोट या वासा या िठकाणी परत जायला पािहजे.’’

‘‘हो आिण सदुवैानं यासाठी फार लांब जावं लागणार नाही. नाईट्स लेस चौकात टोबी ग धळला होता. कारण ितथे अशा वासाचे दोन माग
एकमेकां या िव द िदशांना गेले होते. आपण यातला नेमका चकु चा िनवडला. हणजे आता तो दसुरा माग तपासणं तेवढं बाक  आहे.’’

यात काहीच अडचण न हती. आ ही िजथून र ता चकुलो या चौकात टोबीला पु हा एकदा घेऊन गेलो. ितथे यानं एकदोन गोलाकार चकरा मार या
आिण नवीन िदशेला ससुाट सटुला.

‘‘आप याला आता हा टोबी ि ओसोटची िपंपं िजथून येतात ितथे घेऊन गेला नाही हणजे िमळवलं.’’ मी हणालो.

‘‘मी याचाही िवचार केलाय. पण तू बिघतलंस का, टोबी आता र या या कडे या फुटपाथव न जातोय आिण िपंपांची मालवाहतूक मु य र याव न
होते. आपण यो य िदशेला चाललो आहोत.’’

बेलमाऊंट लेस आिण ि स ीटव न आ ही नदी या िदशेला लागलो. ॉड ीट पार क न नदीकाठावर आलो. ितथे बोट साठी बांधलेला
लहानसा लाकडी ध का होता. टोबी आ हाला या या अगदी टोकाला घेऊन गेला. घशातून िच िविच  आवाज काढत नदी या वाहाकडे पाहात उभा
रािहला.

‘‘ददुव.’’ हो स हणाला; ‘‘ यांनी इथून बोट घेतली.’’ ध याला खेटून अनेक तराफे आिण होडक  पा यावर तरगंत होती. आ ही टोबीला येक
तराफा आिण होड यापाशी नेऊन पािहलं, पण यानं काहीच ितसाद िदला नाही.

काठाला लागून एक क या िवटांच ंघर होतं. या या िखडक वर ‘मोडकाई ि मथ’ अस ंमोठ्या अ रात िलिहलेलं फळकुट टांगलं होतं. ‘आमचे येथे
तासावर आिण िदवसावर बोटी भाड्याने िमळतील’ असा मजकूर होता. दारावरती ‘इथे टीम लॉचं िमळेल’ अशीही पाटी होती. पलीकडे पडलेला कोळशाचा
ढीग ितला दजुोरा दते होता. हो सनं सगळीकडे सावकाश पाहन घेतलं. या या चेह यावर कस यातरी सकंटाची साशंकता होती.

‘‘वाईट...’’ तो हणाला; ‘‘ही माणस ं मी समजतोय यापे ा चतरु आहेत. यांनी आपला मागही बजुवला आहे. मला वाटतं; यां याकडे योजना
आधीपासूनच तयार आहे.’’

हो स या घराकडे जायला लागला. दार उघडलं गेलं आिण कुर या केसांचा एक चणुचणुीत पोरगा धावत बाहेर आला. पाठोपाठ हातात आघंोळीचा
अगं घासायचा पंज घेऊन एक ल , गुलाबी चेह याची ी बाहेर आली.

‘‘जॅक आत ये. आिण मुकाट्याने आघंोळीला बस. आ ा जर तझेु बाबा आले आिण तलुा अस ंपारोस ंपािहलं तर दोघांना बोलणी बसतील.’’

‘‘िकती गोड छोकरा आहे.’’ हो स धूतपणे हणाला. या या मनात काहीतरी चाललं होतं. ‘‘अर ेलबाडा. तलुा काय हवं बोल?’’

‘‘अ.ं.. एक िशल ग ा.’’ पोरगं िम क लपणे उ रलं.

‘‘अजून काही?’’

‘‘अजून? मऽऽग अजून एक िशल ग ा.’’ पोरानं िवचार क न चतरु उ र िदलं.

‘‘हे घे.’’ हो सनं हसत हसत या याकडे नाणं टाकलं. ‘‘हशार आहे पोरगा.’’

‘‘दवे तमुच ंभलं करो.’’ ती ी पाघळत हणाली; ‘‘हा असाच ाड आहे. िदवसभर या या मागे मागे करावं लागतं. याचे बाबा बाहेर गेले क  जरा
जा तच.’’

‘‘ते बाहेर गेलेत?’’ हो सनं अगदी िनराशे या वरात िवचारलं. ‘‘मला िम. ि मथशी बोलायच ंहोतं.’’

‘‘ते काल सकाळपासूनच बाहेर गेलेत सर. आिण खर ंसांगू का, आता मला यांची जरा काळजी वाटू लागली आहे. पण बोट वगैर ेहवी असेल तर मी
तु हाला मदत क  शकते.’’

‘‘मला यांची टीम लॉचं भाड्याने हवीय.’’

‘‘सर... ते टीम लॉचंच घेऊन गेलेत. याचाच तर िवचार कर येय मी. लॉचंम ये जेवढा कोळसा आहे यावर ते फार तर वलुिवंचपयत जाऊन परत



येऊ शकतील. तराफा घेऊन गेले असते तर काळजीच ंकाहीच कारण न हतं. यापूव  ते तरा यानं े हसडलाही गेले आहेत. जा त काम असेल तर ितथेच
मु काम क न दसु या िदवशी परत येतात. पण टीम लॉचंमधला कोळसा सपंला तर काय करतील?’’

‘‘दसु या कुठ या तरी ध यावर कोळसा िवकत घेतला असेल.’’

‘‘श य आहे. पण ते तस ंकरणा यातले नाहीत. आजकाल पोतंभर कोळशाची िकंमतही खूप वाढ येय अस ं हणतात ते. आिण एक काळजीच ंकारण
सांगते; मला ना तो लाकडी पायाचा माणूस िबलकूल आवडत नाही. काय याचा तो ओगंळ चेहरा आिण काय याची गचाळ भाषा. याला ां याकडून काय
हवं असतं दवे जाणे.’’

‘‘लाकडी पायाचा माणूस?’’ हो सनं आ य न दाखवता कोरड्या आवाजात िवचारलं.

‘‘हो सर. माकडासारखा तांबूस चेह याचा एक माणूस ांना बोलवायचा. काल रा ी यानंच उठवलं. आिण नवल हणजे यांनाही तो येणार हे माहीत
होतं. टीम लॉचं तयारच ठेवली होती. तु हाला सांगते सर, मला चैन पडत नाहीये.’’

‘‘िमसेस ि मथ.’’ हो स खांद ेघसुळत हणाला; ‘‘तु ही उगाच काळजी करताय. आिण रा ी तो लाकडी पायवाला माणूसच आला असेल हे कशाव न?
तु ही एवढ्या खा ीने कस ंकाय सांगू शकता?’’

‘‘ याचा आवाज सर. मी ओळखते याचा आवाज. भसाडा आिण अ प . रा ीचे तीन वाजले असतील; यानं िखडक वर टकटक केलं. ‘‘मॅटी, बाहेर ये.
वेळ झाली.’’ तो वसकन ओरडला. मा या हाता या नव यानं मोठ्या मुलाला, िजमला उठवलं आिण मा याशी एकही श द न बोलता ते िनघून गेले. या
लाकडी पायवा या माणसाचा दगडाव न चालतानाचा खट्क खट्क आवाज मी प  ऐकला.’’

‘‘तो लाकडी पायवाला एकटाच होता क ; या या बरोबर अजून कोणी होतं?’’

‘‘काही सांगता नाही येणार. मला तरी अजून कोणाचा आवाज ऐकू आला नाही.’’

‘‘िमसेस ि मथ. मी तमु या टीम लॉचंब ल चांगलं ऐकून आहे. मला तीच हवी होती. काय बर ंनाव ितच.ं..’’ हो सनं आठव याचा अिभनय केला.

‘‘अरोरा. सर.’’

‘‘हां अरोरा. तीच ना, िहर या रगंाची आिण म यभागी ं द आहे ती?’’

‘‘नाही सर. अरोरा लॉचं तर या नदीत या इतर सग या लॉचंपे ा अ ं द आिण लांब आहे. का या रगंांवर दोन लाल रघेा अशी नुकतीच रगंवली आहे.’’

‘‘ध यवाद. िम. ि मथब ल लवकरच काहीतरी कळेल. काळजी क  नका. जर तमुची टीम लॉचं िदसली; तर िम. ि मथना मी तु ही वाट पाहताय
असा िनरोप न क  दईेन. ितची धुरांडी काळी आहेत अस ं हणालात ना?’’

‘‘नाही सर. का यावर पांढर ेप े आहेत.’’

‘‘अर े हो. ती कडेनी काळी आहे नाही का. िठकाय िमसेस ि मथ. इथे एक छोटी बोट नावाड्यासकट िदस येय. वॉटसन, चल आपण याच बोटीने
पलीकडे जाऊ.’’

‘‘अशा लोकांबरोबर बोलताना एक गो  ल ात ठेवायची.’’ बोटीत बसताना हो स हणाला, ‘‘ यांनी िदलेली मािहती आप या उपयोगाची आहे हे कधीच
जाणवू ायच ंनाही. ते कळलं र ेकळलं क  हे लोक त डं िशंप यासारखी िमटतात. यां याकडे दलु  के यासारख ंक न यांच ं हणणं ऐकलं क  पािहजे ते
बरोबर िमळतं.’’

‘‘आपला माग आता साफ झाला आहे.’’ मी हणालो.

‘‘मग काय करायच?ं’’

‘‘एखादी लॉचं घेऊ आिण अरोरा या शोधात जाऊ.’’

‘‘िम ा. मोठं दमवणार ंकाम आहे ते. ती इथून ि निवचपयत या कोण याही ध यावर थांबली असेल. पलुाखाली तर बोट या वाहतकु चा मैलभर गुंता
आहे. एकट्याने ितचा शोध घेत बसलास तर िदवसचे िदवस जातील.’’

‘‘पोिलसांना सांगू मग.’’

‘‘नको. मी ऍथे नी जो सला यात अगदी शेवट या ट यात सामील करणार आहे. तो तसा वाईट माणूस नाहीये. याच ं यावसाियक नुकसान हावं;
असहंी मला वाटत नाही. पण आपण आता इत या खोलवर उतरलोय तर ही केस मला एकट्यानेच सोडवायला आवडेल.’’

‘‘मग आपण सग या टीम बोटवा यांची मािहती िमळव यासाठी जािहरात दऊे शकतो.’’

‘‘हे तर सग यात वाईट. अशा खु या शोधामुळे तर ते अजूनच सावध होतील. दशेाबाहेरही िनघून जातील. तसे आ ाही ते याच तयारीत असतील;
पण यां यामागे ससेिमरा नस यामुळे घाई करणार नाहीत. ऍथे नी जो स इथेच आप या उपयोगी पडेल. या या नेहमी या सवयी माणे केसब लचा याचा

ि कोन आिण यानं घेतलेला चकु चा शोध फुशारक ने वतमानप ात छापून आणेल. यामुळे पळून जाणा यांना वाटेल क  यां या मागावर कोणीच नाही.’’



आ ही ए हाना िमलबकँ तु ं गापाशी आलो होतो. ‘‘मग आता आपण काय करणार आहोत?’’

‘‘ब गी पकडू. घरी जाऊ. झकासपैक  खाऊ आिण म त झोप काढू. आजची रा ही आप याला जागून काढायला लागणार आहे अस ं िदसतंय.
ब गीवालाऽऽ जरा टेली ाफ ऑिफसपाशी थांब. आपण टोबीला आप याकडेच ठेवून घेऊ, कारण याचा उपयोग होणार आहे.’’

ब गी ेट पीटर ीट पो ट ऑिफससमोर थांबली. हो सनं तार केली. पु हा ब गीत येऊन बसत यानं िवचारलं, ‘‘कोणाला केली असेल सांग.’’

‘‘मला नाही सांगता येणार.’’

‘‘जेफरसन होप केसम ये कामाला लावलेली िडटे टी ह पोलीस फोसची बेकर ीट िड हीजन आठव येय?’’

‘‘हो हो...’’ मी हसत सटुलो.

‘‘या केसम येही ते फार उपयोगी ठरतील बघ. अथात तेही अपयशी ठरले तर मा याकडे दसुरा पयाय आहेच. पण मी थम यांना वाप न पाहीन.
यां या मळ या ले टनंटला तार केली. िवगी स. आपला ेकफा ट होई तोपयत तो आिण याची उनाड टोळी हजर होईल.’’

सकाळचा आठ-नऊ वाज याचा समुार होता. मी रा ी या घटनां या साखळीचा िवचार करत होतो. अगदी थकून गेलो होतो. अगंात काहीच ाण उरले
न हते. मन थकलेलं होतं, शरीर िशणलेलं होतं. हो ससारखी हकमी ऊजा आिण उ साह मा या अगंी न हता. मी या घटनेकडे या यासारख ंकेवळ एक
बौि क कोडं हणून अिल पणेही पाह शकत न हतो. बाथ लेमीब ल माझी मतं फार काही चांगली बनली न हती. या याब ल वाईटच कानी पडत होतं.
हणून मा या मनात खु यांब ल राग, ितर कार वगैर ेउ प न होत न हता. केसम ये खिजना हा अजून वेगळाच मामला होता. िमस मॉ टनचा यात या

वाट्यावर अिधकार होता. हणूनच ती मा या आयु यात येणं हे अश य ाय होतं. खिज या या लोभाने ित यावर मे करणं हे फार वाथ पणाच ंआिण ु
ठरलं असतं. हो स गु हेगारांचा शोध घेत होता, खिज याचा शोध घेणं हे माझं कत य होतं.

आघंोळ क न ताजातवाना झालो. खोलीत आलो ते हा टेबलवर ेकफा ट तयार होता. हो स कपात कॉफ  ओतून घेत होता.

‘‘ते बघ..’’ मनसो  हसत हसत यानं वतमानप ाकडे बोट दाखवलं. ‘‘उ साही ऍथे नी जो स आिण या या सवसचंारी वाताहरानं कस ंजुळवून आणलं
आहे. आधी म तपैक  हॅम आिण अडंी खाऊन घे.’’

मी या या हातातून वतमानप  काढून घेतलं. बातमीच ंशीषक होतं; ‘‘अ पर नॉरवूडमधलं रह य.’’

‘‘काल रा ी बारा या समुाराला...’’ टडँड वतमानप  हणत होतं, ‘‘अ पर नॉरवूडमध या पॉिंडचरी लॉजम ये राहणार े ी. बाथ लेमी शो टो यां या
खोलीत गूढरी या मरण पावलेले आढळले. हाती आले या मािहतीनुसार ी. शो टो यांची कोणाशीच झटापट िकंवा मारामारी झा या या खणुा सापड या
नाहीत. परतं ु यांचा विडलोपािजत मौ यवान भारतीय र नांचा सं ह मा  नाहीसा झाला आहे. ही मािहती थम ी. शेरलॉक हो स आिण ी. वॉटसन यांना
िमळाली. यांना बाथ लेमी यांचे बंधू ी. थॅिडयस शो टो यां याबरोबर ितथे बोलाव यात आलं होतं. पोलीस िडटे टी ह फोसचे सु िस द कत यद
अिधकारी ी. ऍथे नी जो स हे सदुवैाने ते हा नॉरवूड पोलीस टेशनम येच होते. ते बातमी िमळा या िमळा या अ या तासा या आत घटना थळावर
पोहोचले. यांनी यां या चाणा  अ यासू नजरनेे तपासाला सु वात केली. ी. थॅिडयस शो टो यांना अटक कर यात आली आहे. यां याबरोबर
हाऊसक पर िमसेस बन टोन, बटलर लाल राव, आिण हरका या नोकर मॅकमड  यांनाही ता यात घे यात आलं आहे. चोरटे हे घरातलेच असावेत; असं
प कं मत ी. ऍथे नी जो स यांनी य  केलं आहे. उ म तांि क ान आिण अचूक िनरी णश  लाभले या जो सनी असेही सांिगतले क  गु हेगार; दार
िकंवा िखडक तून न येता छपराला असले या चोर दरवाजातून आत िशरले. ी. बाथ लेमी यांचा दहे या खोलीत सापडला या खोलीत या चोरदरवाजाने
जाता येते. याव न हे िस द होते क  हा केवळ घाईघाईत, आखणी न करता टाकलेला दरोडा न हता. कायत पर कत यद , पोलीस अिधकारी ऍथे नी
जो स या हशारीमुळे गु हेगार लगेचच काय ा या िवळ यात येऊ शकले.’’

‘‘म त आहे ना?’’ हातातला कॉफ चा कप उंचावत हो सनं हसत िवचारलं; तलुा काय वाटतं?’’

‘‘मला वाटतं; क  या गु ाखाली अटक हो यापासून आपण थोड यात बचावलो आहोत.’’

‘‘मला तर याची अजूनही खा ी वाटत नाहीये. ऍथे नीला अचानक झटका आला तर आप यालाही अटक होऊ शकते.’’

हो स हे बोलतोय न बोलतोय तोच दारावरची घटंा मोठ्याने वाजू लागली. पाठोपाठ आम या घरमालिकणीचा, िमसेस हडसनचा मोठमोठ्या आवाजात
ागा ऐकू यायला लागला.

‘‘अर ेदवेा... हो स मला वाटतं ते खरचं आप याला अटक करायला आले आहेत.’’

‘‘नाही र.े एवढंही काही वाईट नाही. ही माझी सेना आहे. बेकर ीट िडटे टी ह पोलीस फोस. िवगी सची उनाड टोळी.’’

हो सच ंवा य सपंता सपंताच िज यात अनवाणी पावलांचा धाडधाड आवाज आिण बोल याचा कलकलाट ऐकू आला. दारातून मळ या चेह यां या
पोरांचा एक घोळका धांगडिधंगा करत आत िशरला. यां या या दं यामागेही एक िश त होती. आत आ या आ या आ हाला पािह याबरोबर सवजण
ओळीत उभे रािहले. येका या चेह यावर अपार औ सु य दाटलेलं होतं. यां यातला जरासा उंच आिण वयाने मोठा असलेला एकजण ने या या आवेशात
पढेु झाला. या गावंढळ पोरकट गद तून याच ंहे अस ंपढेु होणं जरा गमतीदारच होतं.



‘‘सर तमुचा िनरोप िमळाला. लगेच यांना घेऊन हजर झालो.’’ तो हणाला.

‘‘हं...’’ हो स चांदीची नाणी खळुखळुवत हणाला. ‘‘िवगी स यापढेु या पोरांनी तलुा रपोट गं करायच ंआिण तू मला. सग यांनी एकदम अस ंघरात
घसुणं मला चालणार नाही. ठीक आहे; ऐका. मला ‘अरोरा’ नावा या एक टीम लॉचंचा ठाविठकाणा हवा आहे. ित या मालकाच ंनाव आहे, ‘मोडकाई ि मथ’.
लॉचं का या रगंाची आहे. यावर दोन लाल रघेा आहेत आिण का या रगंा या धुरांड्यावर पांढर ेप े आहेत. ती नदीतच कुठेतरी आहे. मला एक पोरगा
‘मोडकाई ि मथ’ या घरा या इथे, िमलबकँ या समोर पािहजे. लॉचं परत आली तर यानं लगेच खबर ायची. येकानं िवभागून, सटंु सटंु काम करा. नदीचे
दो ही काठ िपंजून काढा. काहीही सशंया पद आढळलं क  लगेच मला कळवा. समजलं?’’

‘‘य स सर.’’ िवगी स पोलीस अिधका या या थाटात हणाला.

‘‘पैसे आधी ठरलेत तेवढेच िमळतील. बोट शोधणा या पोराला एक िगनी जा त िमळेल. हे या. पळा. कामाला लागा.’’ हो सनं येका या हातावर
चांदीची नाणी ठेवली याबरोबर ती पोर ंआली तशी उड्या मारत िनघून गेली. णभराने खाली र यावर िदसली.

‘‘लॉचं जर पा यात असेल तर ही पोर ंन क  शोधून काढतील.’’ पाईप िशलगावत हो स हणाला; ‘‘ते कुठेही िशरकाव क  शकतात, काहीही पाह
शकतात, भोचकपणे ऐकू शकतात. सं याकाळपयत आप या हाती काहीतरी मािहती लागेल अशी अपे ा आहे. तोपयत वाट बघत बस या यित र  आपण
काहीच क  शकत नाही. ‘मोडकाई ि मथ’ िकंवा ‘अरोरा’ सापडेपयत तटुका धागा हाती घेऊ शकत नाही.’’

‘‘मी टोबीला खायला घालतो. तू झोपणार आहेस का आता?’’

‘‘नाही. मी दमलेलो नाही. मला वाटतं माझी शरीररचनाच वेगळी असावी. काम पूण होईपयत मला झोपच लागत नाही. पण रकामटेकडेपणा मा  माझा
अतं पाहतो. मी आता पाईप ओढत केसचा िवचार करत बसणार आहे. लाकडी पायवाली माणस ंसरास िदसत नाहीत आिण या या साथीदारातही काहीतरी
िवशेष असणार आहे.’’

‘‘पु हा साथीदार...’’ मी पटुपटुलो.

‘‘मला याच ंवणन तु यापासून लपवायच ंनाहीये, पण तूही काही िवचार केला असशीलच ना. तझुीही काही मतं बनली असतीलच. हाती लागले या
गो वर िवचार कर. लहानसे ठसे. बूट घाल याची सवयच नस यासारखी अनवाणी पावलं. लाकडा या टोकाला गदसेारखा बांधलेला दगड. िवल ण
चपळता, िवषारी काटे. या सग याची सगंती तू काय लावशील?’’

‘‘रानटी माणूस.’’ मी उ रलो; ‘‘कदािचत जोनाथन मॉलबरोबर एखादा इंिडयन जमातीतला रानटी माणूसही असेल.’’

‘‘तशी श यता कमी आहे. आधी मीही याच िदशेने िवचार करायला उ ु  झालो होतो. पण पावलां या ठशांची वैिश ्ये मला तसा िवचार क  दईेनात.
पेिन सलुा भागात अशा छोट्या चणीची माणसे आहेत पण यां या पायांचे ठसे असे उठणार नाहीत. िहंदूचंी पावलं लांब आिण अ ं द असतात. मुि लमांची
पावलं मोठी असतात, यांचे अगंठे चपलेमुळे फाकलेले असतात. हे लहान बाणासारखे काटे... ते एकाच प तीने मारता येतील. एखा ा फंुकणीतून फंुकून.
आता मला सांग हा रानटी माणूस कुठला असेल?’’

‘‘साऊथ अमे रका.’’ मी चाचरत हणालो.

हो सनं हात वर केला आिण कपाटातून एक जाडजूड ंथ बाहेर काढला. हा नुकताच िस  झालेला भौगोिलक कोष आहे. हा कोष हणजे या
िवषयातला शेवटचा श द.’’ हो स या ंथाची पानं चाळत हणाला. ‘‘अदंमान बेट. बंगाल या उपसागरात, उ र समुा ापासून ३४० मैल अतंरावर... अजून
काय मािहती आहे? दमट हवामान, वाळ बेटे, शाक मासे, पोट लेअर, गु हेगारांसाठी मोठा तु ं ग, जगापासून तटुलेलं बेट... आिण.. हे बघ सापडलं.
अदंमानची मूळ जमात. ही जगातली सग यात बटु या माणसांची जमात हणून गणली जाते. काही मानववंशशा  आि केतले बशुमन; अमे रकेतले
िडगर आिण टेरा डेल युिजय स यांना सवात बटुके मानतातही. अदंमानमध या या जमातीची सरासरी उंची चार फुटां या आतच असते. काहीजण तर
यापे ाही बटुके आढळले आहेत. अदंमान या या जमातीचे लोक अितशय आ मक, िहं  असतात. यां याशी सवंाद साधणं खूप मु क ल असतं. परतंु
िव ास सपंादन केला तर िजवाला जीव दतेात. वॉटसन; आता हे ल  दऊेन ऐक. ते िदसायला अितशय ओगळ असतात. डो याचा आकार बेढब असतो.
नजर ू र असते. यां याशी जुळवून घे याचे ि िटश ऑिफससचे सगळे य न यथ झालेले आहेत. अदंमान या आसपास भरकटले या िकंवा फुटले या
जहाजावर या खलाशांना यांची दहशत असते. कारण ते दगडी गदसेार या ह यारांनी डोकं फोडतात िकंवा िवषारी बाणांनी जीव घेतात. या ह याकांडानंतर
मेजवानी होते. ही जमात नरभ क आहे.’’ ‘‘ही फारच सुदंर, उपयु  मािहती आहे वॉटसन. जर हा माणूस या या या िविच  ह यारांसकट मोकळा िहंडत
असेल तर या करणाला खतरनाक वळण िमळेल.’’

‘‘पण जोनाथन मॉलला असा ू र साथीदार िमळाला तरी कसा?’’

‘‘अगदी सोपं आहे. जोनाथन मॉल अदंमानव न आला हे तर आप याला मािह येय. ितथ या एखा ाला बरोबर घेऊन येणं काही अवघड नाही.
वॉटसन, मला वाटतं तलुा झोप आलीय. सो यावर आडवा हो. मी तलुा गाढ झोपवतो.’’

मी वतःला सो यावर पस न िदलं. यानं कोप यातून हायोलीन काढलं. वाजवायला सु वात केली. ती याची वतःचीच रचना होती. याला



सगंीताची ज मजात दणेगी होती. हायोलीन या मंद, मधुर वरांत हळूहळू या या हडकु या हातांची, साफ चेह याची जाणीव अधूंक हायला लागली.
सरुां या समु ाव न हलके हलके उडत मी व नां या रा यात पोहोचलो. ितथे मेरी मॉ टन गोड हसत मा याकडे पाहात होती.



९

मी झोपेतून उठलो ते हा दपुार उलटून गेली होती. आता मला बरचं ताजंतवानं वाटत होतं. हो स मी झोप या या आधी जसा पािहला होता तशाच
अव थेत बसून होता. फ  हायोलीन बाजूला ठेवून यानं पु तकात डोकं खपुसलं होतं. मी जरा चळुबळु के यावर यानं मा याकडे पािहलं. या या
चेह यावर िचतंा होती.

‘‘छान झोपला होतास तू.’’ तो हणाला; ‘‘आम या बोल या या आवाजानं तलुा जाग येईल अशी भीती वाटत होती मला.’’

‘‘मला काही समजलंसु ा नाही.’’ मी हणालो; ‘‘काही नवीन कळलं का?’’

‘‘ददुवाने, काहीच नाही. मी कबूल करतो, क  मला आ यही वाटतंय आिण माझी िनराशाही झालीय. आ ापयत काहीतरी ठोस अस ंहाती लागायला
पािहजे होतं. आ ाच िवगी स याचा रपोट घेऊन आला होता. याला लॉचंचा शोध लागला नाही. याचाच अथ आता पढुचा येक तास मह वाचा आहे.’’

‘‘माझी काही मदत? झोप म त झालीय, आजची रा ही जागू शकेन अशी तयारी आहे.’’

‘‘नाही. आपण काहीच क  शकत नाही. फ  वाट पाह शकतो. जर इथून कुठे गेलो आिण आप या अनुपि थतीत काही िनरोप आला तर घोटाळा
होईल. अथात तलुा जर कुठे जायच ंअसेल; तर जाऊन येऊ शकतोस. पण मला मा  तयारीत रािहलं पािहजे.’’

‘‘मला कँबरवेलला जाऊन िमसेस सेसील फॉरे टरना भेटलं पािहजे. यांनी मला आज बोलावलं होतं.’’

‘‘अ छा.. िमसेस फॉरे टरनी बोलावलंय?’’ हो सनं डोळे िमचकावत िम क लपणे िवचारलं.

‘‘हो... हणजे तस ंिमस मॉ टनही हणाली होती. काल रा ी काय घडलं ते यांना ऐकायच ंहोतं.’’

‘‘मी यांना काहीही सांिगतलं नसतं.’’ हो स हणाला; बायकांवर कधीही पूणपणे िव ास ठेवू नये, या िकतीही चांग या अस या तरीही.’’

या टोका या िवधानावर वाद घालायला मी थांबलो नाही. ‘‘तासा दोन तासात परत येतो.’’

‘‘ठीक आहे, गुड लक. जर तू नदी या या बाजूला जाणार असशील तर टोबीला परत सोडून येशील का? आता याचा आप याला काही उपयोग होईल
अस ंवाटत नाही.’’

मी टोबीला बरोबर घेतलं. िपंिचन लेनमध या या ाणी सांभाळणा या हाता याकडे िनघालो. कँबरवेलम ये गे यावर मला िदसलं, क  िमस मॉ टन
काल या धावपळीमुळे थकून गेली होती. तरीपण ितला आिण िमसेस फॉरे टरना सु दा कालचा सारा कार ऐकायची उ सकुता होती. मी काही घटना
वगळूनच यांना कालचा कार सांिगतला. शो टो कसा मेला, याचा मृतदहे कसा िदसत होता वगैर े गो ी सांिगत या नाहीत. अथात ब याच गो ी वजा
क नही यांना जे काही सांिगतलं ते ऐकून या दोघी थ क झा या.

‘‘हे सार ं एखा ा कादबंरीत िकंवा दतंकथेत चपखल बसेल.’’ िमसेस फॉरे टर उ ार या. ‘‘गडगंज खिजना, नरभ क जमातीतला माणूस, लाकडी
पायाचा गु हेगार...’’

‘‘आिण दोन झुंजार नायक.’’ िमस मॉ टन मा याकडे कटा  टाकत हणाली.

‘‘मेरी; तझुं आयु य खिज यामुळे बदलून जाणार आहे. पण तू आनंदानं मोह न वगैर े गेलेली िदसत नाहीयेस. एवढं ीमंत होणं हणजे काय याची
साधी क पना तरी क न बघ. जग तु या पायाशी आलं असेल.’’

मॉ टनला या ीमंतीच ंकाहीच कौतकु वाटत नाहीये हे पाहन मा या मनाला उगीचच गुदगु या झा या. ितनं िवषय झटकावा तशी मान झटकली.
याव न ितला यात काहीच वार य नाही हे मा या ल ात आलं.

‘‘मला िम. थॅिडयस शो ट ची काळजी वाटते.’’ ती हणाली; ते मा याशी अितशय स य आिण ामािणकपणे वागले आहेत. यांना या लां छना पद
आरोपातून मु  करणं हे आपलं कत य आहे.’’

मी कँबरवेलमधून बाहेर पडलो ते हा सं याकाळ होऊन गेली होती. घरी परतलो ते हा अधंार झाला होता. हो सचा पाईप आिण पु तक दो ही खचु वर
पडले होते. पण तो कुठेच िदसत न हता. िच ी वगैर ेिलहन ठेवली असेल या आशेने मी इकडे ितकडे पािहलं. पण तीही कुठे िदसली नाही.

‘‘हो स बाहेर गेलाय?’’ िमसेस हडसन पडद ेओढून यायला वर आ या ते हा मी यांना िवचारलं.

‘‘नाही सर. ते तर यां या खोलीतच आहेत... सर...’’ िमसेस हडसन खोल आवाजात बोलू लाग या; ‘‘मला यां या त येतीची फार काळजी वाटते
सर.’’

‘‘का?’’

‘‘ यांच ं वागणंच तस ं िविच  आहे. तु ही गे यावर ते घरात सतत येरझारा घालत होते. सारख ं खालीवर चाललं होतं. यां या पावलां या टकटक



आवाजाचा मला अगदी वीट आला. ते वतःशीच पटुपटुत बोलत होते. जरा काही खु  वाजलं क  िज यापाशी यायचे आिण मला ‘काय आहे िमसेस हडसन?’
अस ं िवचारायचे. यांनी वतःला खोलीत क डून घेतलं; पण तरीही यां या पावलांचा आवाज येतच रािहला. यांना जरा बर ं वाटावं हणून मी औषध
सचुवायला गेले तर मा याकडे अशा नजरनंे पािहलं क ; मी खोलीतून बाहेर कधी पडले हे माझं मलाच कळलं नाही.’’

‘‘तु ही अ व थ होऊ नका िमसेस हडसन.’’ मी हणालो; ‘‘मी याला यापूव ही अस ंपािहलेलं आहे. याचे िवचार याला व थ बसू दते नाहीत.
काळजी क  नका. मी काहीबाही सांगून या भ या बाईला शांत कर याचा य न केला. पण हो सच ंअस ंरा  रा  अ व थ होऊन येरझारा घालणं मला
नवीन न हतं. आज या रा ी या या पावलां या आवाजामुळे माझीही म ये म ये झोपमोड झाली होती. केसम ये काहीच न घड या या काळात अशी
स ची िव ांती या या िकती अगंावर येते याचा अनुभव मी घेत होतो.

रा भरा या जागरणाने सकाळी ेकफा ट घेताना; हो स पगुळलेला आिण मलूल वाटत होता. या या चेह यावर तापाची झाक िदसत होती.

‘‘तू वतःला िकती िशणवतोयस हो स. काल रा भर मी तु या पावलांचा आवाज ऐकत होतो.’’

‘‘हं. मी झोपूच शकलो नाही.’’ तो हणाला; ‘‘ही जिटल केस आता मला खाऊ लागलीय. बाक  सार े  सटुले असतानाही छोटे छोटे अडथळे पार
कर यात गुंतून पडावं लागणार आहे अस ंिदसतंय. मला माणूस मािह येय, लॉचं मािह येय आिण तरीही यांचा काहीच थांग लागत नाहीये. मी िवगी सला
कामाला लावलं आहे, इतर साधनांचीही कमतरता नाहीये. सपूंण नदीचा दो ही बाजूंनी शोध घेऊन झालाय; पण तरीही या लॉचंचा काही प ा नाही. िमसेस
ि मथला ित या नव याब लही काही कळलं नाहीये. मला वाटतं क  यांनी लॉचं तफुान वेगाने पळवली असणार. पण तस ंकरायला तर बंदी आहे.’’

‘‘िकंवा मग िमसेस ि मथनीच आपली िदशाभूल केली असेल.’’

‘‘नाही. तस ंहोणं श य नाही. मी चौकशी केली. ितनं वणन केलेली लॉचं खरोखरच अि त वात आहे.’’

‘‘लॉचं िव द िदशेला गेली असेल.’’

‘‘मी याही श यतेचा िवचार केला. शोधपथक रचमंडपयत शोध घेईल. आिण आज या िदवसात काही तपास लागला नाही तर उ ा मी वतःच यात
उतरने. लॉचंऐवजी थेट या जोनाथन मॉलपयत पोहोचेन. पण आज काहीतरी खबर िमळेल हे न क . अगदी खा ीनं.’’

पण आ हाला काहीच खबर िमळाली नाही. ना िवगी सकडून ना दसु या कोणाकडून. नॉरवूड या घटनेब ल बहतेक सव वतमानप ांतून छापून येत
होतं. यात िबचा या थॅिडयस शो टोवरच आगपाखड होती. पण नवीन अस ं काहीच िमळत न हतं. दसु या िदवशी बाथ लेमी शो टो या मृ यूच ं कारण
िनि तपणे शोधून काढ यात येणार आहे अस ंिलिहलं होतं. मी तपासात काहीच गती नाही हे सांगायला सं याकाळी कँबरवेलला गेलो. परत आ यावर मला
हो स िनराश आिण गंभीर वाटला. तो मा याशीही फार बोलेना. मा या ांची उ र ंवरवर दते होता. यानं सं याकाळभर वतःला अग य रासायिनक

योगांम ये गुंतवून घेतलं होतं. अनेक रसायनं उकळवली जात होती. वाफा येत हो या. असा जीवघेणा वास सटुला होता क  मला या खोलीत राहणं
मु क ल झालं. अगदी पहाटेपयत परी ान यांचा आिण िविवध उपकरणांचा िकणिकण आवाज येत रािहला. हो स रा भर या या योगातच दगं होता.

मी सकाळी लवकर उठलो ते हा हो स मा या पलंगाशेजारी उभा िदसला. मला आ य वाटलं. यानं अगंावर खलाशाचा वेश प रधान केला होता.
यावर पी-जॅकेट चढवलेलं होतं. ग याभोवती लाल काफ गुंडाळला होता.

‘‘मी नदीवर चाललोय वॉटसन. आता मला हा एकच माग िदसतोय. आिण तो पडताळून पाह या या यो यतेचाच आहे.’’

‘‘असणारच. मी तु याबरोबर येतो चल.’’ मी हणालो.

‘‘नको. तू इथेच माझा ितिनधी हणून थांबायला हवं. मलाही घर सोडून जाऊ नये असचं वाटतंय. कालपासून िवगी सकडून काहीच मािहती िमळाली
नाही. आज ती िमळ याची श यता वाढली आहे. मला येणा या सा या िच ् या आिण तारा उघडून वाच. काही बातमी िमळाली तर तु या िवचाराने िनणय घे.
मी तु यावर िवसबूंन राह ना?

‘‘अगदी.’’

‘‘तू मला तार क  शकणार नाहीस. कारण मी कुठे असेन हे माझं मलाच माहीत नाही. नशीब चांगलं असेल तर फार लांब जावं लागणार नाही. पण परत
येताना मा या हाती काहीतरी बातमी असेल हे न क .’’

ेकफा ट होईपयत मला हो सकडून काहीच कळलं नाही. ‘ टडँड’ची पानं चाळताना मला या केसब ल एक ताजा उ लेख आढळला. यात िलिहलं
होतं, ‘अ पर नॉरवूड दघुटना आधी वाटत होती याहन अिधक गुंतागुंतीची आिण रह यमय आहे असे िदसते. हाती आले या नवीन परुा यांव न ी.
थॅिडयस शो टो हे या करणी सपूंणतः िनद ष िस द झाले आहेत. हाऊसक पर िमसेस बन टोन यांची काल मु ता कर यात आली. ख या गु हेगारांपयत
पोहोच यासाठी पोिलसां या हाती नवीन धागेदोर े सापडले आहेत असे समजते. तपासाची सू े कॉटलंड याडचे चाणा  अिधकारी ी. ऍथे नी जो स
यां याकडे आहेत. आरोप ना कोण याही णी अटक होईल अशी प रि थती आहे.’

‘चला यात या यात हे एक चांगलं झालं’ मी िवचार केला. ‘थॅिडयस शो टो यातून सटुला. पण हे नवीन धागेदोर ेकाय असतील? पोिलसां या हातून
जे हा जे हा चूक होते ते हा असचं छापून दे याची प दत आहे.’



मी वतमानप  टेबलवर िभरकावून िदलं; याच णी यात या एका जािहरातीवर माझी नजर िखळली. ती जािहरात अशी होती.

‘हरवले आहेत - ‘मोडकाई ि मथ’ हे यांचा मुलगा ‘िजम’समवेत बेप ा आहेत. दोघे मंगळवारी पहाटे तीन या समुाराला आपली ‘अरोरा’ नावाची टीम
लॉचं घेऊन बाहेर पडले होते. अरोरा लॉचं का या रगंाची असून यावर लाल रगंा या दोन रघेा आहेत. का या धुरांड्यावर पांढर ेप े आहेत. लॉचं िकंवा
मोडकाई ि मथ यांची मािहती दणेा यास पाच प डांचे ब ीस दे यात येईल. सपंक - िमसेस ि मथ, ि मथ ध का िकंवा २२१ बी बेकर ीट.

हे न क  हो सचचं काम होतं. जािहरातीतला बेकर ीटचा प ाच ते िस द करायला परुसेा होता. यामागे हो सच ंचातयु िदसून येत होतं. जरी ही
जािहरात या खु यां या ीस पडली असती तरी यात यांब लचा उ लेख िदसून येत न हता. नवरा हरव याब ल एका ीची तळमळच िनदशनाला येत
होती.

आजचा िदवस फारच मोठा भासत होता. दारावर खु  वाजलं िकंवा र यावर कोणा या पावलांचा आवाज आला तरी वाटायच ंक  हो स परत आलाय;
िकंवा ती जािहरात वाचून कोणी मािहती ायला आलं असणार. मी वाचनात मन रमव याचा य न केला. पण मन या खु यांमागेच भरकटत होतं.
डो यासमोर आ ही घेत असलेला शोध उभा राहात होता. हो सनं लावले या सगंतीम ये काही मह वाच ंराहन तर जात नाही ना; तो वतः याच नादात

वतःचीच फसगत तर क न घेत नाहीये ना; या या क पना चकु या गृहीतकांवर तर उ या राहात नाहीत ना; अशा शंका मनात डोकावत हो या.
आजतागायत हो सच ं हणणं चूक ठर याच ंमला मरत न हतं; पण तरी तकिन  माणसाचाही कयास कधीतरी चकूु शकतोच ना. तक अिधकािधक ससुगंत
कर या या य नातच तो लहानशी चूक क न बसेल; सो या गो ी अवघड क न ठेवेल अशी काळजी वाटू लागली. दसु या बाजूला, मी वतः परुावे पािहले
होते आिण यानं केलेलं एकेक िनदानही ऐकलं होतं. घटनांची साखळी मी पु हा पु हा आठवून पािहली. छोट्यात छोटी गो ही एकाच िदशेकडे बोट दाखवत
होती. हो सच ंिनदान चकु च ंठरले अस ं णभर मा य केलं तरी स य मा  याहन कैक पट नी ध कादायक असणार होतं.

दपुारी तीन वाजता दारावरची घटंा कक श वाजू लागली. खाल या हॉलम ये अिधकारवाणीने बोलणारा आवाज घमूु लागला आिण काहीच सेकंदात
ऍथे नी जो स खोलीत दाखल झाला. मा या आ याला पारावार रािहला नाही. तो वेगळाच भासत होता. अ पर नॉरवूड केस आ मिव ासाने हाताळणारा,
उमटपणे मोजकेच श द बोलणारा ऍथे नी जो स जणू हा न हताच. दसुराच कोणीतरी होता. याचा तोरा उतरला होता. तो अगदी मायाचने या पिव यात
मदत मागायला आ यासारखा वाटत होता.

‘‘गुड डे सर... गुड डे.’’ तो हणाला, ‘‘िम. शेरलॉक हो स कुठे बाहेर गेलेत वाटतं.’’

‘‘हो आिण ते कधी येतील ते न क  सांगता नाही येणार. वाट बघणार असाल तर हरकत नाही. या ती खचु  या. िसगार ओढणार?’’

‘‘ध यवाद. ज र ओढेन.’’ लाल हात मालाने त ड िनपटत तो हणाला.

‘‘थोडी ि ह क  आिण सोडा?’’

‘‘अ.ं. अधा लास. स या फार गरम होतंय. आिण मी िचतेंत आहे. तु हाला नॉरवूड केससबंंधीचे माझे तक माहीत असतीलच.’’

‘‘हो तु ही सांिगतले होते.’’

‘‘हं.. मला यावर पु हा एकदा िवचार करावासा वाटतोय. मी थॅिडयस शो टोवर घ  जाळं िवणलेलं होतं. पण यातून फट साधून तो िनसटून गेला.
यानं असे भरभ कम परुावे दाखल केले क  आमची बोलतीच बंद झाली. बाथ लेमी या खोलीतून बाहेर पड यापासून तो कोणा या ना कोणा या ीसमोर

आहे. यामुळे छपरावर चढून, चोरदरवाजातून आत िशरणारा माणूस थॅिडयस असणं श यच नाही. ही फार गहन केस आहे. माझी यावसाियक पत पणाला
लागलीय. मला थोडी मदत िमळाली तर फार बर ंहोईल.’’

‘‘आप या येकालाच कधी ना कधी मदतीची गरज भासतेच.’’ मी हणालो.

‘‘तमुचा िम , शेरलॉक हो स भ नाट माणूस आहे.’’ तो खासगी आवाजात हणाला; ‘‘ यांना हरवणं मु क लच आहे. तस ंमी यांना अनेक केसेसचा गुंता
सोडवताना पािहलं आहे; पण यांना या केसचा नीटसा उलगडा अजूनही करता आलेला नाही. यां या प दती जरा त हेवाईक आहेत; मतं मांडताना ते जरा
घाईही करतात पण तरी मला वाटतं क  ते चांगले पोलीस ऑिफसर होऊ शकले असते. मला आजच सकाळी यां याकडून एक तार आली. यातूनच मला
कळलं क  यां याकडे या शो टो केसब ल काही सांग यासारख ंआहे. ही बघा ती तार.’’

यानं िखशातून ती तार काढून मा या हातात िदली. ती पॉ लरहन दपुारी बारा वाजता पाठव यात आली होती. यात हटलं होतं; ‘लगेच बेकर
ीटला जा. मी जर परत आलो नसेन तर माझी वाट पाहा. मी शो टो या खु यां या मागावर; यां या अगदी जवळ येऊन ठेपलो आहे. शेवट पाहायचा

असेल तर आज रा ी तु हीही आम याबरोबर येऊ शकता.’

‘‘चांगलं आहे, यानं पु हा यो य धागा पकडलेला िदसतोय.’’

‘‘हाहा.. हणजे तेही चकुले होते तर.’’ जो स हसत, मोठ्या कुि सत समाधानाने हणाला, ‘‘चालायचचं. आम यापैक  उ मातले उ म अिधकारीही
कधी कधी चकुतात. कदािचत हो स आ ाही चकु याच मागावर असतील. पण काय ाचा एक कत यद  पाईक या ना याने मी कोणतीही श यता
नजरआेड होऊ दणेार नाही. कोणीतरी आलंय बघा.. कदािचत तेच असतील.’’



िज यात पावलांचा मोठा आवाज आला. कोणीतरी मह यासानं पावलं घासत आिण धापा टाकत वर येत होतं. याला ास लागला होता. एकदोनदा
तो माणूस िज यातच थांबला. हा एवढा िजना चढणंही जणू काही या यासाठी क ाच ंहोतं. पण अखेरीस तो खोली या दारापाशी आला. याचा अवतार
आ ही ऐकले या आवाजाशी साध य दाखवत होता. दारात एक ज ख हातारा उभा होता. अगंावर खलाशांसारखा पेहराव होता. जुनाट पी-जॅकेटचं
ग यापासच ंबटणही लावून घेतलं होतं. पाठीला कुबड होतं, पाय लटपटत होते. ास एखा ा दमेक यासारखा धपापत चालला होता. हातात या ओक
लाकडा या सोट्यावर भार दऊेन वाकून उभं राहन ास घेताना याचे खांद ेमागे ताणले जात होते. हनुवटीभोवती रगंीत काफ होता. याचा पूण चेहरा मला
िदसत न हता. पण याचे बारीक डोळे मा  उ सकुतेने भरलेले होते. यावर जाड पांढ या भुवया हो या. लांबलचक क लेही चांगले िपकलेले होते. तो एखादा
कसलेला खलाशी असावा आिण कालपर वे याला दा रद्  आलं असावं असाच माझा ह झाला.

‘‘काय पािहजे हातारबवुा?’’ मी िवचारलं.

यानं लटपट या मानेनं सथंपणे मा याकडे पािहलं.

‘‘शेरलॉक हो स आहेत का इथे?’’

‘‘नाही; पण मी यांच ंकाम पाहतोय. यां यासाठी काही िनरोप असेल तर मा याकडे दऊे शकता.’’

‘‘नाही मला केवळ यां याशीच बोलायचयं.’’

‘‘तु हाला सांिगतलं ना क  मी यांचचं काम पाहतो. तु हाला मोडकाई ि मथ या बोटीसबंंधी काही सांगायच ंआहे का?’’

‘‘हो.. मला ती कुठे आहे ते मािह येय. हो स यांचा शोध घेतायत ती माणस ंकुठे आहेत हे मािह येय आिण खिजना कुठाय; हेही मला ठाऊक आहे.
सार ंकाही मािह येय मला.’’

‘‘मला सांगा. मी सांगेन यांना.’’

‘‘मी फ  यां याशीच बोलेन.’’ िचडिचड्या ख डु हाता यांसारखचं यानं आपलं टुमणं सोडलं नाही.

‘‘मग तु हाला यांची वाट पाहावी लागेल.’’ मी हणालो.

‘‘छे छे. मी कोणाला खशु कर यासाठी माझा आ खा िदवस उगाच वाट बघ यात वाया घालवणार नाही. यांच ं यांना शोधून काढू दते. तु हा दोघांचीही
मी पवा करत नाही. एकही श द सांगणार नाही मी.’’

तो लगबगीने जायला वळला पण ऍथे नी जो स या या समोर जाऊन उभा रािहला.

‘‘थांबा.’’ तो हणाला; ‘‘तमु याकडे मह वाची मािहती आहे, तु ही असे िनघून जाऊ शकत नाही. हो स येईपयत तु हाला रोखून धरलंच पािहजे.
तु हाला आवडो िकंवा न आवडो.’’

हातारा याला चकुवत लगबगीने दरवाजाकडे जायला लागला. पण ऍथे नी जो सनं याची वाट अडवून धरली. याला ितकार करणं िनरथक आहे हे
हाता याला लगेच कळलं.

‘‘अ स?ं’’ रागाने सोटा आपटत तो िकंचाळला. ‘‘मी इथे या स य माणसाला भेटायला आलो होतो. आिण तु ही दोघ.ं.. तु हाला मी उ या ज मात
कधी पािहलंही नाही. मला अशी वागणूक दतेाय?’’

‘‘आ ही तमु या वेळेची भरपाई क न दऊे.’’ मी हणालो; ‘‘सो यावर बसून या. तु हाला फार वाट पाहावी लागणार नाही.’’

हातारा रागाने नुसता धुमसत होता. हनुवटीला हातांचा आधार दऊेन तो तसाच बसून रािहला. जो सनं आिण मी िसगार पेटवले. आमच ंबोलणं पु हा
सु  केलं.

‘‘मलाही एक िसगार ा.’’ अचानक हो सचा आवाज कटला.

आ ही दोघहंी बस या जागी िखळलो. आम याकडे गमतीने पाहात हो स समोर बसला होता.

‘‘हो स तू? अन् तो हातारा?’’

‘‘हा बघ हातारा. हातातला पांढ या केसांचा पुंजका मा यासमोर करत तो हणाला. हे याचे क ले, केस, भुवया. माझं वेषांतर छान वठलं होतं. पण ते
याही परी ेत उतरले अस ंमला वाटलं न हतं.

‘‘वाऽऽऽ.’’ जो स भानावर येत ओरडला; ‘‘तु ही एक उ म अिभनेते झाला असता. काय तमुचा तो खोक याचा आवाज, काय ती लटपटती चाल. खूप
पैसे कमावले असते तु ही. मी खर ं हणजे तमु या डो यांव न तु हाला ओळखलंच होतं. आ ही आम याच नादात होतो. नाहीतर...’’

‘‘मी याच वेषात िदवसभर वावरत होतो.’’ िसगार पेटवत हो स हणाला; आताशा बरचेसे गु हेगार मला ओळखायला लागले आहेत. वॉटसननं काही
केसेस िलहन या िस द के यावर तर खूपच. यामुळे आता मला मो या या णी असचं वेषांतर क न जायला लागतं. तु हाला माझी तार िमळाली?’’

‘‘हो, ती वाचूनच तर इथे आलो मी.’’



‘‘तमुची गती कुठवर झालीय?’’

‘‘काहीच हशील झालं नाहीये. दोन आरोप ना सोडून ावं लागलं आिण उरले या दोघांिव  मा याकडे परुावे नाहीयेत.’’

‘‘हरकत नाही. यां याजागी दसुर ेदोनजण दतेो तु हाला. पण यासाठी तु हाला माझे िनयम पाळावे लागतील. यशाच ंसार ं ये तु हालाच िमळेल; पण
काम करताना मा  तु हाला माझं ऐकावंच लागेल. कबूल?’’

‘‘खनुी सापडणार असतील तर ज र.’’

‘‘ठीक आहे. मग थम मला एक वेगवान पोलीस बोट लागेल. टीम लॉचं. सात वाजता वे टिम टरपाशी.’’

‘‘ही यव था सहज करता येईल. तशी ितथे एक बोट असतेच. पण मी फोन क न न क  क न ठेवतो.’’

‘‘ ितकाराची वेळ आलीच तर यासाठी बोटीवर दोन तगडे पोलीस पािहजेत.’’

‘‘बोटीवर दोन तीन जण असतीलच. अजून काही?’’

‘‘ या लोकांना पकड यावर खिजनाही आप या हाती लागेल. तो िमस मॉ टनकडे सपूुत कर यात वॉटसनला आनंद होईल. खिज या या अ या
वाट्यावर ितचा अिधकार आहे. खिज याची पेटी थम तीच उघडेल. काय वॉटसन?’’

‘‘आनंदाची गो  आहे.’’

‘‘हे जरा सरकारी िनयमांना सोडून होतंय.’’ जो स मान हलवत हणाला; ‘‘खर ं हणजे सगळंच िनयमबा  चाललंय; पण मला वाटतं आपण या याकडे
कानाडोळा करायला पािहजे. मा  यानंतर सरकारी तपासकाय पूण होईपयत खिजना आम याकडे जमा करायला पािहजे.’’

‘‘ज र, तसचं होईल. अजून एक. मला या करणातले काही तपशील जोनाथन मॉल याच त डून ऐकायचे आहेत. तु हाला मािह येय; मला माझी
केस पूणपणे सोडवायला आवडते. मी जोनाथनशी बोल याब ल तमुची कोणतीही हरकत असता कामा नये. इथे या खोलीत िकंवा कुठेही. अथात पोिलसी
पहा यातच.’’

‘‘आ ा सार ेफासे तमु या हातात आहेत. हा जोनाथन मॉल अि त वात आहे असा परुावाही मा या हातात नाही. यामुळे ठीक आहे, तु ही याला
पकडू शकत असाल तर या याशी बोल यासाठी, या याकडून मािहती काढून घे यासाठी माझी काहीच हरकत असणार नाही.’’

‘‘मग हे ठरलं?’’

‘‘न क , अजून काही?’’

‘‘एकच. मी तु हाला आज इथेच जेवायला थांबायचा आ ह करतोय. अ या तासात जेवण तयार होईलच. म त मासे आिण वाईन आणलीय मी.
वॉटसन, अजून तलुा मी िकती चांगला हाऊसक पर आहे हे कळलेलंच नाही.’’



१०

आमच ंजेवण मोठ्या मजेत चाललं होतं. हो स याची लहर असेल तर कोण याही िवषयावर भरभ न बोलू शकत असे. आिण या रा ी याला तशी
लहर आली होती. तो आनंदा या अगदी िशखरावर होता. मी याला आज याएवढा तेजःपुंज कधीच पािहला न हता. एकामागोमाग एक अनेक िवषय
उलगडत चालले होते; हो स बोलत होता. म ययुगीन कंुभारकाम, ॅडी हॅरीयस हायोलीन, ीलंकेमधला बु वाद, भिव यात या यु दनौका... येक
िवषयावर अशा सफाईने मतं मांडत होता क  येकावर याचा सखोल अ यास असला पािहजे. गे या एकदोन िदवसां या मानिसक ताणावर मात हणून
आज याची िवनोदबु ीही चांगलीच जागृत झाली होती. या मोक या वातावरणात ऍथे नी जो सचा पोिलसी म ुरी खा या गळून पडला. या यातला
चांगला िमळून िमसळून वागणारा माणूस िदसायला लागला. मा यापरुतं बोलायच ंतर ही केस अखेर या ट यावर आली याचचं मला खूप सखु होत होतं. मी
हो स या आनंदात सहभागी होत होतो. जेवताना आम यापैक  कोणीही; यासाठी आ ही सार ेएक  जमलो होतो या शो टो केससबंंधी चकार श दही
काढला नाही.

जेवण झा यावर हो सनं घड्याळाकडे नजर टाकली आिण तीन लासांम ये पोटवाईन ओतली. ‘‘आप या मोिहमे या यशासाठी.’’ लास उंचावत तो
हणाला; ‘‘चला, आता वेळ झाली. वॉटसन, तु याकडे िप तूल आहे?’’

‘‘टेबलाम ये माझं जुनं स ह स र हॉ हर आहे.’’

‘‘नीट साफसूफ क न बरोबर घे. दाराशी ब गी आलेली िदसते. मी साडेसहाला यायला सांिगतलं होतं.’’

आ ही वे टिम टर या ध यावर पोहोचलो ते हा सात वाजून गेले होते. लॉचं आमची वाटच पाहात होती. हो सनं ितच ंबारकाईनं िनरी ण केलं.

‘‘यावर पोलीस-बोटीची काही िनशाणी आहे?’’

‘‘हो. तो बाजूचा िहरवा िदवा.’’

‘‘काढून टाका.’’

िदवा काढून टाकला गेला. आ ही लॉचंवर पाऊल टाकलं. ध याला बांधलेले दोर सोडले गेले. हो स, जो स आिण मी माग या हौ ात बसलो. एक
नावाडी सकुाणू ध न होता, एकजण इंिजनपाशी होता. बोटी या पढु या भागात दोन ताकदवान इ पे टस होते.

‘‘कुठे जायच?ं’’ जो सनं िवचारलं.

‘‘टॉवरपाशी. जेकबसन याडजवळ थांबायला सांगा.’’

आमची लॉचं खरचं वेगवान होती. अनेक मालवाह बोट ना ितनं सहजग या मागे टाकलं. जणू काही या बोटी एकाच जागी थांब या हो या. एका
टीमरलाही मागे सार यानंतर हो स या चेह यावर समाधानाच ंहसू उमटलं.

‘‘नदीवर या येक गो ीपयत आपण पोहोचू शकलो पािहजे.’’ तो हणाला.

‘‘आप याशी पधा क  शकतील अशा लॉचेंसच नाहीयेत इथे.’’

‘‘अरोरा. अ यंत वेगवान हणून ितचा लौिकक आहे. ती िमळाली पािहजे वॉटसन. कालपयत मी छोट्या गो नीही अ व थ होत होतो, पण मी या
वैतागावर िवजय कसा िमळवला मािह येय?.’’

‘‘कसा?’’

‘‘ वतःला रसायनशा ा या योगात झोकून िदलं. हीच मा या मनाची िव ांती. कुणीतरी हटलंच आहे क , ‘कामात बदल हणजेच आराम’. मी तेच
केलं. रासायिनक ि या क न हाय ोकाबनच ंिवघटन कर यात मला यश िमळालं आिण मग मी शो टोची केस पु हा पढेु घेतली. पु हा एकदा मुळापासून
िवचार करायला सु वात केली. मा या या पोरांनी नदी वरपासून खालपयत िपंजून काढली होती तरी यांना काही सगुावा लागला न हता. लॉचं परतही
आली न हती आिण कोण याही ध यावर, िकना यावर िदसतही न हती. ती सापडूच नये हणून तळाला भोकं पाडून नदीत बडुवून टाकली अस याची
श यता अगदीच नग य होती. अथात बाक  सा या श यता मावळ या अस या तर तीच एक ‘स य’ हणून बाक  उरणार होती. जोनाथन मॉल हा

वाथासाठी कोण याही थराला जाऊ शकतो. पण तो अस ं काही करले हे मला पटत न हतं. कारण बोट यवि थतशीर बडुव यासाठीही िश ण आिण
तांि क ान आव यक असतं. नंतर मी िवचार केला क ; याच ंलंडनम ये वारवंार येणं होतं. पॉिंडचरी लॉजवर यानं पाळत ठेवली होती हे तर आप याला
माहीतच आहे. लंडनमधून णाधात िनघून जाणं हे अवघडच. तयारीसाठी थोडा तरी कालावधी लागतोच. या याकडे उणापरुा एकच िदवस होता. मी आता
या िदशेने िवचार क  लागलो.’’

‘‘हा िवचार मला क चा वाटतो. कारण पळून जा यासाठी जी तयारी याला करायची होती ती तो आधीही क न ठेवू शकला असता.’’

‘‘नाही. तस ंवाटत नाही. तो िजथे लपून राहात असेल ती आस याची सरुि त जागा तो अशी एकदम सोडून बाहेर पडेल हे पटत नाही. जोपयत या



जागेिशवायही आपला िनभाव लागू शकेल अशी खा ी याला वाटणार नाही; तोपयत तो जागा सोडणार नाही. मी अजून एक िवचार केला; याचा तो िविच
साथीदार. याला िकतीही नखिशखा त झाकून ठेवला तरी या याब ल चचा होऊ शकते आिण याचा सबंंध नॉरवूड खनुाशी जोडला जाऊ शकतो हे
कळ याएवढा जोनाथन मॉल न क च हशार आहे. ते ग च अधंारात यां या आस या या जागेपासून िनघाले. िदवस उजाड या या आत याला ितथे परत
जायच ं असणार. िमसेस ि मथ या सांग यानुसार यांनी रा ी तीन या समुाराला लॉचं घेतली. तासाभरातच फटफटणार होतं. पहाटेची वदळही वाढणार
होती. ते सहजच लोकां या ीस पडले असते. हणून माझा कयास असा आहे क  ते फार लांब गेलेले नाहीत. मोड काई ि मथला त ड बंद ठेव यासाठी पैसे
िदले आिण पोबारा कर यासाठी याची लॉचं ठेवून घेतली. खिज यासकट कुठेतरी दडून बसले. या वेळेत वतमानप ांत केसब ल काय अदंाज बांधले
जातायत याचाही यांनी अ यास केला असेल. पु हा कोणा या ीस पडू नये हणून आज रा ी या अधंारात ते े हसडहन एखा ा बोटीवर चढतील.
अमे रका िकंवा इं लंड या वसाहती दशेात पळून जा याची यव था यांनी आधीच क न ठेवली असेल हे मा  न क .’’

‘‘पण लॉचंच ंकाय? ती तर यां या लपून बस या या जागेपयत नेणं श य नाही.’’

‘‘हो पण लॉचं यां यापासून फार लांब अतंरावरही नसेल. ि पथातच असेल. मी जोनाथन मॉल या भूिमकेत जाऊन िवचार केला. या यासारखा
माणूस काय क  शकेल याची क पना केली. तो काय करले? लॉचं परत पाठवून दईेल; िकंवा जर पोिलसांनी पाठलाग केलाच तर पळून जायला मदत
हणून जवळ या एखा ा ध यावर ठेवून दईेल. पण लॉचं लपवूनही ठेवायची आिण पािहजे ते हा ितचा वापरही करायचा यासाठी काय करता येईल? मी
या याजागी असतो तर? लॉचं एखा ा बोट बांधणी करणा याकडे िकंवा दु ती करणा या याडम ये िदली असती. उगाच काहीतरी िकरकोळ काम करायला

सांिगतलं असतं. यामुळे ती लपवलीही गेली असती आिण अगदी काही तासां या सूचनेबरहकूम हाताशीही आली असती...’’

‘‘सोपं आहे.’’

‘‘सो या गो कडे दलु  होणं वाभािवकच असतं. मग मी याच श यतेवर काम करायच ं ठरवलं. खलाशांसारखा पेहराव केला आिण नदीकाठ या
सग या याड वर, वकशॉ सम ये चौकशी करायला सु वात केली. पंधरा िठकाणी अपयश आलं पण सोळा या िठकाणी, जेकबसन याडवर कळलं क
यां याकडे एका लाकडी पायवा या माणसानं दोन िदवसांपूव च ‘अरोरा’ नावाची बोट, सकुाणूच ं अगदी िकरकोळ काम कर यासाठी सोडली आहे. ‘ती

का यावर लाल रघेा असलेली बोट बघा साहेब. खर ं हणजे सकुाणूला काहीबी झालेलं नाही. उगाच काहीतरी काम काढायच ं हणून...’ अस ं ितथला
कामगारच मला हणाला. आिण याच वेळी बोटीतून कोण उतरलं मािह येय? ‘मोड काई ि मथ’. तो िच कार यायला होता. अथात मी याला ओळखू
शकलो नसतो. पण यानंच वतःच ंआिण बोटीच ंनाव मोठ्याने घेतलं. तो कामगारांवर ओरडत होता; ‘‘चला आटपा लवकर. मला ‘अरोरा’ बरो बर आठ
वाजता तयार पािहजे समजलं? दोघाजणांना घेऊन जायचयं. हा ‘मोड काई ि मथ’ वाशांना वाट बघायला लावत नाही...’’ मोड काईला खूप पैसे िमळालेले
िदसत होते. यायले या अव थेत तो कामगारांवर नाणी उधळत आरडाओरडा करत होता. मी याचा थोडा पाठलाग केला पण तो पलीकड या एका
झोपड्यात िशरला. मी परत याडम ये आलो. येताना मा या एका पोराला बरोबर घेतलं. याला अरोरावर ल  ठेव यासाठी नेमलं. नदीकाठाशी उभं राहायचं
आिण लॉचं िनघाली क  हात माल फडकावून इशारा करायचा अशी कामिगरी या यावर सोपवली. आता जर पाठलाग क न या दोघांना खिज यासकट
ता यात घेऊ शकलो नाही तर आप यासारखे करटें आपणच..’’

‘‘हं. ती माणस ंगु हेगार असोत वा नसोत; तमुच ं लॅिनंग तर म तच आहे..’’ जो स पु हा आप या ितरपागड्या खा यात िशरत हणाला; ‘‘मी असतो
तर काय केलं असतं मािह येय? जेकबसन याडम ये पोिलसांची तकुडी घसुवली असती आिण ते ितथे आ या आ या एकदम झडप टाकून पकडलं असतं..’’

‘‘तशानं काहीच हाती लागलं नसतं. हा जोनाथन मॉल चतरु आिण धोरणी आहे. कोणाला तरी टेहळणी करायला पढेु पाठवेल. जर काही सशंया पद
आढळलं तर पु हा आठवडाभर तरी गायब होईल.’’

‘‘पण तू मोड काईला तरी ता यात यायला हवं होतंस. आपण या यामाफत यां यापयत पोहोचू शकलो असतो.’’

‘‘ यात माझा िदवस वाया गेला असता. मोड काईला ते कुठं राहतायत हे माहीत असायची श यता एकच ट का आहे. जोपयत याला ब कळ पैसा
आिण िच कार दा  िमळ येय तोपयत तो कशाला फालतू चौकशा करले? यां याकडून के हा काय करायच ं याचा िनरोप िमळेलच याला. सग या
श यतांचा िवचार करता; मी जे केलंय ते बरोबरच आहे.’’

अस ं बोलणं चालू असताना एक कडे आमची बोट थे स नदी या िवशाल पा ातून अनेक पलुांखालून पढेु जात होती. शहर मागे पडलं. सट पॉल
चचवरचा ॉस सूया या मावळ या िकरणांत लकाकत होता. टॉवरपयत पोहोचलो ते हा सिंध काश पसरला होता.

‘‘हे जेकबसन याड’’. हो स हणाला. हा लंडनचा ‘सरी’ िवभाग होता. अनेक बोटी डोलकाठ्यांना दो या लावून काठाला बांधून ठेव या हो या.
पा या या हेलका यांनी वरखाली होत हो या. हो सनं िखशातून दबु ण काढली आिण िकना याकडे नजर टाकली. ‘‘मला तो पोरगा िदसतोय. पण यानं
हात मालाची खूण अजून केलेली नाही.’’

‘‘आपण याड या अजून जवळ जाऊन ितथे यांची वाट पाह.’’ जो स उतावीळपणे हणाला. ए हाना आ ही सगळेच उ ेिजत झालो होतो. आम या
बोटीवर या खलाशांना आिण पोिलसांना हे सार ंकाय चालू आहे याची अधूंकच क पना होती; तरी यांचीही उ कंठा ताणली गेली होती.

‘‘ही वेळ पोकळ गृहीतकं बांधत बस याची नाही..’’ हो स हणाला; ‘‘ते नदी या वाहा या िदशेने जातील अशी श यता असली तरी तशी खा ी दतेा



येणार नाही. उलट्या िदशेने गेले तर? इथून आप याला याडच ं वेश ार िदसतंय; यांना मा  आपण सहजपणे िदसू शकत नाही. रा  व छ आहे. भरपूर
चं काश आहे. आपण िजथे आहोत ितथेच थांबूयात. गॅसलाईट या काशाखाली पतंगाचे िकडे गोळा होतात तसा तो माणसांचा घोळका िदसतोय बघ.’’

‘‘याडमधले कामगार काम सपंवून बाहेर पडतायत.’’

‘‘काय गिल छ वेश. पण येका या आत अम य एकमेव असा गुण असतोच. एरवी तु ही यां याकडे पाहणार सु ा नाही. माणूस ही एक अनाकलनीय
चम का रक गो  आहे.’’

‘‘ याच ंकुणीतरी ‘ ापदात वसलेला आ मा’ असहंी वणन केलेलं आहे.’’ मी हणालो.

‘‘यावर िवनवडु रीडच ंभा य फार सरुखे आहे. तो हणतो, एकटा माणूस हणजे अग य अस ंकोडं; पण तोच कळपात आला क  या याब ल गिणताने
कयास करता येतो. एकटा माणूस काय करले हे तु ही वतवू शकत नाही; पण समाजाब ल मा  तु ही अचूक अदंाज बांधू शकता... अरऽेऽ हात माल
फडकताना िदसतोय... न क च... ितकडे बघा. पांढरा हात माल हलतोय.’’

‘‘हो. हा तर तु या बेकर ीट िडटे टी ह िड हीजनमधला पोरगा. नीटच िदसतोय इथून.’’

‘‘आिण ती पहा अरोरा..’’ हो स ची कारला; ‘‘सैतानासारखी ससुाट िनघालीय... वेग या. िदवे लावा. या लॉचंला अडवायचयं आप याला. ती जर
िनसटली तर मी वतःला कधीच माफ क  शकणार नाही.

याडा या वेश ारात उ या असले या दोन-तीन बोट मागून अरोरा अचानक वेगाने बाहेर पडताना िदसली. आ ही ितला पाह या या आधीच ितनं वेग
घेतला होता. आता ती तफुान वेगाने वाहा या िदशेबरोबर चालली होती. वेग णा णाला वाढतच होता. जो सनं गंभीरपणे आम याकडे पािहलं.

‘‘ती फारच वेगवान आहे. मला नाही वाटत आपण ितला गाठू शकू.’’ जो स हताशपणे मान हलवत हणाला.

‘‘आप याला ितला काहीही क न गाठावंच लागेल.’’ दातओठ खाऊन येक श दावर जोर दते हो स ओरडला; ‘‘इंिजन कोळशाने ठासून भरा. पूण
ताकद पणाला लावा. आपली बोट पेटली तरी हरकत नाही, पण अरोरा िमळाली पािहजे.’’

आ ही अरोरा या रोखाने िनघालो. इंिजनची घरघर वाढली. आम या लॉचंने जणू मोठा ास घेऊन झेप घेतली होती. माग या वाहावर डावीकडे
उजवीकडे पा याचे दोन फवार ेसोडत ती सरासरा अतंर कापत होती. इंिजन या एकेक झट याबरोबर उस या मारत अजून वेग घेत होती. आ ही जणू
एखा ा वेगवान ा या या पाठीवर बसलो होतो. बोटीवरचा भलामोठा िपवळा खर िदवा पा यावर काशाचा झोत फेकत होता. वाढ या वेगाबरोबर तोही
थरथरत होता. समोर काही अतंरावर अरोरा अधूंकशी िदसत होती. ित या मागे उसळणा या पा या या लाटा ित या वेगाची क पना दते हो या. अनेक

वासी बोटी, मालवाहतकु ची छोटी जहाजं, गलबतं झट यात मागे पडत होती. पा यावर आवाजाचे तरगं उठत होते. अरोरा तशीच रोरावत पढेु चालली
होती. आ ही ितचा माग ध न ठेवला होता.

‘‘कोळसा भरा... कोळसा भरा... ज दी..’’ हो स इंिजन मम ये बघून जीव खाऊन ओरडला. इंिजनमधून वाळांचा ड ब उसळला होता. िपव या
काशात हो सच ंअणकुचीदार ग डनाक चकाकत होतं. ‘‘इंिजनची पूण ताकद कामी आणा... चला...’’ तो कसले या नािवक योद् यासारखा आदशे दते

होता.

‘‘मला नाही वाटत फार काही सा य होईल.’’ जो स अरोराकडे पाहात पडेल आवाजात हणाला.

‘‘पण मला खा ी आहे. आपण ितला काही िमिनटांतच गाठू.’’ मी उ र िदलं.

आिण याच णी; ददुव आड यावं तशी; एकमेकांना बांधलेली तीन गलबतं आम या वाटेत आडवी आली. मोठ्या कौश याने सकुाणू वळव यामुळे
जोरदार धडक होता होता वाचली. या गलबतांना वळसा घालून आ ही पु हा मागावर येऊन वेग घेईतो, अरोरा दोनएकशे याड पढेु िनघून गेली होती. तरीही
ती अजून ि पथात होती. धुरकट सिंध काश स न आता चांदणी रा  उगवली होती. आम या बोटीची इंिजनं पूण मतेने पळत होती. धडधडत, घरघरत
सपूंण ताकद वापरली जात होती. वे ट इंिडया डॉक मागे पडलं. आइल ऑफ डॉ जला वळसा घालून आ ही डे टफोड रीचपयत येऊन पोहोचलो होतो.
अरोरा आता आवा यात आली. जो सनं आमचा सचलाईट ित या िदशेने िफरवला. ित यावर या माणसां या आकृती आता व छ िदसू लाग या. एकजण
कस यातरी गडद का या व तूवर ओणवा होऊन बसला होता. या या मागे एक ा यासारखी काळी आकृती होती. एका पोराने सकुाणूची काठी धरली
होती. कोळशा या भ ी या उजेडात इंिजनपाशी हातारा ि मथ िदसला. तो िबचारा, जीव वाचव यासाठी ाणपणाने इंिजनम ये कोळसा टाकत होता.
आपला पाठलाग होतोय अशी यांची पसुट शंका आता खा ीत बदलली होती. ि निवचपाशी आ ही यां या तीनशे याड मागे होतो. लॅकवेलपाशी अडीचशे
याड. िशकार खेळताना मी आजवर अनेक ा यांचे पाठलाग केले होते; पण आज यासारखा थरार मी कधी पािहला न हता. थे स नदीत माणसाची िशकार
कर याचा हा जीवघेणा अनुभव वेड लावणाराच होता. आम यातलं अतंर आता कमी कमी होत चाललं. रा ी या शांततेत यां या लॉचं या इंिजनचा धसफस
आवाज ऐकू येत होता. माग या हौ ात बसलेला तो माणूस अजूनही अगं दमुडूनच बसला होता. पण याचे हात मा  कामात अस यासारखे झराझरा हलत
होते. णा णाला तो मान उंचावून आम यातलं कमी कमी होणार ंअतंर पाहात होता; अदमास घेत होता. आ ही अजून जवळ गेलो. जो सनं ओरडून यांना
थांब याचा इशारा िदला. आता म ये फ  एका बोटीएवढंच अतंर उरलं होतं. दो ही बोटी तफुान वेगाने पळत हो या. इथे नदीला वळणं न हती. एका काठावर



लाटा आपटत हो या आिण दसु या काठावर पाणथळ जमीन होती. अचानकपणे हौ ातला माणूस उसळला. या या दो ही मुठी वळ या गे या आिण तो
जोरजोराने िचर या फाट या आवाजात िशवीगाळ क  लागला. तो चांगलाच दणकट होता. दो ही पाय फाकवत तोल सावरत उभा रािहला ते हा मला
या या उज या मांडीखाली पाया या जागी लाकडी खुटं बसवलेला िदसला. या या तशा गुरासार या आरड्याओरड्याने पलीकड या ा यासार या

िदसणा या आकारात हालचाल झाली. तो सरळ झाला आिण एका बटु या माणसाची आकृती प  झाली. तो मी पािहलेला आजवरचा सवात बटुका माणूस
होता. याच ंम तक बेढब, िविच  होतं. केस अ ता य त वाढलेले होते. यां या जटा झा या हो या. हो सनं याच ं र हॉ हर काढलंच होतं. हा माणूसवजा
भयानक ाणी िदस या िदस या मीही माझं िप तूल बाहेर काढलं. यानं अगंाभोवती जाडजूड रग िकंवा लँकेट गुंडाळून घेतलं होतं. यातून याचा चेहरा
तेवढा िदसत होता. ते पही एखा ा माणसाची झोप उडवेल एवढं भयंकर होतं. मानवी चेह यावर एवढा ू र पशूवत् भाव मी आजवर कधीच पािहला न हता.
थरथर या िपव या काशात याचे डोळे लकाकत होते आिण जाडजूड ओठ दातांखाली आवळून धरले होते. तो आम याकडे पाहन ा यासारखा गुरगुरत
होता.

‘‘ यानं हात हलवले तर सरळ गोळी झाडा.’’ हो स वेषाने हणाला. आता आ ही िशकारी या अगदी चरमिबंदूवर होतो. दोन बोट त थोडंच अतंर उरलं
होतं. सचलाईट या खर काशात या दोघांनाही प  पाह शकत होतो. गोरा माणूस पाय फाकवून मोठमोठ्याने िश या दते उभा होता. बटुका, याचे िपवळे
दात कराकरा वाजवत भेसूर चेह याने आम याकडे पाहात होता.

या या हालचाली आ ही इत या प पणे िटपू शकत होतो हे नशीबच. आम याकडे पाहता पाहताच यानं चपळाईने लँकेटमधून एक छोट्या
बांबूसारखी गोल लांब व तू काढली आिण ओठांना लावली. याच णी आमची िप तलंु धडाडली. तो भेलकांडला. हातपाय झाडले गेले आिण
पाचो यासारखा उडून तो पा या या वाहात िभरकावला गेला. पा यात बडुतानाही मला याचे ते लाल िवषारी इंग यांसारखे डोळे णभर िदसून गेले.
याच णी लाकडी पायवा या माणसाने सकुाणूवर झेप घेतली आिण लॉचंला िकना याची िदशा िदली. अगदी काही फुटां या अतंराव न आम या गो या

चकुवून लॉचं िनसटली. आ हीही णात पु हा वेग घेतला; पण तोपयत अरोरा िकना यावर पोहोचली होती. सपूंण िकनारा िचखलाने भरलेला होता.
दलदलीवर चं काश लकाकत होता. जागोजागी डबक  साचली होती. कुज या, सड या झुडपांची वनं माजली होती. लॉचं वेगानं उडी मा न या
िचखला या िकना यावर चढली. ितच ंपढुच ंटोक आकाशात उंचावलं गेलं. मागचा हौदा पा यात झुकला. या माणसाने बाहेर उडी मारली; पण या या
उज या मांडीखालचा लाकडी खुटं सरळ िचखलात तला. तो िजवापाड धडपड क  लागला पण यथ. आता एक पाऊलभरही पढेु िकंवा मागे होणं याला
अश य होतं. हर या आवाजात यानं िकंकाळी फोडली आिण दसु या पायाने िचखलावरच लाथ मा  लागला. पण यामुळे याचा लाकडी पाय गाळाम ये
अजूनच तत चालला. आ ही आमची लॉचं िकना यापाशी आणली ते हा तो िचखलात इतका घ  अडकला होता क  याला उपसून काढ यासाठी या या
खां ांभोवती दोराचा फास टाकावा लागला. एखा ा मोठ्या माशासारख ं याला आ ही बोटीवर खेचून घेतलं. ि मथ बापलेक सु न होऊन अरोरावरच बसले
होते. जरा दरडावलं तसे ते मुकाटपणे काहीच ितकार न करता ता यात आले. आ ही अरोराही खेचून घेतली. ित या हौ ावर भारतीय बनावटीचा एक
दणकट पेटारा होता. शो ट नी दडवलेला हाच तो खिजना यात काहीच वाद न हता. या वजनदार पेटा याला कुलूप न हतं. काळजीपूवक उचलून आ ही तो
आम या बोटीवर आणला. पु हा वाहाला लागलो. जाताना चारही िदशांना सच लाईट िफरवून पािहलं, पण या भयानक बटु या माणसाचा कुठेच थांगप ा
लागला नाही. याचा दहे थे स नदी या अधंा या तळाशी पोहोचला होता.

‘‘हे बघा,’’ आम या बोटीवर या लाकडी दाराकडे खणुावत हो स हणाला; ‘‘आपण अगदी नेम या वेळी िप तूल वापरलं.’’ बरोबर माग या दारावर एक
काटा तला होता. तो काटा आम या चांग याच प रचयाचा होता. आ ही गोळी मार या या णीच तो आम यावर फंुकला गेला होता. हो सनं नेहमी माणेच
सहजपणे खांद ेउडवले. पण मा या मा ; भयंकर मरण, इत या जवळून आप याला पशही न करता गेलं होतं या जािणवेनं अगंावर शहारा आला.



११

जोनाथन मॉल आम या लॉचं या केबीनम ये बसला होता. या या समोरच लोखडंी पेटारा ठेवला होता. यानं इतके यास, इतक  ती ा केवळ
या याचसाठी केली होती. मॉलचा चेहरा उ हाने रापलेला होता. डो यांत बेपवाईची, बेिफिकरीची झाक होती. महागोनी लाकडासार या टणक चेह यावर

रषेांच ंआिण सरुकु यांच ंजाळं पसरलं होतं. उ हापावसात आयु य घालव याचीच ती खूण होती. दाढी दाट होती. हा माणूस कशालाही सहजपणे बधणारा
नाही हे हनुवटी या आकाराव न कळत होतं. वय प नाशीकडे झुकलेलं असलं तरी याचे दाट, कुरळे केस मा  तरुळकपणे पांढर ेझाले होते. याचा आ ाचा
शांत चेहरासु ा पाहायला नकोसा वाटत होता. जाड भुवयांमुळे तो िचड यावर िकती उ  िदसतो हे मी थोड्याच वेळापूव  पािहलं होतं. हातकडीत
अडकवलेले हात मांडीवर ठेवून तो बसून होता. मान छातीला िभडेल एवढी खाली घालून एकटक पेटा याकडे बघत होता. तो खिज याचा पेटाराच सग या
करणीच ंमूळ होतं. मला अस ंजाणवलं क  या या चेह यावर सतंापापे ाही िख नताच जा त आहे. यानं मान उंचावून णभर मा याकडे पािहलं. या या
डो यांत एक उदास हसू चमकून गेलं.

‘‘जोनाथन मॉल..’’ हो स िसगार पेटवत हणाला; ‘‘हे अस ंझालं याब ल मला अपार खेद वाटतो.’’

‘‘मलाही सर.’’ तो खलेुपणाने हणाला; ‘‘मलाही अस ंकाही होईल याची क पना न हती. पण पिव  बायबलची शपथ घेऊन सांगतो क ; मी बाथ लेमी
शो टोवर हातही उगारला नाही. ट गाने याला िवषारी काटा मारला. या या मरणात माझा काही सबंंध नाही. मला कोणीतरी जवळचा माणूस गे याएवढंच
दःुख झालंय. ट गाला मी याब ल दोरीनं बडवलंसु दा. पण झाली गो  मी बदलू शकत न हतो.’’

‘‘िसगार घे.’’ हो स हणाला; ‘‘तू दोराव न वर चढत असताना तो छोटा बटुका माणूस शो टोला इतका भारी पडला?’’

‘‘तु ही अस ंबोलताय क  ही घटना घडली ते हा वतः ितथे हजर होता. खर ंसांगायच,ं तर यावेळी खोलीत कोणी असेल हे मला अपेि तच न हतं.
शो टो या सवयी मला ठाऊक हो या. या वेळी तो रा ी या जेवणासाठी खाल या खोलीत असायला पािहजे होता. मी काहीही लपवून ठेवणार नाही. खरं
सांगून टाकणं हाच सव म बचाव आहे. जर बाथ लेमी या जागी ितथे याचा बाप मेजर शो टो असता, तर मा  याची मान िचरताना मला जराही वाईट
वाटलं नसतं. हा िसगार सपंव याइत या सहजतेनं मी याला सपंवलं असतं. पण मध याम ये बाथ लेमीचा जीव गेला. माझं न् याच ंकाहीच वैर न हतं.’’

‘‘तू आता कॉटलंड याड या ऍथे नी जो स या ता यात आहेस. ते तलुा मा याकडे घेऊन येतील. मला तलुा काही  िवचारायचेत. या करणाची
खरी मािहती सांिगतलीस तर तु या फाय ाच ंठरले अशी मला आशा आहे. मी हे िस द क  शकेन क ; काट्यावरच ं िवष बाथ लेमी या शरीरात एवढ्या
वेगाने िभनलं क  तू खोलीत िशरपेयत तो मेलेला होता.’’

‘‘तसचं झालं सर. िखडक तून वर िशरलो ते हा या या चेह यावरच ंिविच  गोठलेलं हसू पाहन मी शहा न गेलो. मी अ रशः िथजलो होतो सर. ट गानं
फार िघसाडघाई केली आिण या गडबडीत या याकडून काट्यांची छोटी भा यासारखी िपशवी; काट्यांसकट ितथेच पडली. ित यामुळे तु हाला आमचा
सगुावा लागला. पण तु ही आमचा माग कसा काढलात हे मा  मा या आकलनाबाहेरच ंआहे. मला पकडलंत याब ल मा या मनात राग नाही पण वैष य
ज र आहे.’’ तो कडवटपणे हसत हणाला; ‘‘या खिज यात या सपं ी या वाट्यावर माझा अिधकार असताना िन मं आयु य मी अदंमान या हलाखीत
काढलं. उरलेलं िन मं खिजना शोध यासाठी डाटमोर या गटारांम ये घालवलं. तो यापारी ‘ऍकमट’ मा या ीस पडला तो ण सैतानाचा ण होता असं
मला आता वाटायला लागलं आहे. हा आ ाचा खिजना हणजे अवदसा आहे. पनवती आहे. तो कोणालाच लाभणार नाही. या यामुळे खून झाले.
शो टो या वाट्याला ज मभर भीती आिण अपराधीपणा आला. मा या वाट्याला गुलामिगरी आली.

ऍथे नी जो सचा जाडजूड चेहरा आम या केबीनम ये डोकावला. ‘‘अर ेवा. इथे तर कौटंुिबक नेहसमेंलनच भरलंय.’’ तो आत येत हणाला; ‘‘आपण
एकमेकांच ंअिभनंदन क या. या बटु याला िजवंत पकडू शकलो नाही याचा मला खेद होतोय. असो. जे झालं ते झालं. पण हो स, लॉचंची मा  खूप
दु ती करावी लागेल.’’

‘‘हं. याचा शेवट गोड ते सारचं गोड.’’ हो स हणाला; ‘‘पण अरोरा एवढी वेगवान लॉचं आहे हे मला माहीत न हतं.’’

‘‘ि मथ हणतो क  ती थे स नदीवरची सग यात वेगवान बोट आहे. लॉचं चालव यासाठी या या साथीला दसुरा कोणी असता; तर अरोरा आप या
हाती लागणं अश यच होतं. पण याला नॉरवूड केसमधलं काहीही माहीत नाही अस ंमा  तो शपथेवर सांगतोय.’’

‘‘ याला काहीच माहीत नाही.’’ जोनाथन उ ारला; चकार अ रही माहीत नाही याला. मी याची लॉचं िनवडली कारण ती सग यात जलद होती.
याला यातलं काहीसु ा सांिगतलं नाही; पण पैसे मा  भरपूर िदले. आ ही जहाजापयत पोहोचू शकलो असतो तर अजून खूप पैसे दणेार होतो. े हसडव न

एमरा डा जहाजाने आ ही ािझलला िनघून जाणार होतो..’’

‘‘जर या या हातून काही गु हा घडला नसेल तर; या यािव  कारवाई होणार नाही. अपरा यांना अटक कर यासाठी आ ही जेवढे त पर आहोत
तेवढे यांना फासावर चढव यासाठी नाही.’’ हो स हणाला. जोनाथननं प रि थती वीकारली होती. हो स या चेह यावर मंद हसू होतं.



‘‘आपण आधी हॉ झॉल ीजपाशी जाऊ.’’ जो स हणाला; वॉटसन. तु ही ितथे पेटारा घेऊन उतरा. अथात तु हाला सांगायची गरज नाही क ; हे
िनयमात न बसणार ंकाम मी मा या जबाबदारीवर करतोय. पण मी हो सना श द िदलाय. सरकारी िनयम हणून या मौ यवान पेटा या या रखवालीसाठी
तमु याबरोबर एक इ पे टर दतेो. तु ही हॉ झॉलपासून पढेु जाऊ शकाल ना?.’’

‘‘हो..’’

‘‘पेटा या या कुलपाची िक ली कुठाय जोनाथन?’’ जो सनं िवचारलं

‘‘थे स नदी या तळाशी.’’ जोनाथन मॉल त काळ उ रला.

‘‘हं.. ठीक आहे. वॉटसन, सावधानतेनं पेटारा घेऊन जा. नंतर पर पर बेकर ीटवर या. आ ही ितथेच असू. ितथून पढेु पोलीस टेशनवर जाऊ.’’

यांनी मला हॉ झॉलला सोडलं. पेटारा चांगलाच मजबूत आिण वजनदार होता. मा याबरोबरचा इ पे टर आता चांगला हसतमुख, उ साही आिण
समजूतदार वाटत होता. पंधरावीस िमिनटांतच आ ही िमसेस सेसील फॉरे टर या घरी पोहोचलो. इत या उिशरा कुणी भेटायला आ याच ंपाहन यां या
नोकरालाही आ य वाटलं. िमसेस फॉरे टर सं याकाळीच बाहेर गे या हो या. यांना यायला उशीर होणार आहे अस ंनोकराकडून समजलं. िमस मॉ टन

ॉईगं मम ये होती. पेटारा घेऊन मी ॉईगं मम ये गेलो. इ पे टर बाहेर गाडीतच थांबला.

ती उघड्या िखडक पाशी बसली होती. अगंावर पातळ कापडाचा से होता. या या ग याशी आिण कमरशेी लाल रगंाच ंकाम होतं. आरामखचु त मागे
रलूेन बस यामुळे ित या चेह यावर िद याचा मंद काश पसरला होता. केसां या बटा या नाजूक काशात हलकेच चमकत हो या. एक हात खचु वर
िवसावला होता. चया गंभीर, उदास िदसत होती. मा या पावलां या आवाजाची चाहल लाग या लाग या ती चपापून उभी रािहली. ितचा उदास चेहरा आ य
आिण आनंदाने उजळून िनघाला.

‘‘मी गाडीचा आवाज ऐकला.’’ ती हणाली; ‘‘पण मला वाटलं िमसेस सेसील फॉरे टरच जरा लवकर आ या असतील. तु ही याल याची मा  मी
क पनाच केली न हती. मा यासाठी काही बातमी आणलीयेत का?’’

‘‘बातमीपे ा खूप काही मौ यवान...’’ मी पेटारा टेबलावर ठेवत उ साहाने आिण मेाने हणालो. माझं दय धडधडत होतं. ‘‘जगात या सा या
बात यांपे ा खूप काही मौ यवान अस ंघेऊन आलो आहे. यात तझुं भिव य आहे.’’

ितनं पेटा याकडे कटा  टाकला. ‘‘हाच तो खिजना तर.’’ ितनं िवचारलं, पण ित या आवाजात मा  थंड कोरडेपणा होता.

‘‘हो. हाच तो आ ाचा खिजना. अधा तु या मालक चा आहे आिण अधा थॅिडयस शो टो या. येका या वाट्याला काही लाखांची सपं ी येणार आहे.
इं लंडमध या मोज या ीमंत त ण म ये तझुं नाव घेतलं जाईल. कस ंवाटतंय?’’

मला वाटतं, मी माझा आनंद जरा जा तच य  करत होतो. यात लपलेला फोलपणाचा सूर ित या यानी आला असावा. ितनं भुवया उंचावून
मा याकडे रोखून पािहलं.

‘‘हा जर मला िमळाला तर याच ंसार ं ये तु हालाच असेल.’’

‘‘नाही नाही.. मला नाही. मा या िम ाला, शेरलॉक हो सला. यानं जसा अ यासपूण शोध घेतला तसा जगात कोण याही िव ानाला घेता येणार नाही.
आ ही अगदी शेवट या णाला, हातातून िनसटता िनसटता तो ह तगत केला.’’

‘‘बसा ना. मला काय काय झालं ते सार ंसांगा.’’ ती हणाली.

‘‘मी ितला िदवसभरात या घटना थोड यात सांिगत या. हो स या तपास कर या या प दती, अरोराचा शोध, ऍथे नी जो सच ं सामील होणं,
सं याकाळची मोहीम, थे समधला जीवघेणा पाठलाग... सार ंकाही. ती ओठ िवलग क न, लकाक या डो यांनी आम या परा माची हिककत ऐकत होती.
िवषारी काट्यापासून आ ही थोड यात बचावलो, तो सगं ऐकताना तर ितची चया पांढरीफटक पडली. मला वाटलं आता ितला भोवळच येणार.

मी ितला पाणी िदलं. जरा भानावर येत ती हणाली, ‘‘मी ठीक आहे. पण मा यामुळे माझे दोन चांगले िम ; कोण या ाणसकंटात पडले अस ंवाटतं
मला.’’

‘‘अखेर सपंलं सार.ं’’ मी हणालो; ‘‘तलुा अजूनही काही थ क करणार ेतपशील सांगेन पण याआधी हे काम क या. हा खिजना. यापे ा आनंदी गो
काय असेल? थम तो तलुाच बघायला आवडेल याची खा ी आहे मला. हणून तलुा दाखवायला इथे घेऊन आलो.’’

‘‘न क च बघायला आवडेल मला.’’ ती अस ं हणाली खर;ं पण ित या आवाजात उ सकुता न हती. अिभिनवेश वरवरचा होता. िनयतीने ितला खिजना
दतेाना फार मोठी िकंमत वसूल क न घेतली होती असचं ितला वाटत असणार.

‘‘िकती सुदंर पेटारा आहे!’’ ती पढेु वाकून पाहात हणाली; भारतीय बनावटीचा आहे. हो ना?’’

‘‘हो. हे धातूकाम बनारसच ंआहे.’’

‘‘िकतीतरी जड आहे.’’ पेटारा उचल याचा य न करत ती हणाली; ‘‘या पेटा याचीच िकंमत खूप असेल. िक ली कुठाय?’’



‘‘ मॉलनं नदीत फेकून िदली.’’ मी उ र िदलं; ‘‘िमसेस फॉरे टरकडे काही ह यार ंअसतील का?’’ पेटा या या झाकणाभोवती एक भलीभ कम धातूची
प ी होती. यावर बु ाची ितमा कोरलेली होती. या प ीखाली कटावणी खपुसून उचकटली. जरा ताकद लाव यावर काडकन् आवाज करत प ी तटुली.
थरथर या हाताने मी झाकण उघडलं. आिण आ या या चडं ध याने आ ही दोघहंी जागेवरच िखळलो. पेटारा सपूंणपणे रकामा होता.

पेटारा जड लागत होता यात काहीच नवल न हतं. कारण तो पाऊण इंची भरीव लोखडंाने बनवलेला होता. उ म, दणकट कारािगरीचा तो नमुना होता.
अितमौ यवान व तू जपून ठेव यासाठी यो यच होता. पण आतम ये गुंजभरही सोनं न हतं, एखादा फुटका मणी िकंवा दािगनाही न हता. तो सपूंण रकामा,
मोकळा होता.

‘‘शेवटी खिजना नाहीसाच झाला..’’ िमस मॉ टन शांतपणे हणाली.

मला या श दांचा अथ काही णांनी कळला आिण छातीव न एक ढग बाजूला झा याची भावना झाली. या आ ा या खिज या या दडपणाखाली मी
िकती दबला गेलो होतो हे माझं मलाच ठाऊक. िवचार वाथ  होता, चकु चा होता हे मला पटतंय; पण खिजना नाहीसा झा यामुळे िमस मॉ टन आिण
मा यामधली सो याची िभंत दूर झाली होती. ‘‘थकँ गॉड.’’ मी अनवधानाने बोलून गेलो.

मा याकडे ाथक नजरनेे पाहात ितनं हसत िवचारलं, ‘‘अस ंका हणता?’’

‘‘कारण मला आता तू िमळ याची श यता िनमाण झालीय.’’ मी ितचा हात हातात घेत हटलं. ितनंही तो सोडवून घेतला नाही. ‘‘मेरी. तू मला खूप
आवडतेस. पण या सपं ीने, ऐ याने माझे ओठ िशवले होते. आता ितचा अडसर दूर झाला आहे. आिण ‘मी तु या मेात पडलो आहे’, हे मी प पणे बोलून
दाखवू शकतोय. हणून हणालो, थकँ गॉड.’’

‘‘मग मीही, ‘थकँ गॉड’ हणते.’’ ती हलकेच हणाली. मी ितला जवळ घेतलं. तो खिजना कोणीही गमावलेला असला तरी, या रा ी मला मा  याचा
लाभ झाला होता.
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इ पे टर बाहेर गाडीत वाट पाहात बसला होता. मी बाहेर गेलो ते हा तो अगदी आबूंन गेला होता, झोपेला आला होता. यातून रकामा पेटारा
बिघत यावर तर याचा चेहरा कसनुसाच झाला.

‘‘चला... हणजे बि सी गेली.’’ तो उदासपणे हणाला. ‘‘लुटीचा माल परत िमळवला नाही तर बि सी नाही. काही हाती लागलं असतं तर आज रा ी
मला आिण सॅम ाऊनला दहा प ड तरी िमळाले असते.’’

‘‘थॅिडयस शो टो गडगंज माणूस आहे. या याकडून काहीतरी बि सी िमळेलच.’’

इ पे टरनं िनराशेने मान हलवली. ‘‘ही साली नोकरीच हराम आहे.’’ तो परत हणाला; ‘‘ऍथे नी जो सनाही असचं वाटेल बघा.’’

याची ही बि शी मा  खरी ठरली. बेकर ीटला पोहोच यावर मी खिज याचा रकामा पेटारा दाखवला; ते हा ऍथे नी जो सनं हताशपणे पािहलं. ते
बेत बदलून आधी पोलीस टेशनला गेले होते आिण नुकतेच बेकर ीटला पोहोचले होते. हो स आरामखचु त िवसावला होता. या या चेह यावर अग य, न
वाचता येणार ेभाव होते. जोनाथन मॉल उजवा लाकडी पाय डा या पायावर टाकून आपण या गावचेच नाही अशा थाटात व थ बसला होता. मी रकामा
पेटारा दाखव याबरोबर तो खचु त या खचु त मागे टेकून मोठ्याने खो खो हसायला लागला.

‘‘तझुंच काम आहे हे जोनाथन.’’ जो स सतंापाने ओरडला.

‘‘हो. आिण आता तु ही खिज यापयत कधीच पोहोचू शकणार नाही.’’ तो अ यानंदाने िकंचाळला; ‘‘हा माझा खिजना आहे. जर मला िमळत नसेल; तर
मी तो कोणालाच िमळू दणेार नाही. यावर मी आिण अदंमान या कोठडीत सडत असलेले माझे तीन िम  यां या यित र  कोणाचाच अिधकार नाही. पण
आता मा या माणेच यांनाही याचा काही उपयोग नाही. मी यां यासाठीही झगडलो. ही ‘साईन ऑफ फोर’ होती. चौघांची मसलत होती. मा याजागी
यां यापैक  कोणीही असता तरी यानंही हेच केलं असतं. खिजना कोणा ऐ यागै या शो टो िकंवा मॉ टन या घशात घाल यापे ा थे स नदीत फेकून िदला

असता. आता खिजना शोध यासाठी तु हाला नदी या तळाशी जावं लागेल िजथे मी िक ली फेकून िदलीये; िजथे ट गाचा दहे बडुालाय. जे हा पकडला
जाणार अस ंमला कळून आलं ते हाच सारी लूट या सरुि त जागी उतरवली. आता तु हाला यातली कवडीही हाती लागणार नाही.’’

‘‘तू खोटं बोलून फसवतोयस मॉल.’’ जो स हणाला; ‘‘जर खिजना थे सम ये फेकायचाच होता तर तू पेटा यासकट फेकला असतास.’’

‘‘हो. मला फेकणं सोपं गेलं असतं आिण तु हाला तो परत िमळवणंही.’’ सवाकडे ु  कटा  टाकत जोनाथन हणाला; ‘‘जो माणूस मला
पकड याएवढा बिु मान आहे; तो नदी या तळातून लोखडंी पेटारा सहज काढू शकेल. सार ेजवाहीर पाच मैलां या प रसरात िवखरुले गेले आहेत. बसा
शोधत. हाती लागणं सोपं नाही. एवढी मोलाची िहर,े र नं फेकून दतेाना मला दयावर दगड ठेवायला लागला; पण पाठलाग होताना पाहन मी वेडािपसा
झालो होतो. अथात जे केलं याचा मला प ा ाप िकंवा दःुख नाही. मा या आयु यात मी चांगले िदवस पािहलेत तसेच वाईटही. सांडले या दधुासाठी रडून
काहीच फायदा नसतो एवढं मला न क  कळतं.’’

‘‘हे फार गंभीर आहे मॉल.’’ जो स हणाला; ‘‘काय ा या िवरोधात जा याऐवजी जर काय ाला मदत केली असतीस तर तलुा याय तरी िमळाला
असता.’’

‘‘ यायऽऽ.’’ मॉल गुरगुरला; ‘‘कसला याय? ही लूट आमची नाही तर कोणाची? हा खिजना िमळव यात यांचा काडीचाही वाटा नाही; तो
फुकटाफुकटी यां या हवाली कर यात कुठला आलाय याय? मा या आयु याची उमेदीची वीस वष मी अदंमान या दलदलीत, रोगट हवामानात काढली.
िदवसा मरे तोवर काम केलं, प नास प नास कै ां या बराक त साखळदडंाने बांधले या अव थेत रा ी घालव या. मले रया या डासांकडून अगं फोडून
घेतलं. गो या माणसांवर हकूम सोडायला आवडणा या का यांकडून छळ सोसला. एक ना एक िदवस आ ाचा खिजना िमळेल या आशेवर सार ंसहन केलं
आिण तु ही मला याया या गो ी सांगताय. या पैशा या िजवावर दसुरा कोणी ीमंत झालाय हे मुकाटपणे पाहात बस यापे ा मी ट गाचे िवषारी काटे घसुवून
घेणं पसतं करने.’’ मॉलनं आता सहनश चा बरुखा फेकून िदला होता. याचा बांध फुटला होता. याचे डोळे िनखा यासारखे लाल झाले होते. हातात या
बेड्या खळाखळा वाजत हो या. याच ं ते उ  प पाहन मला मेजर शो टो या मनात वसलेली मॉलब लची भीती िनरथक वाटत न हती. मॉल तर
शो टो या िजवावरच टपला होता.

‘‘आ हाला याब ल काहीच माहीत नाहीये हे तू िवसरतोयस मॉल.’’ हो स हणाला; ‘‘आ ही तझुी बाजू ऐकलेलीच नाहीये. यामुळे ती यायाची आहे
क  नाही हे कस ंसांगता येईल?’’

‘‘ठीक आहे सर. तमु यामुळेच मा या हातात बेड्या अडकव या गे यात याच ंमला िवशेष वाटत नाही. यो यच होतं ते. तरीपण तु ही मला समजून
घेऊन बोलताय हणून मी तमुचा आभारी आहे. मी जे सांगतोय ते दवेाश पथ खर ंआहे. एकूण एक श द स य आहे. माझी बाजू ऐकून यायला तयार
झा याब ल ध यवाद. तो लास जरा इकडे ा. एवढं सांगायचयं क  घशाला कोरड पडेल.’’



‘‘मी मूळचा वो टरशायर ांतातला आहे. माझा ज म पेरशोरचा. आजही ितकडे मॉल प रवार पसरला आहे. मला मा  ितथून बाहेर पडायच ंहोतं.
कुटंुबाशी माझं फारस ंस य न हतं आिण यांचाही मा याशी काही ऋणानुबंध होता क  नाही याब ल शंकाच आहे. ते सगळे चाकोरीब  जीवन जगणार,े
िन यिनयमाने चचम ये जाणार ेधािमक शेतकरी लोक होते. दशेा या या भागात यांना मानही होता. पण मा या पायाला ज मतःच िभंगरी लागलेली होती.
शेवटी मी अठरा वषाचा झा यावर यांना फार काही ास िदला नाही. एका मुली या लफड्यातही गुंतलो होतो. सग यातून सटुका क न घे यासाठी
अखेरीस मोज या पैशांसह मी भारताला जाणारी बोट पकडली.’’

‘‘अथात सै यात िशपाईिगरी करणंही मा या निशबात न हतंच. मी नुकताच भारतात येऊन सै यात ले ट राईट करायला लागलो होतो, बंदूक
चालवायला लागलो होतो. आिण एके िदवशी मला गंगेत पोहायची अवदसा आठवली. निशबाने माझा कंपनी साजट जॉन हो डरही मा याबरोबर होता. तो
प ीचा पोहणारा होता. गंगेत पोहत असताना एका मगरीने माझा उजवा पाय अ ाळिव ाळ जबड्यात पकडला आिण एखा ा श यिवशारदाने सरुीने कापावा
तसा मांडीपासून तोडून काढला. खूप र  वाहन गे यामुळे मी बेशु  झालो. जॉन हो डरनं पकडून िकना यावर आणलं नसतं तर वाहनच गेलो असतो.
यानंतर पाच मिहने हॉि पटलम ये पडून होतो. उज या तटु या पाया या मांडीखाली लाकडी खुटं बसवला गेला. आता सै याला माझा काहीच उपयोग

न हता. मी कोण याही पदासाठी लायक न हतो.’’

‘‘माझं नशीब या काळात वाईटच होतं. मी िवशीचाही होत न हतो तोच आयु यातून उठलो. पण लवकरच माझी ही अव था इ ाप ी ठरली. िनळीची
लागवड करायला आले या एबल हाईट नावा या माणसाला कामगारांवर दखेरखे ठेव यासाठी एक मुकादम पािहजे होता. एबल हाईट आम या कनलचा िम
होता. या कनलनं एबल हाईटकडे माझी िशफारस केली. सार ंकाम घोड्यावर बसून करायच ंअस यामुळे माझा तटुका पाय कामात अडथळा बनणार न हता.
मला घोड्यावर मांड ठोकता येत होती. माझं काम होतं िनळी या बागांम ये जाऊन लोकांवर नजर ठेवायची आिण कामचकुार कामगारांची मािहती ायची.
एबल हाईट हा भला माणूस होता. तो ब याचदा मा या झोपडीत यायचा. मा याबरोबर बसून पाईप ओढायचा. इथे असताना िकतीही फटकून वागले तरी
मायभूमीपासून दूर असताना एक गोरा माणूस दसु या गो या माणसाब ल नेहमीच आ था दाखवतो.’’

‘‘पण हे बर ेिदवसही फार काळ िटकले नाहीत. एके िदवशी यानीमनी नसताना भारतात िशपायांच ंबंड झालं. आधी या मिह यात भारत हा आप या
सरी िकंवा कट ांतांसारखा शांत दशे होता; तर दसु याच मिह यात दोन लाख काळे सैिनक सैतानासारखे भडकले होते. दशेात आगीचा ड ब उसळला.
अथात ते सार ंतु हाला मा यापे ा जा त माहीत असणार. मला याब ल फार वाचायला िमळालं नाही. पण मी मा या डो यांनी पािहलंय. िनळी या बागा
‘मु ा’ नावा या गावात हो या. वाय ये या सरह ीवर हे गाव येतं. रा ी या रा ी आसपास या पेटवले या बंग यां या वाळांनी आकाश धगधगायच.ं
युरोिपयन सैिनकां या पलटणी आप या बायकापोरांना घेऊन आस यासाठी आ ाकडे रवाना होताना आ हाला आम या बागांमधून िदसाय या. एबल हाईट
मा  ठाम होता. याला हे सगळं करण अितरिंजत आहे अस ंवाटायच.ं हे वादळ जस ंउठलंय तसचं शमेलही अस ं याच ंमत होतं. चारही बाजूंना आग
उसळलेली असताना तो हरांड्यात बसून ि ह क  पीत, िच ट ओढत बसायचा. अथात आ हीही याला ध न होतो. मी, डॉसन आिण डॉसनची बायको. ती
यव थापनात आिण िहशोबात मदत करायची. आिण एके िदवशी कु हाड कोसळली. मी दूरवर या बागेतून ित हीसांजे या वेळेला सावकाश परत येत होतो.

मला ओढ्या या खोल पा ात काहीतरी पडलेलं िदसलं. मी खाली उतरलो आिण काय आहे ते पािहलं. ते य पाहन माझी वाचाच बसली. ती डॉसनची
बायको होती. ितची पार खांडोळी केली होती आिण ते को ाकु यांनी अधवट खा लं होतं. थोडं पढेु गे यानंतर डॉसनच धुळीत पालथा पडलेला
आढळला. मेलेलाच होता. या या हातात रकामं र हॉ हर होतं आिण समोर चार िशपाई पडलेले होते. मी घोड्याला टाच िदली. आता कुठे जावं कळत
न हतं. याच वेळी मला एबल हाईट या बंग यातून धुराचे लोट उठताना िदसले. पाठोपाठ वाळा उसळ या. आपण काहीही मदत क  शकणार नाही हे
मला कळून चकुलं. म ये पडलो तर जीव गमावला असता. ितथून मला शेकडो काळे दै य जळ या बंग याभोवती धुडगूस घालत, ओरडत नाचताना िदसले.
सै यातले लाल कोट अजूनही यां या अगंावरच होते. काहीजणांच ं मा याकडे ल  गेलं. आिण मा या िदशेने बंदकु या सटासट गो या सटु या. मी
भाता या खाचरातून भरधाव िनघालो आिण रातोरात सरुि तपणे आ ा या िक यात येऊन पोहोचलो.’’

‘‘इथेही फार काही सरुि तता न हती. पूण दशेातच बंडाच ंमोहोळ उठलं होतं. इं ज माणूस िदसता णी िटपला जात होता. सव  जीव वाचव याची
धडपड चाललेली होती. लाखोजणांनी काहीशे जणांिव द यु द पकुारलं होतं. यातला खेदाचा भाग हणजे आम या िव द लढणार ंपायदळ, घोडदळं,
बंदूकधारी सैिनक यांना आ हीच िशकवलं होतं. यांना सै यात आ हीच िनवडलं होतं. आमचीच श े आम यावर उलटली होती. आमचेच िबगुल
आम यािव  फंुकले जात होते. आ ाला ी-डी बंगाल बंदूकधारी पलटण होती, काही शीख होते, घोडदळाची दोन पथके होती आिण राखीव जवानांचं
पायदळ होतं. कारकून, यापारी यांनी तयार केलेला वयंसेवी गटही होता. मी तटु या पायाची पवा न करता यात सामील झालो. जुलै या सु वातीला
शहागंज या बंडखोरांना अटकाव कर यासाठी आ ही ितथे गेलो. यांना काही काळ रोखूनही धरलं. पण आमची श  कमी पडली. आ हाला माघार घेऊन
आ ात परत यावं लागलं. चारही िदशांनी वाईटच बात या कानावर पडत हो या. जर तु ही नकाशा पािहलात तर समजेल क  आ ही बरोबर म यभागी
अडकलो होतो. पूवला शंभरएक मैलांवर लखनौ आिण तेवढंच दि णेला कानपूर होतं. सव िदशांनी बंड, िचथाव या आिण दगंल उसळत होती.’’

‘‘आ ा शहर ही एक नामांिकत जागा आहे. इथे सव कारचे धमवेडे आहेत, मांि क तांि क आहेत. आमचे मूठभर लोक इथ या वेड्यावाकड्या, अ ं द
ग लीबोळांम ये हरवून गेले होते. आमचे अिधकारी नदीपार होऊन यांनी आ ा या िक यात आ य घेतला होता. या ाचीन िक यािवषयी तु ही काही



ऐकलंय िकंवा वाचलंय का ते मला माहीत नाही. हे फार गूढ, िविच  थळ आहे. सवात िविच . आकाराने चडं आहे. याचा आतला िव तार काहीशे
एकरांचा असेल. नवीन बांधकाम केले या भागात आमचे सैिनक, बायका, मुलं, दकुानं अस ंसार ंकाही होतं. इथे खूप खो या हो या. पण जुना भाग मा
अगदीच एकाक  होता. िवंचू आिण काट्याकुट्यांनी भरलेला होता. ितथले जुनेपरुाणे, मोठमोठे िदवाणखाने, यातले र ते, गुंतागुंतीचे बोळ यां यात कुणीही
सहज हरवून जाऊ शकेल. ितकडे विचतच कुणी जात असे. मशाली घेऊन एक पथक अधूनमधून ितथली रखवाली करी.’’

‘‘िक या या समोर या वाह या नदीमुळे पढूुन सरं ण िमळत असे. दोन बाजूंना आिण िपछाडीला असले या अनेक दरवाजांवर सतत पहारा ठेवावा
लागे. िक याचा जुना भागही आम याच ता यात होता. पण कानाकोप यात ल  ठेव यासाठी आम याकडे मनु यबळ तोटकं होतं. या अगिणत
दरवाजांपाशी गोर ेपहारकेरी नेमणं हे अश यच होतं. हणून आ ही काय केलं, िक या या म यभागी एक मु य ठाणं तयार केलं. दरवाजांपाशी एक गोरा
अिधकारी आिण या या हाताखाली दोन काळे थािनक िशपाई अशी यव था केली. नैऋ येकड या लांब या एकाक  दरवाजावर रा ीचा पहारा दे यासाठी
माझी नेमणूक झाली. मा या हाताखाली दोन पंजाबी िशपाई दे यात आले. मला अशा सूचना दे यात आ या हो या क  काहीही धोका जाणवला तर माझी
ठासणीची बंदूक झाडायची आिण मु य ठा याला इशारा ायचा. ितथून मला मदत िमळणार होती. दोन दरवाजांम ये चांगली दोनदोनशे पावलांची अतंरं
होती आिण पोहोचायला गुंतागुंतीचे बोळ होते; हणून य  अडचणी या सगंी ही मदत वेळेवर कशी पोहोचणार याब ल मी जरा साशंकच होतो.’’

‘‘अथात मी क चा िशपाई हणून भरती झालो अस यामुळे; या छोट्याशा अिधकारपदा या ा ीवरही खषुच झालो होतो. या दोन पंजा यांबरोबर दोन
रा ी पहारा ठेवला. ते चांगले उंच आिण िध पाड होते. महोमत िसगं आिण अ दु ला खान अशी यांची नावं होती. या दोघांनीही यापूव  आम यािव  श ं
उचलली होती. ते इंि लश चांगलं बोलायचे, पण मला मा  यातलं थोडंफारच कळायच.ं ते रा भर एक  रहायचे आिण अग य अशा पंजाबी भाषेत यांची
चटरपटर चालायची. मी दरवाजाबाहेर उभा राहन िवशाल नदी या पा ात चमचमणारी आ ा शहरात या िद यांची ितिबंबे पाहात रहायचो. रा भर वाजत
असलेले ढोल, ढकलगाड्यांचे आवाज, बंडखोरांचा आरडाओरडा आ हाला नदीपलीकड या श ूची जाणीव क न ायला परुसेा असे. दर दोन तासांनी एक
ग तीचा ऑिफसर येक पहा या या िठकाणी येऊन सार ंकाही ठीक अस याची खा ी क न जाई.’’

‘‘ितसरी रा  अधंारी होती. भु भु  पाऊस पडत होता. अशा वातावरणात दरवाजाम ये तास न् तास उभा पहारा दऊेन कंटाळा आला होता. मी या
पंजा यांना बोलतं कर याचा िन फळ य न करत होतो. रा ी दोन वाजता ग तीचा अिधकारी येऊन गेला. वातावरण थोडं हलकं झालं. या दोघांशी काहीच
सवंाद साधू न शक यावर मी माझा पाईप काढला आिण तो िशलगाव यासाठी माझी बंदूक णभर खाली ठेवली. याच णी दोघांनी मा यावर झडप
टाकली. एकानं माझं िप तूल काढून मा या डो यावर टेकवलं आिण दसु यानं मा या मानेवर कट्यार ठेवली. ‘जरा हालचाल केलीस तर भोसकेन’ अशी
दातओठ खाऊन धमक  िदली.’’

‘‘ थम मला वाटलं क  ते बंडखोरां याच टोळीत सामील झाले आहेत आिण ही आम या पराभवाची नांदी आहे. जर हा दरवाजा िशपायां या हातात
गेला तर िक ला बंडखोरां या ता यात जायला काहीच वेळ लागणार नाही. आत या बायकापोरांची, कानपूरम ये झाली तशीच अव था होईल. तु हाला मी
ही कहाणी रचून सांगतोय अस ं वाटेल. मी िकंकाळी मार यासाठी त ड उघडलं ती माझी शेवटचीच िकंकाळी असणार होती, पण यामुळे ठा यावरचे
अिधकारी सावध झाले असते. या दोघांना मा या मनातलं कळलं असावं. ते मा या कानात कुजबजुले, ‘आवाज क  नकोस. िक ला सरुि त आहे.
नदी या या बाजूला कोणीही बंडखोर आलेला नाहीये.’ यां या या बोल यात मला स यता जाणवली. आिण हेही जाणवलं क  जरा आवाज केला तर माझं
मरण िनि त आहे. मी ते यां या डो यांत ल ख पाहात होतो. यांना मा याकडून काय हवंय हे कळेपयत मी तसाच चूप बसलो.’’

‘‘माझं ऐका साहेब..’’ यां यातला जा त भयानक िदसणारा हणाला. याला सारजेण अ दु ला खान या नावानं ओळखत. ‘‘तु ही आ हाला साथ ा,
नाहीतर तु हाला कायमच ंचूप क . गो  फार नाजूक आहे. तमु या धमात या पिव  क्ुरसाची शपथ घेऊन तनामनानं आम याबरोबर अस याची वाही ा.
नाहीतर तमुचा मुडदा गटारात फेकून आ ही आम या बंडखोर बांधवांकडे िनघून जाऊ. तु हाला अजून काहीच पयाय नाही. िजवंत रहायचयं का मरायचयं?
केवळ तीन िमिनटांचा अवधी दतेो. वेळ भराभर सरतोय. पु हा ग त ये याआधी सार ंआटपायला हवं.’’

‘‘कस ंकाय ठरवू?’’ मी हणालो; ‘‘तु हाला मा याकडून काय हवंय हेच तु ही अजून सांिगतलेलं नाही. पण ल ात ठेवा; ते जर िक या या सरु े या
बाबतीत असेल तर तडजोड होणं श य नाही. खशुाल माझी मान िचरा आिण मग काय करायच ंते करा.’’

‘‘िक याचा यात काही सबंंध नाही. आ ही तेच करायला सांगतोय यासाठी तु ही तमु या दशेातून आम या दशेात येता. ीमंत, अमीर बनायला
सांगतोय तु हाला. आज रा ी जर आम यात सहभागी झालात तर या कट्यारीची शपथ, तु हाला तमुचा िह सा िमळेल. पंजाबी माणूस कट्यारीची शपथ

ाण गेला तरी मोडत नाही. खिज याचा चौथा िह सा तमुचा.’’

‘‘पण खिजना कुठाय?’’ मी िवचारलं; ‘‘मी ीमंत बनायला तयार आहे. पण कस ंते तर सांगा.’’

‘‘शपथ या.’’ तो हणाला; ‘‘घरा या या र ाची, आई या अ ूची क  तु ही आम याब ल कुठेही काहीही वा यता करणार नाही. आ ाही नाही आिण
नंतरही कधी नाही.’’

‘‘मी शपथ घेतो... पण िक याला काही झालं नाही पािहजे.’’

‘‘मग आ हीही वचन दतेो क  तु हाला तमुचा िह सा िमळेल. खिजना चारजणांत समान वाटला जाईल.’’



‘‘पण इथे तर आपण ितघचं जण आहोत.’’

‘‘नाही. दो त अकबरला याचा िह सा िमळालाच पािहजे. तो येईपयत तु हाला सारा कार सांगतो. महोमत िसगं, तू दरवाजाजवळ उभा रहा. ते आले
क  इशारा कर. तु ही शपथ घेतलीय साहेब. िफरगंी एकदा घेतलेली शपथ मोडत नाही हणून तमु यावर िव ास ठेवतोय.’’

तो पढेु सांगू लागला, ‘‘उ रकेड या दशेात एक राजा आहे. याच ं सं थान छोटं असलं, तरी या याकडे गडगंज सपं ी आहे. बरीच सपं ी
वाडविडलािजत आहे आिण यानंही यात बरीच भर घातली आहे. तो हल या मनाचा आहे. धनाचा लोभी आहे. यासाठी तो दो ही प ांना राजी ठेवतो.
एक कडे बंडखोर िशपायांना आिण दसुरीकडे कंपनी सरकारलाही सांभाळून घेतो. गो यांच ंरा य बडुतंय अस ंल ात आ या आ या यानं िशपायांना पािठंबा

ायला सु वात केली. पण तरीही यानं धोरणीपणाने अशी योजना आखली क  कोणीही िजंकलं तरी याची िन मी सपं ी न क  या याचकडे राहील.
यानं सोनं आिण चांदी वतः या राजवाड्यातच ितजो यांत ठेवलं. मौ यवान िहर,े िनवडक र नं, मोती एका लोखडंी पेटा यात भरली. पेटारा एका िव ासू

सेवकाकडे िदला. या सेवकानं आपण यापारी आहोत अस ंभासवून आ ा या िक यात यायच;ं शांती थािपत होईपयत इथेच रहायच,ं बंडखोर िशपाई
िजंकले तर सोनंचांदी सरुि त राहील आिण कंपनी सरकार िजंकलं तर िहर,े र नं, मोती सरुि त राहतील. अशी ही दहेुरी योजना आहे. हे के यावर यानं

वतः िशपायां या बाजूने लढायला सु वात केली, कारण या या सीमेवर यांचा जोर अिधक होता.’’

‘‘ यापा याच ं स ग घेतलेला तो सेवक ऍकमट या नावानं आ ा शहरात आला आहे. याला काहीही क न िक यात वेश हवा आहे. माझा
िजवाभावाचा िम , दो त अकबर या याबरोबर सह वासी हणून िफरतो आहे. अकबरला याच ं गुिपत माही येय. यानं ऍकमटला आज रा ी बाजू या

वेश ारातून िक यात घे याच ंवचन िदलंय. यासाठी हाच दरवाजा िनवडलाय. इत यात येईलच तो. महोमत िसगं आिण मी याचीच वाट पाहतोय. ही
जागा एकाक  आहे. कोणालाही तो इथे येतोय हे माहीत नाही. जगाला ऍकमट नावाचा एक यापारी मेला एवढंच कळेल. खिजना आपण चौघांत वाटून घेऊ.
काय हणणं आहे तमुच ंयावर साहेब?’’

वो टरशायरमधलं जीवन अगदी शांत आिण सदश्ील होतं. पण आसपास आग पेटलेली असताना, चहबाजूंना िहंसेची दहशत असताना जीवनाची
िदशाच पालटून जाते. एवढा मोठा खिजना हाती येतोय हट यावर; तो तोतया यापारी ऍकमट मेला काय िकंवा िजवंत रािहला काय मला काहीच
सोयरसतुक न हतं. इतका अपरपंार पैसा घेऊन मला मायदशेात काय काय करता येईल याची व नं मी रगंवू लागलो. िबनकामाचा, नालायक हणून
िहणव या गेले या मला; िह यामो यांनी लगडलेलं पाहन; सो या या मोहरांनी तडंुुब भरलेले माझे िखसे पाहन प रवारात या माणसांना काय वाटेल याचा
िवचार क  लागलो. माझा िनणय तर झालाच होता. पण अ दु ला खानला वाटलं क  मी चाचरतोय. यानं अजून ढोसलं...

‘‘िवचार करा साहेब. या माणसाला कमांडंटने ता यात घेतलं तर सरळ गो या घात या जातील िकंवा फासावर चढवलं जाईल. सारी सपं ी सरकारजमा
होईल. आप या हाती फुटक  कवडीही लागणार नाही. जर आपणच याला पकडलं तर? सरकारी अिधका यांकडे जाणारा पैसा आप याकडे येईल. आपण
गडगंज ीमंत होऊ. इतकं धन सहज िमळतंय. यातलं बाहेर कोणालाच काही समजणार नाही. सवापासून लांब आहोत आपण. बोला साहेब. तु ही
आम याबरोबर आहात का आम यािव ?’’

‘‘तमु याबरोबर... तनामनाने तमु याबरोबर.’’ मी हणालो.

‘‘ठीक आहे मग. हे बघा..’’ माझं िप तूल मा या हाती दते तो हणाला; ‘‘तमु यावर िव ास ठेवतोय. िव ासघात करणार नाहीत याची खा ी बाळगतोय.
आता दो त अकबर आिण या यापा याची वाट बघूया.’’

‘‘तमु या या िम ाला मािह येय का तु ही काय करणार आहात ते?’’ मी िवचारलं.

‘‘ यानंच तर ही योजना आखलीय.’’

पाऊस रप रप पडतच होता. पावसा याची सु वात होती ती. आकाश का या ढगांनी भ न गेलं होतं. आजूबाजूला का या दगडी बांधकामािशवाय
काहीच िदसत न हतं. दरवाजासमोर खोल खदंक होता. पण यात परुसे ंपाणी न हतं. सहजपणे ओलांडता ये यासारखा होता तो. येणा या माणसाला ठार
मार या या तयारीत असले या दोन पंजाब समवेत ितथे बसून वाट बघत बसणं हे फारच गुदमरवून टाकणार ंहोतं.

अचानक खदंका या पलीकडे िमणिमणता िदवा िदसला. तो झाकलेला असला तरी यातून चोरटे िकरण बाहेर पडत होते. णात तो दगडां या
िढगा यामागे अ य झाला आिण पु हा हळूहळू पढेु सरकू लागला.

‘‘आले...’’ मी हणालो.

‘‘तु ही याची नेहमी माणे चौकशी करा साहेब.’’ अ दु ला कुजबजुला; ‘‘ याची भीती घालवा आिण आ हाला या याबरोबर आत पाठवा. उरलेलं सारं
आ ही पाहन घेऊ. तु ही इथे उभं राहन पहारा ा. फ  तो आ यावर कंदील जरा मोठा करा हणजे तो न क  ऍकमटच आहे ना याची खा ी पटेल.’’

‘‘िदवा थांबत थांबत जवळ येत होता. यामागे दोन आकृती अधूंक िदसू लाग या. मी यांना खदंका या उताराव न पढेु येऊ िदलं. खड्ड्यात या
िचखलातून पढेु येऊन पु हा वर चढून फाटकाजवळ आ यानंतर मी हल या आवाजात िवचारलं.

‘‘कोण आहे ते?’’



‘‘िम ...’’ उ र आलं. मी मा या कंिदलाचा उजेड यां यावर टाकला. यातला एकजण िध पाड होता. याला कमरबंदापयत लांब दाढी होती. एवढा
उंच माणूस मी कधीच पािहला न हता. दसुरा मा  बटुका होता. जाड आिण गोलगरगरीत. या या डो यावर िपवळा फेटा होता. या या हातात, शालीत
गुंडाळलेली एक व तू होती. तो भीतीने लटपटत होता, हात लकवा भर यासारखे कापत होते आिण मान सारखी उजवीकडे डावीकडे होत होती. िबळातून
बाहेर डोकावणा या उंदरासार या छोट्या डो यांनी तो सव  पाहात होता. याला ठार कर या या क पनेने मला कसतंरीच झालं. पण खिज याचा िवचार
चमकून गे यावर मा  माझं दय दगडासारख ंकठीण बनलं. माझा गोरा चेहरा पािह यावर या या िजवात जीव आला. तो मा याकडे धावत आला.’’

‘‘आ य ा साहेब, आ य ा.’’ तो धपापत हणाला; या गरीब यापा याला सहारा ा. आ ा या िक यात आ य िमळेल या आशेने मी लांब
राजपतुा याव न आलोय. मी कंपनी सरकारचा स चा िम  आहे, हणून मला वाटेत जागोजागी लुटलं गेलं, मारलं गेलं. पण तु हाला पाहन मला खूप
सरुि त वाटतंय. माझी लहानशी अमानत इथे सरुि त राहील.’’

‘‘काय आहे यात?’’ मी हातात या शालीत गुंडाळले या व तूकडे बघत िवचारलं.

‘‘लोखडंी पेटी आहे साहेब.’’ तो हणाला; ‘‘घर या दोनचार फुटकळ व तू आहेत, याचा कोणाला काही उपयोग नाही. पण मा यासाठी मा  मोला या
आहेत या. साहेब, मी काही िभकारी नाही. तु हाला आिण तमु या ग हनरना न क च काहीतरी नजराणा दईेन.’’

‘‘ या या घाबरले या, थलुथलुीत चेह याकडे पाहन मला याची कणव येत होती. अजून बघत रािहलो असतो तर याला अस ंिनदयपणे मा न टाकणं
मला श यच झालं नसतं. या भावनेवर मात करणं आव यक होतं.’’

‘‘याला आत मु य ठा याकडे घेऊन जा.’’ मी फमावलं. तसे महोमत िसगं आिण अ दु ला खान या या डा या उज या बाजूला खेटून उभे रािहले.
अकबर मागे उभा ठाकला. या याभोवती क डाळं क न याला अधंारी बोळातून आत घेऊन गेले. कोण याही माणसा या भोवती मृ यूचा असा िवळखा
पडला नसेल. मी कंदील घेऊन दरवाजापाशी थांबलो.’’

‘‘एकाक  बोळातून आत जाणा या पावलांचा आवाज मला ऐकू येत होता. पाठोपाठ आत झटापटीचे आिण मारामारीचे आवाज झाले. णभराने मा या
िदशेने कुणीतरी वेगाने पळत बाहेर येतंय अस ंजाणवलं. याचा ास जलद चालला होता. मी कंदील उंचावून पािहलं, तर लांब अधंा या बोळातून तो जाडा
ऍकमट वा यासारखा पळत येत होता. चेह याव न र ाचे ओघळ वाहात होते. याला अगदी लागून तो िध पाड अकबर वाघासार या झेपा टाकत, हातातला
सरुा चमकावत धावत येत होता. या यापा याइतका जलद गतीने पळणारा माणूस मी आजवर पािहलाच न हता. तो अकबरपासून णा णाला लांब जात
होता. मला ओलांडून पढेु खु या हवेत गेला असता तर अजूनही जीव वाचवू शकला असता. मला याची दया आली; पण पु हा मनात खिज याचा िवचार
आला तसा मी कठोर झालो. मी माझं िप तूल काढलं, या या पायाचा नेम घेऊन गोळी झाडली. तो सशासारखा भेलकांडला. खाली पडला. पु हा धडपडत
उभा राहणार तोच या यावर अकबरने झडप घातली आिण बरगड्यांम ये दोनदा सरुा भोसकला. ऍकमटनं त डातून अ फुटसाही आवाज काढला नाही. तो
तसाच िन ल पडून रािहला.’’

‘‘तु ही ऐकताय ना? मी िदलेलं वचन पाळतोय. जस ंघडलंय तसं यातस ंतु हाला सांगतोय. मग ते मा या भ याच ंअसो वा नसो.’’

मॉल बोलायचा थांबला. हो सनं िदलेली ि ह क  घे यासाठी यानं बेड्या अडकवलेले हात पढेु केले. यानं केललं कृ य भयंकर तर होतंच पण
याहीपे ा तो या िनढावलेपणाने, बेपवाईने वणन करत होता ते ऐकून; मी मनापासून सांगतो क  मला आता याची भीतीच बसली होती. याला

जा तीतजा त कडक िश ा हायला हवी अस ंमला वाटायला लागलं होतं. हो स आिण जो स गुड यांवर हात ठेवून याची कहाणी मनापासून ऐकत होते.
यां याही चेह यावर मॉलब ल घणृा उमटली होती. मॉललाही ती जाणवली असावी. कारण यानं पिव ा बदलला.

‘‘हे सार ंखरचं भयंकर होतं. न क च...’’ तो हणाला; ‘‘पण मला सांगा मा या जागी दसुरा कोणीही असता तर यानं ग यावर सरुा िफरत असताना लूट
वीकारायला इ कार केला असता का? एक तो ऍकमट तरी िजवंत राहील िकंवा मी तरी अशीच प रि थती होती. ऍकमट िक या या बाहेर पडला असता

तर सारा कार उघडक ला आला असता. मा यावर कोटमाशल झालं असतं. दहेा त ायि  झालं असतं. कोणीच दया दाखवली नसती.’’

‘‘पढेु सांग...’’ हो स तटुकपणे हणाला.

‘‘मग अ दु ला, मी आिण अकबर; आ ही ितघांनी िमळून याला घसपटत आत नेलं. बटुका असला तरी चांगलाच वजनदार होता तो. महोमत िसगं
दरवाजाजवळच पाळतीला थांबला. या लोकांनी या यासाठी आधीच जागा शोधून ठेवलेली होती. बोळकांड्या या जरा बाजूला, पड या
िदवाणखा याशेजार या िभंतीत या िवटा ढासळ या हो या. जमीन खचली होती. खड्डा आयताच तयार झाला होता. आ ही ऍकमटला यात टाकलं.
खड्ड्यावर िवटा पसर या आिण खिज याकडे परतलो.’’

‘‘पेटारा ितथे तसाच पडला होता. आ ा समोर उघडून ठेवलाय हाच तो पेटारा. वर या झाकणा या कडीला रशेमी धा याने िक ली लटकवलेली होती.
आ ही तो उघडला. कंिदला या काशात अमाप िहरमेाणकं लखलखायला लागली. या तेजाने िदपून जायला होत होतं. मन भ न पािह यावर ते धन
आ ही बाहेर काढलं. याची यादी केली. उ कृ  पैलू पाडलेले एकशे ेचाळीस िहर ेहोते. यात जग िस द ‘ ेट मुगल डायमंड’ही होता. तो जगातला दसु या

मांकाचा मोठा िहरा मानला जातो. स या णव पाचू, लहानमोठ्या आकाराची एकशेस र माणकं, चाळीस र मणी, दोनशेदहा इं नील, एकस  गोमेद आिण
िफरोजा, लस या, फिटक अशी असं य अनमोल र नं होती. या सग यांची नावंही मला यावेळी ठाऊक न हती. याचबरोबर तीनशे अ ितम मोतीही



होते. यातले बारा सो या या क दणात बसवलेले होते. पण मी जे हा पेटारा ह तगत केला, ते हा यात ते मोती न हते. कुणीतरी काढून घेतले होते.’’

‘‘आ ही सग याची मोजदाद केली आिण पेटारा महोमत िसगंला दाखवायला घेऊन गेलो. तो म यभागी ठेवून पु हा एकमेकांशी एकिन  रहाय या
आिण गु ता पाळाय या आणाभाका घेत या. दशेात पु हा शांतता थािपत होईपयत ही लूट सरुि त जागी ठेवावी आिण नंतर याची सम माणात वाटणी
करावी यावर आमच ंएकमत झालं. ितथ याितथे वाटणी क न काही उपयोगच न हता. कारण िक यात िकंवा कुठेही ते लपवून ठेवायला गु  जागा न हती
आिण इतके सार े जडजवाहर आम या अगंावर सापडले असते तर कोणालाही सशंय आला असता. आ ही पेटारा; ऍकमटला गाडलं होतं या
िदवाणखा यापाशी घेऊन गेलो. एका चांग या अव थेत या िभंती या िवटा काढून ढोली तयार केली आिण यात तो ठेवून िदला. जागा नीट ल ात ठेवली.
दसु या िदवशी मी येकासाठी एक असे चार नकाशे तयार केले. तळाशी खूण केली. हीच ती ‘साईन ऑफ फोर’. येकजण चौघांचाच िवचार करले; कुणीही

वाथ पणे वागणार नाही, िफतूर होणार नाही, खिजना एकटा लाटणार नाही या ठाम िनणयाची ती खूण सा  होती. ती खूण मा या दयावर कोरली गेली
आहे.’’

‘‘िशपायां या बंडाची प रणती काय झाली हे तु हाला सांगायला नकोच. िव सननी िद ली पु हा काबीज केली. सर कॉलीननी लखनौ ता यात घेतलं.
बंडाचा कणा मोडला गेला. नानासाहेब पेशवे भूिमगत झाले. कनल ि थेड या आिधप याखाली ता या दमाची फौज आ ा शहरात िशरली. मंगल पांडे या

भावाखाली असले या ांितकारकांना हसकावून लावलं गेलं. दशेातलं वातावरण पु हा िनवळत होतं. आपापला िह सा ता यात घेऊन नवं जीवन सु
कर याची आशा आ हाला वाटू लागली. पण या आशेला सु ं ग लागला, कारण ऍकमट या खनुा या आरोपाखाली आ हाला पकड यात आलं.’’

‘‘हे सार ंअस ंघडलं... राजानं ऍकमटकडे िहरमेोती सोपवले; कारण ऍकमट याचा अ यंत िव ासू सेवक होता. पण पूवकडचे लोक फार सशंयी आहेत.
राजानं ऍकमटपे ाही िव ासू सेवकाला ऍकमट या पाळतीवर पाठवलं. ऍकमटला णभरासाठीही ि आड होऊ ायच ंनाही, सावलीसारख ंमागे राहायचं
अशी याला स  ताक द होती. या रा ी या सेवकानं ऍकमटला दरवाजातून आत िशरताना पािहलं. ऍकमटला शरणाथ  हणून आ य िमळाला आहे असचं
याला वाटलं. दसु या िदवशी यानं वतः िक याम ये वेश िमळावा हणून अज केला. आत ऍकमटचा शोध घेतला, पण याचा काहीच ठाविठकाणा

लागला नाही. याला वास आला. यानं सारा कार साजट या कानावर घातला. ितथून ते करण कमांडंटपयत पोहोचलं. वरनेे तपास सु  झाला.
ऍकमटच ं ते िमळालं. जे हा आ ही वतःला सरुि त समजत होतो याच वेळी आ हाला अटक झाली. ऍकमट आत आला या रा ी आ ही ितघे दरवाजावर
पहा याला होतो आिण चौ याला ऍकमटबरोबर शेवटच ंपािहलं गेलं होतं; हणून चौघांवरही खनुाचा आरोप ठेवला गेला. खटला सु  झाला. खिज याची
वा यताच झाली नाही, कारण ए हाना या राजाला िसहंासनाव न खाली खेच यात आलं होतं आिण भारताबाहेर हाकलून दे यात आलं होतं. यामुळे या
भानगडीत कुणालाच रस न हता. पण खनुाचा मा  तपास लागला. खट याम ये चौघांना दोषी ठरवलं गेलं. ितघा पंजा यांना ज मठेप आिण मला फाशीची
िश ा ठोठावली गेली. अथात नंतर माझी फाशी र  होऊन ज मठेपेत बदलली गेली.

आ ही अगदीच अवघड प रि थतीत सापडलो होतो. जीव कायम तीळतीळ तटुत असे. चौघांपाशी अस ंरह य होतं, क  राजवाड्याच ंसखु उपभोगू
शकलो असतो; पण ते सोडून सटुकेची काडीमा  आशा न ठेवता कोठडीत िखतपत पडलो होतो. तु ं गातला कोणीही िच लर अिधकारी आ हाला
लाथाबु यांनी तडुवत असे. बाहेर या जगात उ वल भिवत य आमची वाट पाहात होतं; पण इथे मा  खायला क चा भात, यायला गढूळ पाणी िमळे.
खर ं हणजे वेडच लागायची पाळी होती; पण मी धीराचा आहे. यो य वेळ यायची वाट पाहात होतो.’’

‘‘आिण अखेरीस तशी सधंी येताना िदसलीच. आ हाला आ ाहन म ासला ने यात आलं. ितथून अदंमान या लेअर बेटावर हलव यात आलं.
चांग या वतणकु मुळे मला काही सवलतीही िमळायला लाग या. माऊंट हॅ रएट या उतारावर होप टाऊन नावा या जागी मला झोपडी दे यात आली.
बराचसा काळ मी एकटाच असे. होप टाऊन ही एक भयंकर रोगट जागा आहे. यात भरीस भर हणून ितथे नरभ क टो यांचा उप व असतो. यां या ीस
पडलो तर िवषारी बाणांसारखे काटे फंुकून मा न ते ठार करतात. आ हाला खड्डे खणणं, झाडं लावणं अशी अनेक कामं करायला लागायची. पूण िदवसभर
राब राब राबायचो. कधीतरी सं याकाळी थोडासा मोकळा वेळ वतःसाठी िमळायचा. ते हाही रो यांना औषधं बनवून दे यासाठी डॉ टरांना मदत करायचो.
डॉ टरीतलं थोडंफार कळायलाही लागलं होतं. पळून जायचे िवचार मनात चालूच होते. पण हे बेट दशेापासून शेकडो मैल अतंरावर होतं. समु ात विचतच
एखादी नौका िदसे. सटुकेची श यता फारच कमी होती.’’

‘‘डॉ टर समरटन हा उ साही, उमदा मनु य होता. त ण ऑिफसस सं याकाळी या या खोलीवर प े खेळायला जमत. औषधं तयार कर याची खोली
शेजारीच होती. मध या िभंतीला लहानशी िखडक  होती. मी यांच ंबोलणं ऐकू शकायचो, डाव बघू शकायचो. मला वतःला प यांचा नाद आहेच. प यांचा
डाव बघणं हेही य  खेळ याएवढंच रजंक असतं. मेजर शो टो, कॅ टन मॉ टन आिण ले टनंट ोमली ाऊन हे ितघ ंसै यदलातले अिधकारी; वतः
डॉ टर समरटन आिण तु ं गात अिधकारी असलेले दोघ-ंितघ ं थािनक लोक िमळून प े खेळत. खेळताना थािनक लोकांची हातचलाखी चाले.’’

‘‘एक गो  मला लवकरच कळून आली. थािनक लोक कायमच िजंकायचे आिण सैिनकां या वाट्याला हार यायची. अथात खेळाम ये हारजीत
चालणारच. थािनक लोकांनी अदंमानात आ यापासून, खेळ यािशवाय फारस ंकाही केलंच न हतं. प े खेळ यात ते तरबेज होते. बाक चे मा  केवळ मन
रमव यासाठी प े खेळायचे; डाव नाही जमला क  प े फेकून मोकळे हायचे. िदवसिदवस सैिनकांकडचे पैसे सपंत गेले. आिण हरलेले पैसे परत
िमळव यासाठी ते अजून जा त प े खेळू लागले. मेजर शो टो हा तर नेहमीचाच बकरा होता. सु वातीला तो नोटा आिण सो याची बोली लावायचा. पण



बाजी पलटली आिण खूप लोन चढलं. तसा तो विचत िजंकायचाही, पण थोडं हायस ंवाटेपयतच अजून मोठा झटका बसायचा. मग िदवसभर तो का या
लोकांवर खवळून असायचा. या काळात याच ंदा  िपणंही खूप वाढलं होतं.’’

‘‘एके रा ी तो आजवर जेवढा हरला न हता या या अनेकपट नी हरला. मी मा या झोपडीत बसलो होतो. तो आिण कॅ टन मॉ टन दोघहंी पाय
आपटत बरळत यां या बराक कडे चालले होते. ते दोघ ंघ  िम  होते. सदा एक  राहायचे. मेजर शो टो हर याचा ागा करत होता.’’

‘‘सगळं सपंलं मॉ टन.’’ तो हणत होता; ‘‘परुता लुटला गेलो. आता सार ंकाही िवकून परत जा यावाचून पयाय नाही.’’

‘‘मूखासारख ं बोलू नकोस..’’ शो टो या खां ावर थोपटत मॉ टन हणाला; ‘‘माझी तर याहन वाट लागली आहे...’’ मी एवढंच ऐकू शकलो. पण
िवचारांना चालना दे यासाठी तेवढं परुसे ंहोतं.’’

‘‘पढु याच काही िदवसांत मेजर शो टो िकना यावर िहंडत होता ते हा मी या याशी बोल याची सधंी साधली.’’

‘‘मला जरा तमुचा स ला पािहजे होता मेजर.’’ मी हणालो.

‘‘काय मॉल? काय आहे?’’ ओठांतला िच ट काढत तो हणाला.

‘‘तु हाला िवचारायच ंहोतं, क  एखादा खिजना सापडला तर तो कोणा या हवाली करायचा असतो? कोणी यो य माणूस आहे का? मला पाच सात लाख
टल गं एवढ्या िकमती या खिज याब ल मािहती आहे. मा या तर ती उपयोगाची नाही. अस ंवाटतं क  ती यो य हाती सूपूत करावी. यामुळे कदािचत

माझी िश ाही कमी होऊ शकेल.’’

‘‘पाच सात लाख टल गं?’’ मा याकडे रोखून पाहात यानं सशंयानं िवचारलं. याला िव ास वाटत न हता.

‘‘होय सर. िहर े आिण र नांचा खिजना. जो कोणी हात लावेल या या मालक चा आहे. याचा खरा वारसदार परागंदा झालाय. तो या सपं ीवर
कायदशेीररी या ह क सांगू शकत नाही. यामुळे जो हाजीर तो वजीर.’’

‘‘सरकारी मालम ा आहे ही मॉल. सरकारदरबारीच जमा केली पािहजे.’’ तो चाचरत हणाला. पण या या बोल यात साशंकता होती. बाण बरोबर
लागलाय हे मी मनोमन ओळखलं.

‘‘ठीक आहे. मग ती सरकारकडेच जमा क  हणता?’’ मी शांतपणे सहेतकु िवचारलं.

‘‘थांब थांब. अशी िघसाडघाई क  नकोस. नाहीतर नंतर प ा ाप होईल. आधी मला सार ंखर ंखर ंसांग.’’

‘‘मी याला परुी कहाणी सांिगतली. अथात कुठे काय ते नेमकं कळणार नाही असे जुजबी बदल क नच. माझं ऐकून झा यावर तो िन लपणे उभा
राहन िवचार क  लागला. ओठ मुडप या या लकबीव न या या मनात काय खळबळ माजली आहे हे मला समजत होतं.’’

‘‘हे फार मह वाच ं करण आहे मॉल.’’ अखेर तो हणाला; ‘‘यातलं अवा रही कुठे बोलू नकोस. मी तलुा लवकरच भेटेन.’’

दोन िदवसांनी रा ी या अधंारात कंदील घेऊन तो कॅ टन मॉ टनसह मा या झोपडीत आला.

‘‘मला जे सांिगतलंस ते सार ंतु याच त डाने कॅ टन मॉ टनला सांग.’’

मी पु हा सार ंसांिगतलं.

‘‘हे खर ंवाटतं?’’ यानं मॉ टनला िवचारलं; यावर काही क यात का?’’

कॅ टन मॉ टननं मान हलवली.

‘‘हे बघ मॉल.’’ मेजर हणाला; ‘‘आ ही दोघ ंयावर बोललो आहोत. आ ही या िन कषापयत आलो आहोत क  तु या या करणात सरकारला म ये
ओढ यात काहीच अथ नाही. ही तझुी अितशय खासगी, वैयि क बाब आहे. अथात तलुा जे पािहजे ते करायला तू मुख यार आहेस. आता  एवढाच आहे
क  हे काम तलुा िकतीत क न हवंय? कदािचत आ ही तलुा मदत क  शकू, काही नाही तरी ल  तरी घालू शकू. अथात आ हाला तु या अटी पट या
तरच.’’ तो ि थर वरात बोलायचा य न करत होता; पण या या मनातली हाव काही लपत न हती.’’

‘‘तर मग...’’ मीही उ ेजना लपव याचा य न करत हणालो; ‘‘मा या प रि थतीतला माणूस काय तडजोड क  शकतो? मला आिण मा या तीन
साथीदारांना इथून सोडवा. आ ही तु हालाही भागीदार क न घेऊ. खिज याचा पाचवा िह सा तमु या दोघांत िमळून दऊे.

‘‘हः..पाचवा िह सा? छे. फारच कमी होतात हे.’’

‘‘तु हाला येक  जवळपास प नास हजार िमळतील.’’

‘‘पण तु हाला इथून सोडवायच ंकस?ं ते अश य आहे हे तलुाही मािह येय.’’

‘‘अगदीच काही अश य नाही. मी बारकाईने िवचार क न ठेवलाय. इथून बाहेर पड यातली मु य अडचण, वासासाठी बोट िमळणं हीच आहे. पण
कलक ा िकंवा म ासला अनेक बोटी आहेत यातली एखादी आम यासाठी िमळवू शकाल. आ हाला भारतात या कोण याही बंदरावर नेऊन सोडा. हा
सौ ाचा भाग झाला.’’



‘‘कोणाला तरी एकाला.’’ तो हणाला.

‘‘नाही. चौघांनाही. आ ही तशी शपथ घेतलीय. चौघजंण कायम बरोबर असू.’’

‘‘बिघतलंस मॉ टन?’’ शो टो हणाला; मॉल िद या वचनाला प का आहे. अशा प रि थतीतही तो िम ांना दगा दते नाहीये. मला वाटतं या यावर
िव ास ठेवायला हरकत नाही.’’

‘‘काम फारच अवघड आहे.’’

‘‘ मॉल.’’ शो टो हणाला; ‘‘आधी यातली स यता पडताळून पाहावी लागेल. खिजना कुठे लपवून ठेवलाय ते सांग. मी रजा काढतो आिण मिह यातून
एकदा सटुणा या बोटीने भारतात जाऊन खातरजमा क न येतो.’’

‘‘घाई नको.’’ तो जेवढा उतावीळपणे बोलत होता तेवढ्याच शांत आवाजात मी हणालो. ‘‘आधी मला मा या ितघा साथीदारांशी बोललं पािहजे. पण हे
ल ात ठेवा क ; सटुतील तर चौघ ंिकंवा कुणीच नाही.’’

‘‘मूखपणा आहे हा.’’ तो मला अडवत हणाला; या तीन का या लोकांच ंकाय काम आहे आप यात?’’

‘‘काळे असोत वा िनळे; आ ही सार ेएक  आहोत. एक आहोत.’’

‘‘या िवषयावर पु हा चचा झाली. यावेळी आम याबरोबर महोमत िसगं, अ दु ला खान आिण दो त अकबर ितघहंी होते. आ ही एक योजना आखली.
दो ही ऑिफससना आ ा या िक याचा नकाशा काढून ायचा. यावर खिजना लपवून ठेवलेली ती िभंत कुठे आहे तेही दाखवायच.ं मेजर शो टो
कहाणीची खातरजमा क न यायला भारतात जाईल. याला खिज याचा तपास लागला क  खिजना ितथेच ठेवून; तो आ हाला इथून पळून जा यासाठी
बोटीची यव था क न इथे परतेल. आ ही पळून गे यावर कॅ टन मॉ टन रजा काढेल आिण आ हाला आ ात येऊन भेटेल. ितथे खिज याची वाटणी
होईल. मॉ टनकडे याचा वतःचा आिण शो टोचा िह सा सोपव यात येईल. या योजनेवर आ ही आणाभाका घेत या. कुठेही बोलायच ं नाही याचा
एकमेकांना िव ास िदला. मी रा भर कागद-पेन घेऊन बसलो. सकाळपयत मा याकडे दोन नकाशे तयार होते. यावरही मी महोमत िसगं, अ दु ला खान,
दो त अकबर आिण मी; चौघांची खूण हणजेच ‘साईन ऑफ फोर’ केली होती.’’

‘‘माफ करा; माझी लांबलचक गो  ऐकायला तु हाला जागत, ताटकळत थांबायला लागतंय. हे जो ससाहेब तर मला चौक त डांबायला आतरु झाले
आहेत. थोड यात सांगायचा य न करतो. तो धूत, कपटी शो टो भारतात गेला; पण कधीच परत आला नाही. कॅ टन मॉ टननं काही काळानं शो टोच ंनाव
इं लंडला परत जाणा या बोटी या वाशांम ये असलेलं दाखवलं. शो टोचे काका, या या नावे गडगंज सपं ी ठेवून वारले होते हणून सै य सोडून तो परत
िनघून गेला अस ं िदसत होतं. आ हा पाचजणांना फसव यासाठी शो टो इत या नीच पातळीला गेला होता. थोड्याच िदवसात मॉ टन आ ाला गेला.
आमची भीती खरी ठरली. खिजना नाहीसा झाला होता. शो टोनं तो आप या घशात घातला होता. यानं एकही अट पाळली न हती. या िदवसापासून
मा या आयु याच ंउि  एकच बनलं. सूड. मी रा ंिदवस सूडाचाच िवचार करायचो. ती एकच भावना मा या मनावर यापून उरली. आता मला काय ाची
िफक र न हती. मरणा या िश ेची पवा न हती. इथून सटुका, शो टोचा शोध आिण या या नरडीचा घोट हाच एक िवचार घ गावत होता. शो टोला मा न
टाक या या क पनेपढेु मला आ ा या खिज याच ंमोलही कमी वाटायला लागलं होतं.’’

‘‘अदंमान या कैदतूेन पळून जा याचे अनेक य न केले; पण एकातही यश आलं नाही. जीव रा ंिदवस तळमळत होता. मी तु हाला सांिगतलंच क
मला औषधांच ंथोडंस ं ान िमळालं होतं. एकदा डॉ टर समरटन ताप आ याने झोपून होते. कै ांनी जंगलातून अदंमान या थािनक टोळीत या एका
बटु या माणसाला उचलून आणलं. तो खूपच आजारी होता आिण मरायला हणूनच जंगलात या एकांतवासात गेला होता. मी याला तपासलं. तशा
मरणो मुख अव थेतही तो सळसळ या िवषारी नागासारखा होता. काही िदवसांतच मी याला खडखडीत बर ं केलं. आता तो चालू शकत होता. जीव
वाचव यामुळे तो माझा इतका िम  बनला क  पु हा या या टोळीत जायला तयारच होईना. कायम मा याच झोपडी या आसपास असे. मी याची भाषाही
थोडीफार िशकलो. तो तर माझा भ च झाला होता. याच ंनाव ‘ट गा’.’’

‘‘ट गा उ म नावाडी होता. या याकडे वतःची व हव याची नावही होती. जे हा मला जाणवलं क  तो मला समिपत झाला आहे; मा यासाठी
काहीही क  शकतो; ते हा मला सटुकेची श यता जाणवू लागली. मी या याबरोबरच योजना आखली. यानं रा ी याची नाव बेटावर या जु या एकाक
ध यावर आणायची. या ध यावर कधीच पहारा नसे. मला नावेत यायच.ं वाळले या भोप यांम ये मी िप याच ंपाणी भ न ठेवलं होतं. बरीच कंदमुळंही
गोळा क न ठेवली होती.’’

‘‘ट गा एकिन  होता. ामािणक होता. जगात एवढा स चा िम  कोणीच असू शकत नाही. ठरले या रा ी, ठरले या वेळी तो नाव घेऊन आला. अजून
एक गो  अशीच जुळून आली; िकना यावरच एक पठाण पहारकेरी उभा होता. माझा अपमान करायची, मला ास ायची एकही सधंी यानं आजवर सोडली
न हती. या यावरही माझा दात होताच, आता माझी वेळ होती. जणू काही जुना िहशोब चकुता कर यासाठी दवैानंच याला मा यासमोर आणलं होतं. तो
बंदूक घेऊन उभा होता. मा याकडे याची पाठ होती. याच ंडोकं फोड यासाठी मी आसपास दगड शोधू लागलो. पण नाही सापडला. मग मला मा याच
शरीराला जोडले या ह याराची आठवण आली. मी अधंारात खाली बसलो. मा या तटु या पायाला बसवलेला लाकडी खुटं मांडीपासून सोडवला. मग
उसळी घेऊन तीन उड्यांम येच या यापयत पोहोचलो. यानं बंदूक काढायचा य न केला; पण तो आता मा या तावडीत सापडला होता. जीव खाऊन मी



लाकडी खुटं या या त डावर मारला. इत या जोराने क  याची कवटीच फुटली असणार. हा लाकडी खुटं इथे थोडासा िचरकलाय तो यामुळेच. तोल साव
न शक यामुळे दोघहंी खाली पडलो. पण मी उठलो ते हा तो तसाच पडून होता. मी नावेत बसलो आिण तासाभरात आमची नाव खोल समु ात िशरली.
ट गानं या या व तू बरोबर आण या हो या. याच ंगदसेारख ंह यार, याचे दवे. बांबूचे बाण आिण का यापासून तयार केलेलं तरट. या तरटाचा उपयोग मी
नावेच ंशीड हणून केला. दहा िदवस निशबावर हवाला ठेवून आ ही लाटांशी झुंजत होतो. अकरा या िदवशी एका मालवाहतूक बोटीने आ हाला उचलून
घेतलं. ती मलय या ेक ं ना घेऊन िसगंापूरहन सौदी अरिेबयात या िजदाहला चालली होते. िवि च लोक होते ते. मी आिण ट गानं यां यात जुळवून
घेतलं. यांची एक गो  मा  फार चांगली होती. यांनी आ हाला एकटं राह िदलं आिण एकही  िवचारला नाही.’’

‘‘तो वास धाडसीच होता. पण मी सग याच गो ी सिव तर सांगू लागलो तर इथेच पहाट होईल. थोड यात सांगतो. या बोटीबरोबर जगभरात खूप
िठकाणी भरकटलो. येक वेळी लंडनला येणं हकायच.ं पण मी माझा उ शे िवसरलो न हतो. मला शो टोचीच व नं पडायची. व नांम ये मी याला
शेकडो वेळा ठार मारलंय. शेवटी मी तीन-चार वषापूव  इं लंडम ये दाखल झालो. शो टो कुठे राहतो हे शोधून काढणं फार काही िजिकरीच ंगेलं नाही. यानं
ती र नं िवकून टाकली आहेत का खिजना तसाच ठेवलाय ाचा तपास सु  केला. नावं सांगणार नाही, पण यासाठी मी काही िम  जोडले. मला यांना यात
ओढायच ंनाही. मला कळलं क  खिजना अजून तसाच या याचकडे आहे. मी शो टोपयत पोहोच याचा अनेकदा य न केला. पण तो मोठा चतरु आिण
सावध होता. या याबरोबर कायम दोन म ल, याची दोन मुलं आिण िखदमतगार सरं णासाठी असायचे.’’

‘‘एके िदवशी मला शो टो मृ युश येला िखळ याच ंकळलं. मी पॉिंडचरी लॉजकडे धाव घेतली. तो मा या तावडीतून तसा सटुायला मला नको होता.
पॉिंडचरी लॉज या बागेत आलो, या या िखडक तून आत पािहलं, तो पलंगावर झोपला होता. दो ही बाजूंना दोन मुलं उभी होती. मी या ितघांनाही सामोरा
गेलो असतो; पण याच णी याची मान कलंडली. यानं ाण सोडले. रा ी मी या या खोलीत िशरलो. खिजना कुठे ठेवलाय हे कुठे न दवून ठेवलंय का
याचा शोध घेतला. पण काहीच सापडलं नाही. मी हताश होऊन परत िफरलो. सतंापाचा भडका उडाला होता. एका िचठो यावर ‘साईन ऑफ फोर’ खरडली
आिण या या छातीवर टाचणीने टाचून ठेवली. आयु यात मा या पंजाबी िम ांना परत कधी भेटायची वेळ आलीच तर यांना हे ऐकून समाधान वाटेल क
शो टो या तेावर मी आमची िनशाणी केली होती. यानं या माणसांना फसवलं, लुटलं यांची नावं बरोबर घेऊनच तो खड्ड्यात परुला जाणार होता.’’

‘‘आ ही या काळात अ रशः ड बा यासारख ं िजणं जगलो. ज ेत, चौकाचौकात का या बटु या ट गाचे खेळ लावायचो. तो क च ं मांस खाऊन
दाखवायचा, जंगली नृ य करायचा. यातून पोटापा यापरुते पैसे िमळायचे. पॉिंडचरी लॉजवर माझं ल  होतंच. पढुली काही वष, ‘खिज याचा शोध कसून
चालू आहे’ या बातमी यित र  काहीच हाती लागलं नाही. अखेरीस तो िदवस उगवला याची आ ही इतक  ती ा केली होती. खिजना सापडला होता.
वर या मज यावर, बाथ लेमी या रसायनशा ा या योगशाळेत तो ठेवला होता. पण मी या मोड या पायाने ितथपयत कसा पोहोचू शकणार होतो? मला
छतामध या चोरदरवाजाच ंसमजलं. बाथ लेमी या रा ी या जेवणा या वेळाही मला माहीत हो या. ट गाची मदत घेऊन मी काम क  शकणार होतो. मी
या या कमरलेा लांब दोर गुंडाळून पॉिंडचरी लॉजवर घेऊन गेलो. तो मांजरीसारखा िभंत वर चढू शकायचा. तो सरासरा वर गेला. बाथ लेमी या या ददुवाने

खोलीतच होता. ट गानं अितहषारी क न याला िवषारी काटा मारला. आपण हे खूप मदमुक च,ं चतरुाईच ंकाम केलंय असचं याला वाटत होतं. मी वर
पोहोचलो ते हा तो अिभमानाने फुलून गेला होता. आपण केले या या चांग या कामासाठी दोरा या टोकाचे फटके िमळा याब ल याला आ यच वाटलं. मी
पेटारा ता यात घेतला. खिजना; यांचा या यावर ह क आहे यां याकडे परत आला आहे हे जाहीर कर यासाठी टेबलावर या एका कागदावर तशीच
‘साईन ऑफ फोर’ िचतारली. खिजना घेऊन दोरीव न खाली उतरलो. ट गानं दोरी वर ओढून घेतली, िखडक  आतून बंद केली आिण तोही आला तसाच
बाहेर पडला.’’

‘‘तु हाला सांग यासाठी मा याकडे याहन अिधक काहीच नाही. ि मथ या वेगवान लॉचंब ल मी ऐकून होतो. पळून जा यासाठी ही लॉचं उपयोगी
पडेल असा मी िवचार केला. ि मथनं आ हाला अमे रकेला जाणा या बोटीपयत सखु प पोहोचवलं असतं तर याला चांगली र कम दणेार होतो. या
सग यात काहीतरी गोम आहे हे याला कळतही होतं; पण याचा यात काहीही सहभाग नाही. मी कथन केलेलं सार ंकाही ि वार स य आहे. हे तु हाला
भुलव यासाठी सांिगतलं नाही; मला मािह येय क  आता काहीही लपवून न ठेवणं हाच मा यासाठी उ म बचाव आहे. मेजर शो टो मा याशी िकती
अमानुषपणे वागलाय हे जगाला कळू द.े या या मुला या, बाथ लेमी या मृ यूला मी जबाबदार नाही हेही समजू दते.’’

‘‘हं... फारच इंटरे ट ग.’’ हो स हणाला; ‘‘मा यासाठी तु या कहाणी या उ राधातलं काहीच नवीन न हतं. तू तझुा वतःचा दोर आणला होतास हे
सोडून. तेवढं फ  मला माहीत न हतं. अजून एक गो ; माझा असा अदंाज होता क  ट गाकडचे सगळे काटे सपंले असतील. पण या याकडे अजून एक
काटा िश लक होता. यानं बोटीवर असताना तो फंुकला.’’

‘‘सगळेच सपंले होते सर. पण या या बांबूं या फंुकणीम ये एक तसाच राहन गेला होता.’’

‘‘हेही मी िवचारात घेतलं न हतं.’’

‘‘तु हाला अजून काही िवचारायचयं?’’ मॉलनं अगदी सहज वरात िवचारलं.

‘‘नाही. काहीच नाही. ध यवाद.’’ हो स हणाला.

‘‘हो स..’’ ऍथे नी जो स हणाला, ‘‘तु ही काय ाचे मदतगार आहात. तमुच ं हणणं िशरसावं  आहे. पण मला काही बंधनं आहेत. तु ही हणाल ते



सार ंमी मा य केलं. िनयम बाजूला ठेवून तु हाला साथ िदली. पण मला आता मा  याला मा या क टडीत यावंच लागेल. खाली दोन इ पे टससह गाडी
आलीय. तु हा दोघांना सहकायाब ल अनेक ध यवाद. अथात खट या या वेळेला परत एकदा तमुची मदत लागेलच. गुडनाईट.’’

‘‘गुडनाईट...’’ मॉल हणाला.

‘‘ मॉल, तु यावर पहारा ठेवताना तू लाकडी पायाने फटका मारणार नाहीस याची मी काळजी घेईन.’’ जो स सावध वरात मॉलला हणाला.

सारजेण िजना उत न िनघून गेले. आ ही बराच वेळ पाईप ओढत काहीच न बोलता बसून रािहलो.

‘‘हं... अखेरीस नाटकाचा पडदा पडला.’’ शांतता मोडत मी हणालो; ‘‘हो स. केसम ये सहभागी होऊन; तझुी काम कर याची प दत बघ याची ही
माझी शेवटचीच वेळ ठरणार. िमस मॉ टननं माझी ल नाची मागणी मा य केलीय. ितनं मला पती हणून वीकारलंय.’’

यावर हो स खजात हसला. ‘‘मला ही भीती होतीच.’’ तो हणाला, ‘‘मी तझुं अिभनंदन क  शकत नाही वॉटसन.’’

मला याच ंते बोलणं लागलं, ‘‘माझी िनवड चकुली अस ंवाटतंय का हो स?’’

‘‘िबलकूलच नाही.’’ तो हणाला; ‘‘उलट, आजवर भेटले या ि यांम ये िमस मॉ टन सवात आकषक आहे. आप या केसेसम ये ितची मदतही होईल.
ित याकडे उपजत चातयु आहे. विडलां या इतर सव कागदप ांमधून नेमका नकाशाचा कागद ितनं या कार ेवेगळा काढून ठेवला होता याव नच िस द
होतं ते. पण मे ही एक भावना मक व तू आहे. ितच ंतकिन  व तिु थतीशी जुळत नाही; िजला मी सवात जा त मह व दतेो. मी आयु यात ल न करणार
नाही. आिण माझा हा िनणय कधीच बदलणार नाही.’’

‘‘मला मािह येय ते.’’ मी हसत सटुलो. ‘‘पण माझा िनणय मा  कोण याही अवघड प रि थतीत तसाच िटकून राहील. असो. आता मा  तू खूपच
थकलेला िदसतोयस.’’

‘‘हो. गे या आठवड्यात मी जुनाट पोते यासारखा िझजलोय. वाभािवकच आहे. असो. या नॉरवूड केसमधला अजून एक मह वाचा धागा हणजे
शो टो या घरातला बटलर, ‘लाल राव’. या याकडूनच मॉलला मािहती िमळत होती. याला जा यात यायच ं ये तरी जो सला ायलाच हवं.’’

‘‘पण मला ही िवभागणी पटत नाही.’’ मी हणालो; ‘‘तू हे सार ं करण सोडवलंस. यातून मला बायको िमळाली. जो सला यशाच ं ये िमळालं.
तु यासाठी काय उरलं हो स?’’

‘‘मा यासाठी?’’ शे फ या िदशेने आपला हडकुळा हात लांब करत हो स हणाला; ‘‘मा यासाठी ही कोकेनची बाटली... अजून िश लक आहे.’’

v
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