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शेरलॉक होम्स-8 
 

 

 

मूळ इंग्लीश लेखक – ऑर्थर कॉनन डॉयल 

मराठी अनुवाद – वृषाली जोशी 

 

 

 

© वृषाली जोशी 

सवव हक्क अनुवाददकेच्या स्वाधीन. या अनुवादातील कोणताही भाग कोणत्याही 

माध्यमातून प्रससद्ध करण्यासाठी अनुवाददकेची पूवव परवानगी घेण्याची 

आवश्यकता आह.े 

दरूभाष ९९२१७४६२४५   
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शेरलॉक होम्स-8  

ह ेपसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत  . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे 

िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले 

ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना 

या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच ेस्िागत 

आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. 

मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाि ेआवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण 

सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा. 
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शेरलॉक होम्स-8 

लेखक : ऑर्थर कॉनन डॉयल 

अनुवादिका  : वषृाली जोशी 

चलभाष : ९९२१७४६२४५  

इमेल – vrishalisjoshi@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवथ हक्क अनुवादिकेकडे सुरदित 

असून पुस्तकाचे दकिं वा त्यातील अिंशाचे पुनमुथद्रण वा नाट्य, 

दचत्रपट दकिं वा इतर रुपािंतर करण्यासाठी अनुवादिकेची 

परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास कायिेशीर 

कारवाई केली जाईल. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 
read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. 
Copyright protection in India is available for any 
literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 
registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the 
owner to remedies of injunction, damages and 
accounts. 

  

mailto:vrishalisjoshi@gmail.com
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प्रकाशन  : ई सासहत्य प्रसतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : ८ ऑगस्ट २०२० 

©esahity Pratishthan® 0202  

 

• सवनामूल्य सवतरणासाठी उपलब्ध  . 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवर्व 

करू शकता  . 

• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा 

वाचनाव्यसतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापुवी ई प्रसतष्ठानची लेखी परवानगी 

घेणे आवश्यक आहे. 
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शेरलॉक होम्सविषयी 

सिटीश लेखक सर आर्वर कॉनन र्ॉयल, यािंच्या ससद्धहस्त 

लेखणीने सनमावण केलेले, शेरलॉक होम्स ह े खासगी गुप्तहरेाच े

कपोलकसल्पत पात्र आह.े सनरीक्षणातील अचूकता, गुन्हगेारी 

शास्त्रातील जाणकारी व तकवशास्त्रावरील हुकमत, ही त्याची गुन्हा 

अन्वेषणातील बलस्र्ाने आहते. शेरलॉक होम्स हा, सतत तेवीस 

वषे गुप्तहरेाचे काम करतो आह.े सतरा वषे त्याचा मदतनीस, 

र्ॉक्टर जॉन वॉटसन हा त्याच्या बरोबर काम करत असून, 

वॉटसनच्या लग्नापूवी व बायको वारल्यावर, तो आसण शेरलॉक ह े

दोघेही, २२१, ब, बेकर रस्ता येर्े, समसेस हर्सन या 

मालकीणबाईंकर्ील सदसनकेत रहात असल्याच े दाखवल े आह.े 

बहुतेक सगळ्या गोष्टी वॉटसनच्या तोंरू्न कर्न केल्या गेल्या आहते. 
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 A Study In The Scarlet या आर्वर कॉनन र्ॉयल यािंच्या 

पसहल्या पुस्तकातनू ह ेपात्र उदयास आल ेव ददवसेददवस त्याची 

लोकसप्रयता वाढत गेली. काहीजण तर ह ेकसल्पत पात्र नसनू खराच 

माणूस असल्याचे समजू लागले व तो २२१, ब, बेकर रस्ता, येर् े

खरिंच रहातो, अस ेमानू लागले. रेसर्ओ व दरूदशवनवरील नाटके, 

ससनेमे, सशवाय सहहर्ीओ गेम्स, अशी सवव रठकाण;े सुमारे शिंभर वषे, 

शेरलॉक होम्सने गाजवून सोर्ली. लिंर्नमध्ये शेरलॉक होम्स 

वस्तुसिंग्रहालय आह.े सर आर्वर कॉनन र्ॉयल याच्या जन्म-गावी, 

एडर्िंबरो येर्ील सपकार्ो येर् ेशेरलॉक होम्सचा पुतळाही आह.े  

पसहला रहस्यकर्ा लेखक अॅलन पो याच्या गुप्तहरेाची 

र्ोर्ीशी छाप, शेरलॉक होम्समध्ये भासत असली तरी, जोसेफ बेल 

नावाचा सजवन, फ्रासन्सस टॅन्की सस्मर् हा पोलीस व सर हने्री सलटील 

जॉन हा वदै्यकीय वकील; या खऱ्याखुऱ्या लोकािंची छटाही, शेरलॉक 

या पात्रात कॉननने रिंगवलेली ददसत.े मॅक्ससमलन हलेर ह े फ्रेंच 

लेखक हने्री कॉहहने सनर्मवत पात्रही शेरलॉक होम्स रिंगवण्यासाठी 

त्याच्याकरू्न वापरले गेल्यासारखे वाटते. तरीही शेरलॉक होम्स ह े

अत्यिंत गाजलेले, एकमेवासितीय व्यक्तीसचत्र असल्याचे मान्य 

करावेच लागेल. 
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प्रस्तािना 

 

पानागविक उत्सुकता िाढििाऱ्या रहस्यकर्ा 

िाचायला कोिाला आिडत नाहीत? त्याच कारिान े

मीदेखील त्या िाचत गेले ि मराठी लोकांसाठी त्या 

अनुिाददत कराव्या, असे िाटले. यास्ति हा प्रपंच. या 

पूिी सहा-सहा कर्ांचे सात संग्रह प्रकावशत केले. त्यांना 

िाचकांचा उदंड प्रवतसाद वमळाला. म्हिून हा आठ 

कर्ांचा आठिा संग्रह! 

 

र्ॉ. वृषाली जोशी 
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अपथिपविका 

रहस्ये उकलिाऱ्या शेरलॉक होम्सच्या चातुयाथस 
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Musgrave Ritual 

मसुग्रेव्हच ेधार्मिक र्िधी 

 

माझा र्मत्र शेरलॉक होम्स याचे इिरांपासूि असलेले 

िेगळेपण, मला िेहमीच धक्कादायक िाटि आलेले आह.े जरी 

त्याची र्िचार करायची पद्धि टोकाची व्यिर्स्िि, पद्धिशीर 

अशी होिी, त्याचे कपडे रीिीला धरूि ि चांगले असि, िरी 
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त्याच्या व्यर्िगि सियी फार गबाळ्या होत्या. त्यामळेु त्याच्या 

जिळचे लोक त्याच्याशी फटकूि रहाि. मी त्या बाबिीि फार 

रीिीभािीचा माणसू िाही. पण अफगार्णस्िािमध्ये अचािक 

माझ्यािर िैसर्गिकपणे पडलेल्या काहीशा गपु्तिेच्या बोहेर्मयि 

कामामळेु, मी एका िैद्यकीय माणसासाठी सयुोग्य असण्यापेक्षा, 

जास्ि कडक बिि चाललो होिो. शेिटी माझ्याही काही मयािदा 

आहिे. जेव्हा एखादा मिषु्य चलुीसाठी िापरायच्या 

कोळशाच्या झाकणाि र्सगरेट ठेििो, पारशी चपलांच्या 

बोटाि िंबाख ू ठेििो आर्ण त्याचे उत्तर ि र्दलेले कागदपत्र 

शेकोटीिरील जागेि मध्यभागी ठेििो, िेव्हा मी माझी 

िीिीमत्ता दाखि ू लागिो. र्पस्िुल चालिायचा सराि 

उघड्यािरचा िेळ घालिण्यासाठी व्हायला हिा, असे मला 

िेहमी िाटि आलेले आह.े जेव्हा होम्स त्याच्या एका र्िर्चत्र 

र्ििोदाचा भाग म्हणिू, त्याचे र्पस्िलु ि शंभर काडिुसे घेऊि 

खचुीि बसिो ि समोरील र्भंिीिर दशेभिांप्रमाणे गोळ्यांिी 

भोके पाडिो, िेव्हा मला प्रकर्ाििे असे िाटिे, की आमच्या 

खोलीची र्भंि र्कंिा िािािरण यांची शोभा िाढि िाही.  
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आमची जागा िेहमी रसायिे ि गनु्हेगारांच्या फुटकळ 

गोष्टींिी व्यापलेली असिे. या गोष्टी घरभर कशाही पसरलेल्या 

असिाि. कधी त्या लोण्याच्या बशीि िर कधी त्याहूि िको 

त्या दठकाणी सापडिाि. त्याचे कामाचे कागद माझ्यासाठी 

सिािि महत्िाचे असिाि. र्िशेर्िः त्याच्या होऊि गेलेल्या 

केससंबंधीचे कागद िाहीसे करण्याि, िो भयंकर माहीर आह.े 

िरीही िर्ाििूि एकदा र्कंिा दोिदा िो मेहिि घेऊि, सिि 

कागदपत्र िीट लाििू ठेिायचा प्रयत्ि करिो. कारण मी आधी 

सांर्गिल्याप्रमाणे, जेव्हा त्याच्या िािाशी संबंर्धि केसमध्ये िो 

उल्लेखिीय यश र्मळििो, िेव्हा या गोंधळ करणाऱ्या पद्धिीिे 

ठेिलेल्या कागदपत्रांच्या आठिणींमध्ये भाििांच्या डोंगरलाटा 

उसळू लागिाि. त्याची दमल्यािंिरची प्रर्िर्िया व्हॉयोलीि 

िाजिण्याची र्कंिा पसु्िक िाचण्याची असिे. िेव्हा िो सोफा 

िे टेबल एिढ्याच जागेि िािरिो. मर्हन्यांमागूि मर्हिे त्याच्या 

कागदपत्रांचा ढीग िाढि जािो. खोलीच्या प्रत्येक कोपऱ्याि 

त्यांचे गठे्ठ पडलेले असिाि, जे जाळूि टाकायचे िसिाि आर्ण 

त्या कागदांच्या मालकार्शिाय त्याची काय र्िल्हिेाट 

लािायची, ह े कुणाला समजि िसिे. एका र्हिाळी रात्री, 

आम्ही शेकोटीजिळ एकत्र बसलो असिांिा, मी असे 
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सचुिायचे धाडस केले की त्यािे आिा त्याच्या िेहमीच्या 

पसु्िकाि कागदपत्रांमधील उिारे घालण्याचे काम संपिले होिे, 

िर अजिू दोि िास घालििू खोली जरा रहाण्यास योग्य अशी 

करािी. त्याला माझी र्ििंिी बरोबर िाटली त्यामळेु िोड्या 

पडलेल्या चेहऱ्यािे का होईिा, पण त्यािे त्याच्या झोपायच्या 

खोलीि जाऊि, एक मोठी टीिची पेटी ओढि आणली. िी 

त्यािे जर्मिीिर मध्यभागी ठेिली. एका स्टुलािर गुडघयांिर 

बसिू, त्यािे पेटीचे झाकण उघडले. लाल टेपिे बांधलेले एक 

ििृीयांश पेटीभरुि कागदांचे गठे्ठ मला र्दसि होिे.  

माझ्याकडे खोडकर डोळ्यांिी बघि िो म्हणाला, 

“िॉटसि, इिे भरपरू केसेस आहिे. जर िलुा त्या सगळ्या 

मार्हिी असिील, िर िू मला त्याि खोलीभर पडलेल्या 

केसेसचे कागद आिरूि त्याि ठेिण्याऐिजी ि ूमला त्यािील 

र्िदाि काही बाहेर काढायला सांगशील.” 

मी र्िचारले, “ह ेिझु्या जनु्या केसेसचे कागदपत्र आहेि 

का? त्याची र्टपणे माझ्याकडे असयला हिी होिी.” 

त्यािे एकामागिू एक गठे्ठ काळजीपिूिक, िाजकूपणे 

उचलि म्हटले, “हो. माझ्या र्प्रय िॉटसि, माझा जीििितृ्तांि 
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र्लहूि, माझी कीिी िाढिणारा र्मत्र िेव्हा माझ्याजिळ िव्हिा. 

िॉटसि, त्या सगळ्या काही यशस्िी केसेस िाहीि. पण त्याि 

काही अगदी छोट्या छोट्या समस्या आहेि हे इिे टारलेन्टि 

खिुांचे कागदपत्र आहिे. दारूर्ििेिा व्हमँ्बेरीची केस आह.े 

ियस्क रर्शयि स्त्रीच्या साहसाची गोष्ट आह.े आर्ण, िरिी 

धरायचा फुलीचा भाग असलेल्या पांगळ्या लोकांसाठी 

असलेल्या िेगळ्याच प्रकारच्या अॅल्युर्मर्ियमच्या काठीचे 

प्रकरण, र्शिाय फोटोग्राफी क्लबचा रीकोलेट्टी आर्ण त्याची 

दषु्ट बायको. आर्ण अजिू --- ह ेिर खरेच िोडे दरु्मिळ असलेले 

आह.े” 

त्यािे त्याचे हाि पेटीच्या िळाशी घालि एक 

सरकणाऱ्या झाकणाची लहाि मलुांच्या खेळण्यासारखी 

लाकडी डबी काढली. त्याििू त्यािे एक चरुगळलेला कागद, 

जिुी ब्रासची र्कल्ली, दोऱ्याचा गुंडा जोडलेला छोटा 

िळकांड्याचा िकुडा ि िीि जनु्या गंजलेल्या धािचू्या चकत्या 

काढल्या  

त्यािे माझ्या चेहऱ्यािरील भाि बघिू हसि र्िचारले, 

“िॉटसि, ि ूया िस्िूंचे काय करशील?” 
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“ह ेकाही िेगळेच सामाि र्दसिे आह.े” 

“खपू िेगळेच आह.े आर्ण त्याभोििीची गोष्ट त्याहूि 

िेगळी असल्यािे, िुला धक्का दईेल.” 

“या सामािाला काही इर्िहास आह ेका?” 

“इिका आह,े की िे स्ििःच इर्िहास आह.े” 

“म्हणजे काय?” 

शेरलॉक होम्सिे िे एकेक करूि उचलले आर्ण 

टेबलाच्या कडेिर ठेिले. मग िो परि त्याच्या खचुीि बसला. 

आर्ण त्याच्याकडे समाधािाच्या दृष्टीिे बघ ूलागला.  

िो बोलला, “ह े सिि मी मसुग्रेव्हचे धार्मिक 

र्िधीसंबंधीचे साहस मला आठिण्यासाठी ठेिले आह.े” 

मी यापिूीही त्यािे या केसचा उल्लेख केलेला ऐकला 

होिा. पण िी काय आह,े हे मला मार्हिी िव्हिे. मी म्हणालो, 

“ि ूमला यासंबंधी सांर्गिलेस िर मला छाि िाटेल.” 

िो खोडकरपणे म्हणाला, “आर्ण पसारा असाच 

ठेिायचा? िॉटसि, िझुा व्यिर्स्ििपणा फार काळ हा पसारा 
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सहि करू शकणार िाही. पण ि ूिझु्या संग्रहाि या गोष्टीची भर 

घािलीस, िर मला आिंद होईल. कारण याि असे काही मदु्द े

आहिे की त्यामळेु जगािील कुठल्याही गुन्हगेारी िोंदींपेक्षा या 

एकमेिार्ििीय ठरिाि. या केसचा उल्लेख िसलेले माझे समुार 

दजािचे यश या गोष्टीर्शिाय अपणूि राहील. 

“िलुा ग्लोररया स्कॉटच्या प्रकरणािील त्या दःुखी 

माणसाच्या िशीबार्िर्यीचे माझे संभार्ण ि त्यामुळे माझ्या 

आयषु्याचा भाग बिलेले, माझ्या व्यािसार्यक कामाकडे माझ े

प्रिमच िळलेले लक्ष, ह ेमी िलुा सांर्गिलेले आठिि असेल. 

त्यामळेु माझे िाि कसे दरूदरूिर पसरले, ह ेि ूबर्घिले आहसे. 

त्यामळेु मी लोकांमध्ये ि कायदशेीर बाबिीिही संभ्रम 

असलेल्या केसेसमध्ये, अंर्िम र्िणाियक शब्द बोलण्याचा 

अर्धकार असलेला, म्हणूि समजला जाऊ लागलो. जेव्हा ि ू

मला सरुिािीला ‘स्कारलेट’ या केसपासिू ओळखूि, माि दऊे 

लागलास, िेव्हा मी आधीच खपू िाही, िरी बऱ्यापैकी िाि 

र्मळिले होिे. सरुिािीला मला िे र्किी अिघड गेले आर्ण 

यशस्िीपणाचा र्शक्का बसण्यासाठी र्किी िाट बघािी 

लागली, ह ेिुला समजणे कठीण आह.े  
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“जेव्हा मी पर्हल्यांदा लंडिला आलो, िेव्हा माझी 

खोली मॉन्टेग्य ू रस्त्यािर र्ब्रटीश िस्िसंूग्रहालयाच्या 

कोपऱ्यािर होिी. र्ििे मी माझा ररकामा िेळ मला जास्ि 

कायिित्पर बििणाऱ्या, शास्त्राच्या सिि शाखांच्या अभ्यासाि 

घालिि असे. आिा आर्ण िेव्हाही मला मखु्यिः माझ्या 

बरोबरीच्या मलुांच्या ओळखीिे केसेस र्मळू लागल्या. कारण 

र्िद्यापीठामधील माझ्या शेिटच्या काही िर्ािि माझ्याबद्दल ि 

माझ्या पद्धिींबद्दल पषु्कळ बोलले जाई. यािली र्िसरी केस 

मसुग्रेव्हचे धार्मिक र्िधी ही होिी. त्यािील र्िर्चत्र अशा 

घटिासाखळीिे माझ्याि, त्याबद्दलची रुची र्िमािण केली. 

त्यािील काही ठळक गोष्टी ठामपणे बरोबर असल्याचे र्सद्ध 

झाले. त्यामळेु मी, मला आिा र्मळणाऱ्या मािमरािबाकडे 

पोच ूशकलो.  

रेर्गिाल्ड मसुग्रेव्ह माझ्याच महार्िद्यालयाि होिा. 

माझी त्याच्याशी िोडीफार ओळख होिी. िो मलुांमध्ये फारसा 

लोकर्प्रय िव्हिा. िरी मला िेहमी असे िाटि असे, की केिळ 

उपजि लाजाळूपणा झाकण्याचा प्रयत्ि करण्यासाठी, िो प्रौढी 

र्मरिि असे. त्याचे िागणे पणूिपणे एखाद्या उमरािासारखे होिे. 



 

22 
 

िो बारीक, िाकेला, मोठ्या डोळ्यांचा, आरामशीर पण िरीही 

राजघराण्यािील लोकांसारख्या पद्धिी असलेला होिा. जरी 

सोळाव्या शिकाि त्याचे कूळ उत्तरेकडील मसुग्रेव्ह पासूि 

अलग झाले ि त्यांिी स्ििःला पर्िम ससेक्समध्ये हलिस्टोि 

येिील मॅिॉर हाउसमध्ये स्ििःला प्रस्िार्पि केले, िरी िो 

खरोखर राज्यािील एका जनु्या, जमीिदारी गाजिणाऱ्या 

कुटंुबािील होिा. कदार्चि िे िेिील सिािि प्रिम बांधले 

गेलेले, मोडकळीस आलेले, िरी प्राचीि िास्िचूे पार्ित्र्य 

जपणाऱे घर होिे. त्याच्या जन्मस्िळाचा कररष्मा जण ूत्याला 

र्चकटूि बसला होिा. त्याचा चेहऱा मलूल, पण ठाि घेणाऱा 

होिा. त्याच्या जिुाट घराच्या करड्या कमािींर्शिाय, 

र्खडकीच्या मधल्या गजांर्शिाय, िोडक्याि, जनु्या घराच्या 

र्िचारार्शिाय, मी त्याच्याकडे कधी पाहू शकलो िाही. 

एकदोि िेळा आम्ही बोलण्याि िहािि गेलो आर्ण मला 

आठििे की एकापेक्षा जास्ि िेळा त्यािे, त्याला माझ्या 

र्िरीक्षण करूि र्िष्कर्ि काढण्याच्या पद्धिीि स्िारस्य 

असल्याचे सांर्गिले होिे.  
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चार िर्ािि मला त्याच्याबद्दल र्िशेर् असे काही 

समजले िाही. पण एके र्दिशी सकाळी िो माझ्या मॉन्टेग्य ू

रस्त्यािरील खोलीि आला. िो िोडा बदलला होिा. 

त्यािेळच्या िरुणाप्रमाणे त्यािे आधरु्िक कपडे घािले होिे --

- िेहमी िो िोडा गबाळाच होिा --- पण त्यािे त्याची शांि, 

आत्मर्िश्वासपणूि अशी पिूीसारखीच ओळख ठेिली होिी.  

र्मत्रत्िािे हािर्मळिणी करि मी त्याला र्िचारले, 

“मसुग्रेव्ह, िझुे कसे काय चालले आह?े” 

िो म्हणाला, “ि ू कदार्चि माझ्या र्बचाऱ्या 

िर्डलांच्या मरणार्िर्यी, ऐकले असशील. िे दोि िर्ाांपूिी 

िारले. िे गेल्यापासूि अिािि मी आमच्या हलिस्टोि इस्टेटीकडे 

पहािो. मी माझ्या र्जल्याच्या मंडळाचा सभासद असल्यािे, 

मी कामाि व्यग्र असिो. पण होम्स, माझ्या समजिुीप्रमाणे, ि ू

आम्हाला िझु्या ज्या शिी िापरूि आियिचर्कि करि 

आलास, त्याचा ि ूव्यिसाय केला आहसे का?”  

मी बोललो, “हो, मी माझ्या चाियुािचा व्यिसाय केला 

आह.े” 
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“ह े ऐकूि मला आिंद झाला. आिा मला िझुा 

मलू्यिाि सल्ला हिा आहे. आम्हाला हलिस्टोिला काही फार 

र्िर्चत्र अिभुि आले. पोर्लसांिा त्यािले काही समजि िाही. 

िो फार असामान्य असा ि स्पष्टीकरण करूि सांगिा येणार 

िाही, असा प्रकार आह.े  

“िॉटसि, िलुा कल्पिा करिा येईल, की मी उत्सकुिेिे 

त्याचे म्हणणे ऐकले. कारण मी त्या ररकामपणाच्या काळाि 

काही काम र्मळण्याची िाट बघि होिो. माझा मिापासिू असा 

र्िश्वास होिा, की र्जिे इिर लोक हाि टेकिाि, र्ििे मला 

स्ििःला र्सद्ध करायची संधी असिे.” 

मी ओरडलो, “कृपा करूि सिि काही िीट सांग.” 

“रेर्गिाल्ड मसुग्रेव्ह माझ्यासमोर बसला ि मी 

त्याच्यापढुे केलेली र्सगरेट त्यािे पेटिली. 

िो म्हणाला, “िलुा मार्हिी पार्हजे की जरी मी 

र्ििार्हि िसलो, िरी मला काही िोकरांचा िाफा हलिस्टोि 

इस्टेटीकडे बघण्यासाठी ठेिािा लागिो. कारण िी मोठी, जिुाट 

जागा आह.े त्यामळेु र्ििे बरीच काळजी घयािी लागिे. मी िे 
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करिो आर्ण चांगल्या हिेच्या काळाि, सहसा मी र्ििे एक 

मेजिािी दिेो. म्हणजे मला िोकरचाकरांची काही कमी पडि 

िाही. र्ििे एकंदर आठ िोकराणी, स्ियंपाकी, एक मखु्य 

िोकर, दोि इिर व्यिस्िा बघणारे ि एक मलुगा एिढे आहिे. 

बाग आर्ण िबेल्यासाठी िेगळा चम ूआह.े यापैकी खपू िरे् 

आमच्याकडे िोकरी करणारा ब्रन्टि, हा मखु्य िोकर आह.े 

जेव्हा पर्हल्यांदा त्याला माझ्या िर्डलांिी घेिले, िेव्हा िो एका 

लांबच्या र्ठकाणी शाळार्शक्षक होिा. िो चाररत्र्यिाि, 

बरु्द्धमाि ि उत्साही आह.े लिकरच िो घरािील कामाि 

अमलू्य ठरला. िो चांगला उंचर्िंच, भव्य कपाळ असलेला 

दखेणा माणसू आह.े िो आमच्याकडे िीस िरे् काम करि 

असला, िरी त्याचे िय चाळीसपेक्षा जास्ि िाही. त्याचे काही 

व्यर्िगि ि काही असामान्य असे गणु आहिे --- िो अिेक 

भार्ा बोलू शकिो आर्ण जिळजिळ सिि िाद्ये िाजि ूशकिो. 

िो इिकी िर्े आमच्याकडे कसा र्टकला, हे एक ििलच 

म्हणािे लागेल. पण माझ्या मिे िो समाधािी होिा आर्ण काही 

बदल त्याला िको होिा. आमच्याकडे येणाऱ्या सिाांिा िो 

आठिि असे.  
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पण या इिक्या बहुगणुी माणसाकडे एक दोर् आह.े िो 

र्स्त्रयांिर मोर्हिी टाकणारा ि भािगडबाज आह.े िमु्ही कल्पिा 

करू शकिा, की त्याच्यासारख्या माणसाला अशा गािढळ 

र्ठकाणी काम करि रहाणे, काही अिघड िव्हिे. त्यािे लग्ि 

केले. िे ठीक होिे पण त्याची बायको िारल्यापासिू, िो 

आमच्यासाठी एक डोकेदखुी ठरला आह.े काही मर्हन्यांपूिी 

आम्हाला िाटले, की िो आिा ठीक होईल. कारण त्यािे 

आमची एक िोकराणी राचेल होिेल्स र्हच्याशी लग्ि ठरिले. 

पण िंिर र्िला सोडूि, त्यािे खेळाचे सिि काम बघणाऱ्याची 

मलुगी, जिेट टे्रगेलीस बरोबर िे करायचे ठरिले. 

राचेल ही चांगली मलुगी आह.े पण िोडी चटकि 

उद्दीर्पि होणारी ि िेल्स परगण्यािील असल्यामळेु त्या 

लोकांसारख्या स्िभािाची आह.े कालपयांि िी घराि िशी 

र्फरि होिी. कधीकधी अिी रागािल्यामळेु र्िच्याि मेंदचू्या 

र्िकाराची लक्षणे र्दसिाि. पण आिा जण ू िी, आधीच्या 

र्िची ििीि प्रकारची काळ्या डोळ्यांची सािली 

असल्याप्रमाणे, झाली आहे. िे हलिस्टोिचे पर्हले िाटक ठरले. 
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पण दसुरे आमच्या मिाि सरुु झाले. िे ब्रन्टिला 

मािहािीकारकपणे काढूि टाकण्यािूि झाले.  

“िे असे झाले. मी म्हणालो होिो, की िो माणसू 

बरु्द्धमाि होिा. आर्ण त्यामळेुच िो िाश पािला. असे र्दसिे 

की, त्याला िको त्या गोष्टींबद्दल, कुिहूल होिे. पण िे कुिहूल 

त्याला इिक्या टोकाला िेईल, याची मला कल्पिा िव्हिी. िे 

ि शमणारे कुिहूल होिे. एका अपघािामळेु, माझे डोळे 

उघडले. 

“मी म्हटले होिे की घर जिुाट झाले होिे. मागील 

आठिड्याि एक र्दिस, म्हणजे िेमके सांगायचे झाले िर, 

गरुुिारी रात्री मखूािसारखे जेिणािंिर कपभर कडक कॉफी 

घेिल्यािे, मला झोप येि िव्हिी. रात्री दोिपयांि, मी िळमळि 

पडलो असिांिा, शेिटी आशा सोडूि र्दली. उठलो ि माझी 

अधििट रार्हलेली कादंबरी िाचण्यासाठी मेणबत्ती लािली. 

परंि ुपसु्िक र्बलीयडिच्या खोलीि रार्हले होिे. मग मी गाऊि 

चढििू िे आणायला जाऊ लागलो. 

र्ििे पोचण्यासाठी मला र्जिे उिरािे लागिाि ि एक 

पॅसेज ओलांडूि, िाचिालयािरुि ि बंदकुीच्या खोलीिरूि, 
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पढुे जािे लागिे. मी पॅसेजमध्ये खाली पार्हले, िर मला 

िाचिालयाच्या उघड्या दरिाज्याििू उजेडाची र्िरीप येिांिा 

र्दसली. िे पाहूि मला र्किी ििल िाटले असेल, याची िमु्ही 

कल्पिा करू शकिा. मी माझ्या झोपायच्या खोलीचा र्दिा 

मालिला. दार लािले. पर्हल्या प्रिम माझ्या मिाि चोरीचा 

र्िचार आला. त्या घराच्या पॅसेजची र्भंि मोठ्या प्रमाणाि 

जनु्या शस्त्रांिी सजिलेली आह.े त्यामधिू मी एक लढायची 

कुऱ्हाड काढली आर्ण मेणबत्ती र्ििेच ठेऊि मी हळूच पाय ि 

िाजििा पॅसेजमधिू रांगि गेलो आर्ण उघड्या दारािूि 

डोकाििू पार्हले. 

िाचिालयाि ब्रन्टि होिा. िो पणूि पोशाखाि र्ििे 

आरामखचुीि िकाशासारखा र्दसणारा एक कागद गडुघयांिर 

घेऊि बसला होिा. त्याचे डोके त्याच्या हािांिर पढुे िाकलेले 

होिे ि िो र्िचाराि बडूुि गेला होिा. मी आियाििे मकू झालो. 

अंधारािूि त्याला बघि रार्हलो. टेबलाच्या कडेिरील मंद 

र्दिा उघडर्मट होि होिा. त्या उजेडाि त्यािे पणूि कपडे 

घािलेले र्दसि होिे. मी बघिांिा अचािक, िो खचुीििू उठला 

आर्ण कडेच्या एका खण असलेल्या कपाटाकडे गेला. त्यािे 
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त्याचे कुलपू उघडले, एक खण उघडला. त्याििू एक कागद 

काढला आर्ण परि त्याच्या जागेिर जाि, िो त्यािे टेबलाच्या 

कडेिर ठेििू उघडूि सरळ केला. िो त्याचा लक्षपिूिक अभ्यास 

करू लागला. आमच्या कुटंुबाचे कागदपत्र असे शांिपणे 

िपासिांिा बघूि, माझा संिाप अिािर झाला. मी एक पाऊल 

पढुे गेलो. ब्रन्टििे माि िर करूि, मला दाराि उभे असलेले 

पार्हले. िो उडी मारूि उभा रार्हला. त्याचा चेहरा भीिीिे फार 

रागीट बिला. िो अभ्यासि असलेला िकाशासारखा कागद 

त्यािे फेकूि र्दला.  

मी म्हणालो, “िर मग, ि ू माझ्या िझु्यािरच्या 

र्िश्वासाला चांगला न्याय र्दलास. ि ूउद्याच्या उद्या ही िोकरी 

सोडूि चाल ूलाग.” एखाद्या र्चरडल्या गेलेल्या माणसासारखे, 

त्यािे माझ्याकडे बर्घिले. एकही शब्द ि बोलिा, िो माझ्या 

अंगािरूि शांिपणे चालि गेला. िो लकुलकुणारा र्दिा अजिू 

टेबलािर होिा. त्याच्या उजेडाि मला ब्रन्टििे खणाििू 

काढलेला कागद र्दसला. ििल म्हणजे िो काहीच महत्िाचा 

िव्हिा. मसुग्रेव्ह धार्मिक र्िधीसंबंधीचा प्रश्नोत्तरांचा एक कागद 

होिा. िो आमच्या कुटंुबािील एक प्रकारचा र्िर्शष्ट र्िधी 



 

30 
 

होिा. शिकािुशिके ियाला अिसुरूि, आमच्या कुटंुबािील 

प्रत्येकजण िो करि असे --- खासगी स्िारस्याची िी गोष्ट होिी. 

कदार्चि बांधकामिज्ञाच्या दृष्टीिे त्याला अगदी कमी महत्ि 

असेल, पण आमच्याि िसा झगमगाटी कुलाचार होिा. पण 

व्यािहारीक दृष्टीिे त्याचा काही फारसा उपयोग िसािा.” 

मी म्हणालो, “आपण परि कागदपत्रांकडे आलेले 

बरे.” 

िो िोडे हो िाही करि उत्तरला, “जर िमु्हाला िसे 

गरजेचे िाटि असेल, िर. िर माझे िाक्य पुरे करण्यासाठी --- 

ब्रन्टििे र्ििे ठेिलेली र्कल्ली घेऊि मी कपाट बंद केले आर्ण 

जाण्यासाठी िळलो. िेव्हा ब्रन्टि परि आलेला बघूि मला 

ििल िाटले. िो माझ्यासमोर येऊि उभा रार्हला.  

भाििेिे घोगऱ्या झालेल्या आिाजाि िो ओरडला, 

“र्मस्टर मसुग्रेव्ह सर, मला अपमाि सहि होि िाही. मी माझ्या 

आयषु्याि िेहमी माझ्या या घराच्या िोकरीबद्दल, अर्भमाि 

बाळगला आह.े मािहािीिे मी मरूि जाईि. --- िक्की. जर 

िमु्ही मला दःुखाि लोटले िर --- माझे रि िमुच्या डोक्यािर 

उिरेल सर --- िक्कीच, खरेच असे होईल. जे काही झाले, 
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त्यािंिर िमु्ही मला इिे ठेिणार िसाल, िर िर कृपा करूि मला 

एक मर्हन्याचा िेळ द्या. मग मी स्ििःहोऊि र्िघिू जाईि. िे 

मी सहि करेि. र्मस्टर मसुग्रेव्ह, पण मला ओळखणाऱ्या 

सिाांसमोर माझा असा पाणउिारा करू िका.” 

मी म्हणालो, “ब्रन्टि, िझुी इिकी पिाि करायची िझुी 

लायकी िाही. िझुे िििि फारच िाईट आह.े िरीही ि ूआमच्या 

कुटंुबाि खपू िरे् असल्यािे, मला लोकांसमोर िझुा अपमाि 

करायची इच्छा िाही. पण एक मर्हिा म्हणजे फार जास्ि आह.े 

एक आठिड्याि ि ूइििू जा. आर्ण िलुा काय िाटेल िे कारण 

त्यासाठी द.े” 

िो दःुखी आिाजाि ओरडला, “फि एक आठिडा, 

सर? र्िदाि एक पंधरिडा िरी?” 

मी परि बोललो, “एक आठिडा, ह ेदखेील िझु्यािर 

दया दाखििू करिो आह.े” 

िो एखाद्या मोडूि पडलेल्या माणसासारखा, खाली 

माि घालिू र्िघिू गेला. मी र्दिा मालििू माझ्या खोलीकडे 

आलो. 
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यािंिर दोि र्दिस ब्रन्टि, अत्यंि काळजीपूििक ि 

ित्परिेिे काम करि होिा. मी रात्री काय झाले, िो र्िर्य परि 

काढला िाही. िो त्याचा अपमािाचा घाि कसा भरूि काढिो, 

ह े कुिहुलािे बघि रार्हलो. र्िसऱ्या र्दिशी िो कुठे र्दसला 

िाही. न्याहारीिंिर र्दिसभरासाठीच्या सचूिा माझ्याकडूि 

घेण्याचा, त्याचा र्शरस्िा होिा. मी न्याहारी करूि बाहरे पडलो, 

िेव्हा मला िोकराणी राचेल होिेल भेटली. मी िमु्हाला 

सांर्गिले, की िी िकुिीच आजारपणाििू उठली होिी. आर्ण 

इिकी अशि र्दसि होिी, की मी र्िला काम सरुु केल्याबद्दल 

रागािलो.  

मी म्हणालो, “ि ूअंिरुणाि झोपिू रहायला पार्हजेस. 

िझुी िब्येि सधुारल्यािर कामाला ये.” 

र्ििे माझ्याकडे इिक्या र्िर्चत्रपणे पार्हले, की मला 

र्िचे डोके र्फरल्याचा संशय येऊ लागला.  

िी म्हणाली, “र्मस्टर मसुग्रेव्ह, मी चांगली ठणठणीि 

आह.े” 
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मी बोललो, “आपण डॉक्टर काय म्हणिाय, िे बघ.ू 

आिा ि ूकाम बंद कर. आर्ण ि ूखाली गेलीस की ब्रन्टिला 

मला भेटायला सांग.” 

िी म्हणाली, “िो गेला.” 

“गेला? कुठे गेला?” 

िो गेला. कुणीच त्याला पार्हले िाही. त्याच्या 

खोलीिही िो िाही. िो गेला. मोठ्यािे हसि हसि, िी 

र्भंिीच्या कडेला पडली. र्िला असा उन्मादाचा झटका 

आलेला बघूि, मी घाबरलो. घंटी िाजििू, कुणी मदिीला 

येण्याची अपेक्षा करू लागलो. र्िला र्िच्या खोलीि िेले गेले. 

िरीही र्िचे र्कंचाळणे ि हुदंके दणेे चाल ूहोिे. मी ब्रन्टिची 

चौकशी केली. िो र्िघूि गेला, याबद्दल काही शंका िव्हिी. िो 

काल त्याच्या अंिरुणाि झोपला िव्हिा. आदल्या र्दिशी 

रात्री, िो त्याच्या खोलीि गेला. त्यािंिर त्याला कुणी पार्हले 

िव्हिे. िरी असे समजणे अिघड होिे, की त्यािे घर सोडले, 

मग रात्री िो कुठे गेला? आिा िो कुठे असेल? 
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“अिािि आम्ही घराचा कोिाकोपरा शोधला. पण िो 

सापडला िाही. मी िलुा म्हटल्याप्रमाणे, ही जिुी घरे म्हणजे 

एक प्रकारचा भूलभलैुया आह.े र्िशेर्करूि पर्हल्यांदा 

बांधलेली बाज.ू र्ििे कुणीच रहाि िाही. पण आम्ही िेिील 

प्रत्येक खोली शोधली. िळघर शोधले. पण त्याचा काहीही 

मागमसू सापडला िाही. त्याचे सगळे सामाि इिेच ठेऊि िो 

गेला, यािर माझा र्िश्वास बसि िव्हिा. िो कुठे असेल? मी 

स्िार्िक पोर्लसांिा बोलािले. पण व्यिि! असा गूढ प्रकार 

घराि चाल ूअसिांिा, आमचे लक्ष िेधिू घेणारी एक ििीिच 

गोष्ट घडली.  

दोि र्दिस राचेल होिेल खपू आजारी होिी. कधी 

र्िला स्िप्िे पडूि, िी अस्िस्ि होई. िर कधी र्िला झटके येि. 

र्िला बघण्यासाठी एक रात्रीची सेर्िका िेमली गेली. ब्रन्टि 

िाहीसा झाल्यापासिू र्िसऱ्या र्दिशी, िी सेर्िका रुग्ण गाढ 

झोपलेली पाहूि, हािाच्या खचुीि बसूि डुलकी काढू लागली. 

िी पहाटे जागी झाली, िेव्हा र्िला अंिरूण ररकामे र्दसले. 

र्खडकी उघडी र्दसली. आर्ण आजारी बाई गायब झालेली 

होिी. मला िाबडिोब उठिण्याि आले . दोि र्शपायांिा घेऊि 
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मी र्िच्या शोधािि बाहेर पडलो. िी कुठल्या र्दशेिे गेली, िे 

सांगणे अिघड िव्हिे. र्िच्या र्खडकीखालूि, आम्हाला 

र्िच्या पायांचे ठसे र्दसि होिे. आम्ही र्हरिळीिरुि फरशीच्या 

रस्त्यापयांि र्िचा माग काढला. र्ििले िळे आठ फुट खोल 

होिे. त्या र्ििपयांि र्िच्या पाऊलखणुा र्दसि असल्यािे, िी 

र्बचारी काही ि आठिणारी बाई, त्याच्या काठापयांि गेली असे 

कळि होिे. िे पाहूि आम्हाला काय िाटले असेल, याची िमु्ही 

कल्पिा करू शकिा.  

अिािि आम्हाला पाणी उपसिू बघण्यासाठी, लगेच 

मदि र्मळाली. खपू िेळािे शोधाशोध केल्यािर असे लक्षाि 

आले की िळ्याि काहीच िव्हिे. पण र्ििे आम्हाला एक 

िेगळीच अिपेर्क्षि अशी िस्ि ू र्मळाली. िी एक ज्यटूची 

र्पशिी होिी. त्याि रंग उडालेले, गंजलेले धािचूे िकुडे, र्फकट 

रंगांचे काचेचे िुकडे ि गोटे होिे. िे सगळे इकडूि र्िकडूि 

गोळा करूि आणलेले र्दसि होिे. काल आम्ही शक्य 

असलेला प्रत्येक शोध घेिला ि चौकशी केली. पण आम्हाला 

ररचडि ब्रन्टि र्कंिा राचेल होिेल कुणाचाही शोध लागला 
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िाही. गािािील पोर्लसांिी सदु्धा कसिू प्रयत्ि केला. शेिटी मी 

िझु्याकडे आलो.  

“िॉटसि, ि ूकल्पिा करू शकिोस मी र्किी उत्कंठेिे 

हा िेगळ्या प्रकारचा घटिािम ऐकला असेल. मी त्यांिा एकत्र 

गुंफायचा प्रयत्ि केला. त्यािील काही समाि धागे शोधायचा 

प्रयत्ि केला. ब्रन्टि गेला. िी िोकराणी गेली. पर्हल्यांदा िी 

ब्रन्टििर पे्रम करि होिी पण िंिर त्याचा िेर् करू लागली. िी 

िेल्सची असिू, रागीट ि भाििामय होिी. िो िाहीसा 

झाल्यािर, िी िेडीर्पशी झाली होिी. र्ििे िळ्याि िी र्पशिी 

फेकूि र्दली. अशा सगळ्या घडलेल्या गोष्टी होत्या. पण 

एिढ्या िरूि काही कळि िव्हिे. या सिि घटिांचा आरंभर्बंद ू

काय होिा? र्ििेच सिि काही अडूि बसले होिे.  

मी म्हणालो, मसुग्रेव्ह, मला िो कागद बर्घिला 

पार्हजे. त्याची िोकरी घालििू, िाचण्याइिका िो काय 

महत्िाचा होिा, कुणास ठाऊक!” 

िो उत्तरला, “हा आमचा कुलाचार म्हणजे खरे िर, एक 

खळुचट कृत्य आह.े पण त्याला फि परंपरेचा डौल उरलेला 
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आह.े इिे माझ्याकडे प्रश्नोत्तरे आहिे. िझुी इच्छा असेल, िर िू 

त्यािरूि िजर र्फरि ूशकिोस.  

“िॉटसि, त्यािे मला हा कागद र्दला. या घराि 

रहायला येणाऱ्या प्रत्येक मसुग्रेव्हिे पाळली पार्हजेि, अशी 

र्ििि धमाििील ित्िे, त्याि प्रश्नोत्तर स्िरूपाि र्दलेली आहिे. 

मी िी िाचिो. 

“ह ेकुणाचे होिे?” 

“जो आिा गेला, त्याचे.” 

“आिा िे कोणाला र्मळेल?’ 

“जो येईल त्याला.” 

“सयूि कुठे होिा?” 

“ओकच्या िर.” 

“सािली कुठे होिी?” 

“एल्मच्या खाली.” 

“िी कशी पडली होिी?” 
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“उत्तरेला दहा आर्ण दहा अशी, पिेूला पाच आर्ण 

पाच अशी, दर्क्षणेला दोि आर्ण दोि अशी ि पर्िमेला एक 

आर्ण एक अशी आर्ण िशीच खाली.” 

“आपण त्यासाठी काय देऊ?” 

“आमचे जे काही आह,े िे.’ 

“आम्ही िे का द्यायचे?’ 

“र्िश्वासासाठी.” 

मसुग्रेव्हिे शेरा मारला, “सिराव्या शिकाच्या मध्यािर 

असलेल्या मळू कागदािर िारीख िाही. पण िरीही मला िाटिे, 

ह ेगढू उकलण्यासाठी िुला याची फारशी मदि होणार िाही.” 

मी म्हणालो, “र्िदाि यािूि यापेक्षा जास्ि कुिूहलपूणि 

असलेले, गढू र्िघेल. एकाचे कोडे सटुले, की दसुऱ्याचेही 

आपोआप सटेुल. मला िाटिे, िमुचा िो िोकर, ब्रन्टि, फार 

हुशार होिा. त्याच्या मालकांच्या दहा र्पढ्यांपेक्षा त्याची 

अंिःपे्ररणा जास्ि स्पष्ट होिी.” 
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मसुग्रेव्ह म्हणाला, “ि ूकाय म्हणिो आहसे, िे मला 

िीटसे कळि िाही. माझ्या दृष्टीिे त्या कागदाचा व्यािहाररक 

उपयोग काही िाही.” 

“पण माझ्या दृष्टीिे िो खूप व्यिहायि आह.े माझ्या 

िकािप्रमाणे ब्रन्टिलाही असेच िाटले असणार. ि ू त्याला 

पकडलेस, त्या रात्रीच्या आधी दखेील त्यािे िो कागद पार्हला 

असणार” 

“शक्य आह.े आम्ही िे लपिि िाही आहोि.” 

“मला िाटिे, िो फि मागच्या िेळची स्मिृी िाजी 

करि होिा. माझ्या समजिुीप्रमाणे, िो पिूीचा िकाशा र्कंिा 

ििा या कागदाशी िाडूि बघि होिा. ि ूआल्यािर त्यािे िो 

र्खशाि घािला.” 

“िे खरे आह.े पण आमच्या कुटंुबािील जनु्या 

पद्धिींशी त्याला काय देणेघेणे होिे? या सिि घटिांचा अिि 

काय?” 

मी म्हणालो, “मला िाटिे, आपल्याला िे शोधूि 

काढायला फार त्रास होणार िाही. िझु्या परिािगीिे आपण 
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ससेक्सला जाणारी पर्हली गाडी पकडू ि त्या जागेिर जाऊिच, 

या गोष्टीच्या खोलाि र्शरू.” 

त्याच दपुारी आम्ही दोघे हलिस्टोिला होिो. ि ूबहुधा 

त्या प्रर्सद्ध परुािि जागेचे िणिि िाचले असशील ि फोटोही 

बर्घिले असशील. त्यामुळे मी एिढेच सांगिो की िी L अशा 

आकाराि बांधलेली होिी. त्यािील लांब बाज ू आधरु्िक 

असिू लहाि बाज ूत्यामािािे जिुी आह.े पण लहाि बाजिूिूच 

ििीि र्िमािण झालेली आह.े जनु्या घराच्या मध्यभागी, 

आडव्या जड िळुईच्या आधारािर बटुकेसे दार उभे आह.े 

त्यािर १६०७ साल कोरलेले आह.े पण जाणकारांचे म्हणण े

असे आह,े की िळुया ि दगडी काम खरे िर त्याहूि जिेु आह.े 

गेल्या शिकािील, या भागािील खूप जाड र्भंिी ि लहाि 

र्खडक्यांमळेु कुटंुब इमारिीची ििीि बाज ू बांधायला उद्यिु 

झाले असािे. आिा जिुा भाग िापरला गेलाच िर फि 

साठिणीची खोली र्कंिा िळघर म्हणूिच िापरला जािो. 

घराभोििी मोठे िकृ्ष असलेली सुंदर बाग आह.े इमारिीपासिू 

जिळच दोिशे याडाििर, माझ्या अशीलािे सांर्गिलेले िळे 

आह.े 
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“िॉटसि, माझी आधीच खात्री झाली होिी, की इिे 

िेगिेगळी िीि गढू प्रकरणे िव्हिी, िर र्िन्ही र्मळूि एकच 

होिे. जर मला िो प्रश्नोत्तरांचा कागद समजेल असा िाचिा 

आला, िर ररचडि ब्रन्टि ि राचेल होिेलसंबंधीचे सत्य माझ्या 

हािाि येईल. त्या दृष्टीिे मी हालचाली सरुु केल्या. या िोकराला 

त्या धार्मिक र्िधींचे एिढे काय पडले होिे? बहुधा त्याला त्याि 

असे काही र्दसले असािे, जे जमीिदाराच्या अिेक र्पढ्यांिी 

अंमलाि आणले िसािे. आर्ण त्यापासूि त्याचा काही 

व्यर्िगि लाभ असािा. िो काय असािा आर्ण त्यामळेु 

त्याच्या िशीबािर कसा पररणाम झाला असािा? 

िो कागद िाचल्यािर माझ्या बाबिीि हे अगदी सहज 

होिे, की ह ेएका र्िर्शष्ट जागेशी संबंर्धि असािे आर्ण इिर 

सिि काही त्याच्याशी जोडलेले असािे. िी जागा जर 

आपल्याला सापडली, िर आपण मसुग्रेव्ह इिक्या चौकसपण े

शोधि असलेल्या गपु्त गोष्टीच्या जिळ जाऊ. ओक आर्ण 

एल्म असे दोि परिलीचे र्दशादशिक शब्द सुरिािीला 

असल्यासारखे िाटि होिे. िेट घरासमोर, आि यायच्या 
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िाटेच्या डािीकडे सिािि जिेु, मी पार्हलेल्या झाडांमधील 

महाकाय असे, ओकचे झाड उभे होिे.  

आम्ही त्यािरूि जािांिा मी बोललो, “इिपासिू 

िमुच्या घराण्यािील धार्मिक र्िधी चाल ूझाले असणार.” 

िो उत्तरला, “बळजबरीिे िॉमिि सैन्यदलाला िाब्याि 

आणलेली अशी ही जागा आह.े या झाडाचा बुंधा िेिीस फूट 

पररघाचा आह.े” 

मी र्िचारले, “िमुच्याकडे परुािि एल्म िकृ्ष आहिे 

का?” 

“एक खपू जिुा असा एल्म िकृ्ष होिा. पण दहा 

िर्ाांपूिी, त्यािर िीज पडूि िो मोडला. मग आम्ही िो 

िोडला.” 

‘िो कुठे होिा, िे आपण बघ ूशकिो का?” 

“हो, िक्की.” 

“इिे दसुरे एल्म िकृ्ष िाहीि का?’ 

“जिेु एल्म िकृ्ष िाहीि. पण बीचची खपू झाडे आहिे.” 
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“िे कुठे उगिले आहिे, िे पहायला मला आिडेल.’ 

आम्ही कुत्र्यांच्या गाडीि बसलो आर्ण लांबिर 

जर्मिीिर एल्म र्जिे पिूी उभा होिा, त्या जागी लगेच माझ्या 

अशीलािे मला िेले. िी जागा साधारण महाकाय ओक िकृ्ष 

आर्ण घर याच्या मध्यभागी होिी. माझ्या िपासाि प्रगिी होि 

होिी.  

मी र्िचारले, “माझ्या मिे, एल्म र्किी उंचीचा होिा, हे 

शोधिू काढणे अशक्य आह,े िाही का?” 

“मी िे िलुा लगेच सांग ूशकिो. िो चौसष्ट फुट होिा.” 

मी ििल िाटूि र्िचारले, “िलुा ह ेकसे कळले?” 

माझे जिेु र्शक्षक मला र्त्रकोणर्मिीची उदाहरण े

सोडिण्यास दिे, िेव्हा िेहमी उंची शोधिू काढायची असे. मी 

मलुगा होिो, िेव्हा आमच्या इस्टेटीमधील प्रत्येक झाडाची ि 

इमारिीची उंची मी मोजली होिी.” 

“हा अिपेर्क्षि असा िर्शबाचा भाग होिा. मला आशा 

होिी, त्यापेक्षा लिकर मार्हिी माझ्या पदराि पडि होिी.  
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मी र्िचारले, “मला सांग, ब्रन्टििे िलुा कधी असा प्रश्न 

र्िचारला होिा का?” “रेर्गिाल्ड मसुग्रेव्ह माझ्याकडे आियाििे 

बघ ूलागला. िो उत्तरला, “आिा ि ूमला असा प्रश्न र्िचारला 

आहसे, िर काही मर्हन्यांपिूी घोड्याची र्िगराणी करणाऱ्या 

माणसाबरोबर ब्रन्टिचा िाद झाला होिा ि त्यािे मला त्या 

झाडाच्या उंचीबद्दल पश्न र्िचारला होिा.” 

“िॉटसि, ही छाि बािमी होिी. त्यामळेु मी योग्य 

रस्त्यािर असल्याचे, मला समजले. मी सयूािकडे पार्हले. मी 

अंदाज केला की िासाभराि िो जनु्या ओक िकृ्षाच्या एकदम 

िरील फांद्यांिर असेल. त्या धार्मिक र्िधींमध्ये सांर्गिलेली 

एक अट पणूि होईल. एल्मच्या सािलीच्या टोकाचा मध्य 

बरोबर र्ििे येईल. िाहीिर खोड खणू म्हणूि र्ििडिा आले 

असिे.  

“पण होम्स, आिा एल्म िसिांिा ह ेअिघड होिे.” 

बरोबर आह.े पण र्िदाि, मला ह ेमार्हिी झाले की जर 

ब्रन्टि ह ेकरू शकिो, िर मी का िाही? र्शिाय खरेच िे अिघड 

िव्हिे. मी अभ्यार्सकेि मसुग्रेव्हकडे गेलो. मी एका छोट्याशा 

िळकांड्याच्या आकाराच्या लाकडी िकुड्याला प्रत्येक 
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याडाििर गाठ येईल, असा दोरा बांधला. मग मी त्याच्या दपु्पट 

लांबीचा मासे पकडायचा गळ घेिला. िो साधारण सहा फुटांचा 

होिा. मग मसुग्रेव्हबरोबर मी एल्म होिा, त्या जागी गेलो. सयूि 

ओक िकृ्षाच्या बरोबर माथ्यािर होिा. मी र्ििे िो गळ 

जर्मिीि खोचला. सािलीच्या र्दशेला खणू केली ि िी 

मोजली. िी िऊ फुट भरली. 

आिा आकडेमोड साधीसरळ होिी. जर सहा फूट 

गळाची सािली िऊ फुट पडि असेल िर चौसष्ट फूट उंचीच्या 

झाडाची सािली शहाण्यि फूट पडायला हिी. आर्ण एकाची 

रेर्ा ही दसुऱ्याची पण रेर्ा असली पार्हजे. मी अंिर मोजले. िे 

जिळजिळ घराच्या र्भंिीपयांि आले. मी र्ििे खणुेचे लाकूड 

ठोकले. िॉटसि, मला र्किी आिंद झाला असेल, याची िू 

कल्पिा करू शकिोस. त्या खणुेपासिू दोि इचंािर मी जर्मिीि 

कोिाच्या आकाराचा खड्डा पार्हला. मला समजले की 

ब्रन्टििे त्याच्या मोजमापाि ह ेकेले असणार. म्हणजे अजिूही 

मी त्याच्याच मागाििे चाललो होिो.  

या आरंभर्बंदपूासूि, मी माझे काम सरुु केले. माझ्या 

र्खशािील होकायंत्र काढूि मी मखु्य र्बंद ूशोधिू काढले. त्या 



 

46 
 

र्बंदूपंासूि दहा पाऊलांिर घराची र्भंि होिी. र्ििे देखील मी 

खणुेचे लाकूड ठोकले. मग मी काळजीपूििक पाच फूट पिेूला 

ि दोि फूट दर्क्षणेला गेलो. आिा मी जनु्या घराच्या दाराच्या 

उंबरठ्याशी आलो. आिा दोि पाऊले पर्िमेला म्हणजे, दगडी 

पॅसेज होिा.आर्ण धार्मिक र्िधींमध्ये ही जागा दाखिली होिी  

िॉटसि, मी इिका र्िराश कधीच झालो िव्हिो. 

क्षणभर मला असे िाटले की, माझ्या आकडेमोडीि काहीिरी 

पायाभूि चकू झाली असणार. पॅसेजच्या फरशीिर मािळत्या 

सयूािचे उन्ह पडले होिे. जिेु, र्झजलेले करडे दगड र्समेंटमध्ये 

पक्के बांधले होिे. अिेक िर्ािि िे हलले िव्हिे. ब्रन्टिचे काम 

इिपयांि आले िव्हिे. मी फरशीिर बोटािे आिाज केला. पण 

सगळीकडे सारखाच आिाज येि होिा. एखादा िडा र्कंिा भेग 

गेलेली र्दसि िव्हिी. पण सदुिैािे मसुग्रेव्ह माझ्या कृिीच्या 

अिािचे कौिकु करू लागला होिा. िोदखेील माझ्याइिकाच 

उत्सकु झाला होिा. त्यािे त्याचा कागद काढूि, माझी 

आकडेमोड िपासली. 

िो ओरडला, “’आर्ण खालचे’ --- ि ू’आर्ण खालचे’ 

िगळले आहसे.” 
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मी ओरडलो. “मला िाटले होिे, याचा अिि आम्हाला 

आिा खणायचे आह.े पण आिा अिािि, मला िाबडिोब 

कळले, की माझी चकू होि होिी. याखाली मग िळघर आह?े” 

“हो. िे या घराइिकेच जिेु आह.े या दाराििू इि े

खाली.” 

आम्ही दगडी गोल र्जन्यािे खाली गेलो. माझ्या र्मत्रािे 

काडी ओढूि कंदील पेटिला. िो कोपऱ्यािील र्पपािर ठेिला. 

क्षणाधािि आम्हाला कळूि चकुले की शेिटी आम्ही काही या 

जागी अलीकडे येणारे पर्हलेच माणसू िव्हिो.  

िी जागा लाकूड साठिण्यासाठी उपयोगाि आणली 

जाि होिी. पूिी सैर्िकांसाठी शेकोटी िर जर्मिीिर पेटिली 

जाि असे. पण मधली जागा ररकामी रहािी म्हणिू, आिा िी 

लाकडे र्भंिीशी रचिू ठेिली होिी. त्या मधल्या ररकाम्या 

जागेि झेंडा लािायचा चौकोिी मोठा ओटा होिा. त्याला 

मध्यभागी एक गंजलेली लोखंडी ररंग होिी ि ररंगला धिगराचा 

मफलर बांधलेला होिा.  
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माझा अशील ओरडला, “अरे बापरे, िो ब्रन्टिचा 

मफलर आह.े मी त्यािे िो घािलेला मी अगदी खात्रीपिूिक 

पार्हलेले होिे. िो खलिायक इिे काय करि होिा?” 

मी सचुिल्यािरूि, स्िार्िक पोर्लसांिा इिे आणले 

गेले. त्यांच्या उपर्स्ििीि, मफलर ओढूि त्याखालील दगड 

हलिण्याि आला. मला िो िोडासाच हलििा आला. पण 

एका पोलीस ऑर्फसरच्या मदिीिे, शेिटी मी िो एका बाजलूा 

करू शकलो. त्याखाली एक काळे र्ििर र्दसि होिे. त्याि 

आम्ही सिाांिी डोकाििू पार्हले. मसुग्रेव्हिे एका बाजूिे 

गडुघयांिर रांगि कंदील आि ढकलला.  

साि फूटांखाली चार फूटांच्या लांबीरंुदीचा एक चौरस 

होिा. त्याच्या एका कडेला ब्रासमध्ये मढिलेली लाकडी पेटी 

होिी. त्याचे झाकण उघडलेले होिे. त्याच्या कुलपुाि जनु्या 

पद्धिीची र्कल्ली अडकिलेली होिी. त्याच्यािर बाहरेूि 

धळुीचा ओलसर िर बसलेला होिा. र्कड्यांिी लाकूड खाल्ले 

होिे. त्यािर आिील बाजूला िाईट िऱ्हिेे बरुशी िाढि होिी. 

धािचू्या चपट्या गोलांसारखी बहुधा जिुी िाणी पेटीच्या 
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िळाशी पडलेली होिी. त्यािले एक मी उचलिू आणले, ह े

बघ. पण पेटीि अजूि काहीच िव्हिे.  

त्या क्षणी िरी आमच्या मिाि त्या जनु्या पेटीर्शिाय 

काही र्िचार िव्हिा. पण िंिर आमचे लक्ष पेटीच्या बाजलूा जे 

काही पडले होिे, त्याकडे गेले. िी एका काळा सटू घािलेल्या 

माणसाची आकृिी होिी. िो गडुघयाि पाय दमुडूि ि डोके 

पेटीशेजारी जर्मिीला टेकििू ि हाि दोन्ही बाजलूा पसरूि 

झोपला होिा. त्याचे र्शळे रि चेहऱ्यािर उिरले होिे. त्याच्या 

चेहऱ्याचा रंग उडाल्यािे िो कोण ह ेओळख ूयेि िव्हिे. पण िे 

पे्रि उलटे केल्यािर उंची, कपडे ि केसांिरूि िो हरिलेला 

मखु्य िोकर, ब्रन्टि असल्याचे माझ्या अशीलाच्या लक्षाि 

आले. काही र्दिसांपिूी िो मेला असािा. पण त्याच्या अंगािर 

कुठे काही जखम िव्हिी. त्यामळेु त्याचे मरण कसे ओढिले 

असािे, िे समजि िव्हिे. िळघराििू पे्रि बाहरे काढले, िरी 

आम्ही सुरिािीपासिूच्या गोंधळलेल्या अिस्िेिच होिो.  

“िॉटसि, मी कबूल करिो की माझ्या आिापयांिच्या 

िपासाबद्दल, मी िाराज होिो. मला असे िाटले होिे की 

धार्मिक र्िधींमध्ये उल्लेख केलेली जागा सापडल्यािर, गढू 
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उकलेल. पण आिा मी र्ििे होिो, िरी कुटंुबािे एिढ्या 

काळजीपिूिक र्ििे काय ठेिले होिे, िे अजिू समजि िव्हिे. 

मी ब्रन्टिच्या िशीबािर प्रकाश टाकू शकलो. पण िे िशीब 

त्याच्यािर कसे चालिू आले, िे समजि िव्हिे. र्शिाय 

िाहीशी झालेली िोकराणी, राचेल होिेलचा याि काय भाग 

होिा, िेही कळि िव्हिे. मी कोपऱ्यािील र्पपािर बसूि, समग्र 

घटिांचा आढािा घेऊ लागलो. 

“िॉटसि, अशा िेळी माझी काय पद्धि असिे, िे िलुा 

मार्हिी आह.े मी स्ििःला त्या माणसाच्या जागी समजिो 

आर्ण आधीच मी त्याच्या कुशाग्र बदु्धीचा अंदाज घेिलेला 

असल्यािे, मी अशी कल्पिा करायचा प्रयत्ि करिो की मी 

अशाच पररर्स्ििीिूि चाललो आह.े या बाबिीि ही गोष्ट 

ब्रन्टिच्या बदु्धीमत्तेमळेु, सहज सोपी बिली होिी. भोंद ू

ज्योर्िर्शास्त्रज्ञयांच्या सांगण्याप्रमाणे, त्याि काही व्यर्िगि 

बाबी आणायची आिश्यकिा भासि िव्हिी. त्याला मार्हिी 

होिे की, काहीिरी अमलू्य असे लपििू ठेिलेले आह.े त्यािे 

िी जागा हरेूि ठेिली. त्यािरील दगड फार जड असिू एका 

माणसाला ह्लिण्यासारखा िाही, हे त्याच्या लक्षाि आले होिे. 
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मग त्यािे काय केले असेल? जरी त्याचा कुणािर र्िश्वास 

असला, िरी दार उघडल्यार्शिाय ि शोधण्यासाठी बऱ्यापैकी 

धोका पत्करल्यार्शिाय, त्याला बाहरेूि मदि र्मळायची 

शक्यिा िव्हिी. घरािीलच कुणाची मदि र्मळाली िर जास्ि 

बरे पडले असिे. पण कुणाला र्िचारािे? िी बाई त्याच्याशी 

एकर्िष्ठ होिी. परुुर्ािे बाईला र्किीही िाईट िागिले, िरी र्िचे 

पे्रम गमािणे, ह ेकुठल्याही परुुर्ाला जड जािे. त्यािे हर िऱ्हेिे 

राचेल होिेलबरोबर संधाि बांधायचे प्रयत्ि केले ि िंिर र्िला 

स्ििःच्या गनु्याि सहभागी करूि घेिले. दोघे र्मळूि रात्री 

िळघराि येि आर्ण एकत्र प्रयत्िांिी शेिटी दगड बाजलूा 

करण्याि त्यांिा यश आले. मी जण ू त्यांिा बर्घिल्याप्रमाणे 

मला त्यांची एिढी कारिाई समजली.  

पण िे दोघे, ि त्याि सदु्धा एक बाई, यांिा िे दगड 

बाजलूा करण्याचे काम फार कष्टदायक ठरले असणार. सशि 

ि दणकट असलेल्या ससेक्सच्या पोर्लसाला आर्ण मला सदु्धा 

िे काम सोपे िाटले िाही. मग त्यांिी कोणाची मदि र्मळिली 

असेल? बहुधा मी केले िेच. जर्मिीिर इिस्िः पसरलेले 

लाकडाचे िकुडे मी काळजीपिूिक िपासले. मी अपेक्षा करि 
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असलेले मला लगेच सापडले. िीि फुटाचा एका िुकड्याला 

एका टोकाला ठळकपणे िासले गेले होिे. िर अिेक िकुडे 

मोठ्या िजिािे दाबिू एका बाजिेू चपटे केले गेले होिे. दगड 

िोडासा उचलला गेल्यािर त्यांिी िे िकुडे त्याखाली घािले 

असणार ि मग हळूहळू त्यािा आि र्शरिा येईल इिपि िाट 

केली असणार. मग िो िीि फूटाचा िकुडा त्यांिी र्खट्टीसारखा 

त्याि बसििू त्याचा लांब दांडा आिील बाजसू ठेिला 

असणार. म्हणजे त्याच्या सहाय्यािे त्यांिा दगड परि हलििा 

आला असिा. अजिूपयांि मी सरुर्क्षिपणे िकि  करि होिो.  

आर्ण आिा मी मध्यरात्रीचे िाटक पढुे कसे िेणार 

होिो? ह ेस्पष्ट होिे की एका िेळी एकच जण त्या भगदाडाििू 

जाऊ शकि होिा आर्ण िो एक म्हणजे ब्रन्टि होिा. िी बाई 

बाहेर िांबली असणार. िंिर ब्रन्टििे पेटी उघडली असणार. 

त्याि घबाड असल्याचे िो धरूि चालला असणार --- िे जेव्हा 

र्मळाले िाही --- मग --- आर्ण मग काय झाले?  

त्या िेल्समधील चटकि उद्दीर्पि होणाऱ्या, 

भाििाशील राचेल होिेलला त्या िीच माणसािे, ब्रन्टििे कसे 

िापरूि घेिले --- फसिले --- आपण िकि  करिो आहोि, 
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त्यापेक्षाही जास्ि --- र्िच्या शिीपेक्षाही जास्ि --- र्िच्यािर 

आलेल्या प्रसंगाचा दाह, र्िला कसा जाळि गेला असेल! दगड 

हल ूिये म्हणिू लािलेले लाकूड र्िघिू आले असेल? भगदाड 

दगडािे बंद होऊि ब्रन्टिचा पिुळा झाला असेल? त्याचे िशीब 

र्ििे शांिपणे घडििू आणले असेल का? की दगडाला 

अचािक र्िचा धक्का बसूि, भगदाड बंद झाले असेल? काय 

असेल िे असो. र्िच्या हािाि त्या अमलू्य िस्िूंची र्पशिी 

घेऊि, रािटीपणे िी गोल र्जन्यािे धािि आह ेि मागूि र्िच्या 

कािािर र्िला फसिणाऱ्या र्प्रयकराच्या मरणांर्िक दबलेल्या 

र्कंकाळ्या ि दगडािर मारलेले बेभाि हािांचे फटकारे र्िला 

ऐकू येि आहिे, असे दृष्य मला माझ्या डोळ्यांसमोर र्दसि 

होिे. दसुऱ्या र्दिशी सकाळी र्दसलेल्या र्िच्या पांढऱ्या फटक 

चेहऱ्याचे, िरिरणाऱ्या िसांचे ि झटका आल्यासारखे 

जोरजोराि हसण्याचे रहस्य हचे असािे. पण पेटीि काय होिे? 

र्ििे त्याचे काय केले? अिािि िे माझ्या अशीलािे ओढि 

आणलेले जनु्या धािचूे ि दगडांचे िकुडे असणार. िे र्ििे 

र्िच्याकडील गनु्याचा शेिटचा परुािा असल्यािे, संधी साधिू 

फेकूि र्दले असणार.  
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झालेल्या गोष्टींबद्दल र्िचार करि, मी िीस र्मर्िटे 

स्िस्ि बसिू रार्हलो. मुसग्रेव्ह अजिू उिरलेल्या चेहऱ्यािे 

हािाि कंदील घेऊि, भगदाडाकडे बघि उभा होिा.  

पेटीमधील काही िाणी उचलिू घेि, िो बोलला, “ही 

पर्हल्या चाल्सिची िाणी आहिे. आपल्या धार्मिक र्िधीसाठी, 

आपण योग्य र्दिस र्ििडला आह.े” 

धार्मिक र्िधीच्या पसु्िकािील पर्हल्या दोि प्रश्नांचा 

अिि, कदार्चि माझ्यािर अचािक चालूि आला. त्यामळेु मी 

ओरडलो, “आपल्याला पर्हल्या चाल्सिचे अजिूही काही 

सापडेल. िलुा सापडलेल्या र्पशिीि काय आह,े िे मला बघ.ू” 

आम्ही अभ्यार्सकेकडे गेलो. त्यािे र्पशिीिील माल 

माझ्यापढुे ओिला. मी त्याकडे पार्हले, िेव्हा त्यािे िे कमी 

महत्िाचे मािल्याचे मला समजले. कारण धाि ू जिळजिळ 

काळा पडला होिा आर्ण खड्यांची चकाकी जाऊि िे र्फके 

र्दसि होिे. त्यापैकी एक घेऊि मी माझ्या शटािच्या हािािर 

घासला. िो हळूहळू र्ठणगीसारखा माझ्या हािाि चकाकू 

लागला. धाि ूदहुरेी ररंगच्या स्िरूपाि होिा. पण र्परगळूि ि 

िाकििू, त्याचा मळू आकार बदलला होिा.  
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मी म्हणालो, “ि ू मिाि ह े बाळगले पार्हजेस, की 

इगं्लंडमध्ये राजाच्या मतृ्यिंुिरही राजेशाही मेजिािी र्दली 

जािे. जेव्हा त्यांिा परुले जािे, िेव्हा त्यांचे मरणािंिरचे आयषु्य 

शांििेि जािे म्हणिू, त्यांच्या सिािि मलू्यिाि िस्िदूखेील 

त्यांच्याबरोबर परुल्या जािाि. ”माझा र्मत्र म्हणाला, “माझा 

पिूिज, सर राल्फ मसुग्रेव्ह, येशचू्या शापािे सिि र्फरणारा, 

दसुऱ्या चाल्सिचा उजिा हाि असलेला, अशी महत्िाची व्यिी 

होिा.” 

मी उद्गारलो, “खरे की काय! ठीक आह.े आिा 

आपल्याला हिा असलेला, शेिटचा दिुा र्मळाला आह.े 

महत्िाचे मलू्य असलेली िझुी संपत्ती, िोड्या दःुखांि मागाििे 

का होईिा, पण िझु्या िाब्याि येिे आह.े त्याबद्दल मी िझुे 

अर्भिंदि करिो. पण त्यापेक्षाही महत्िाचे आह ेिे ऐर्िहार्सक 

कुिहूल.” 

िो आियाििे मोठा श्वास घेि बोलला, “मग िे काय 

आह?े” 

“िे इगं्लंडच्या राजांच्या परुािि मकुुटांपेक्षा कमी 

महत्िाचे िाहीि.” 
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“मकुुट?” 

“अिािि. धार्मिक र्िधींमध्ये काय सांर्गिले आह,े िे 

बघ. ‘िे कसे चालिे?’ 

‘िे कुणाचे होिे? जो गेला, त्याचे.’ म्हणजे चाल्सिच्या 

राजिटीिंिरचे. ‘िे कुणाला र्मळेल?’ ‘जो येईल त्याला’ 

म्हणजे ज्याचे आगमि आधीच जाणले गेले होिे, िो दसुरा 

चाल्सि. मला िाटिे, याि काही संशय िाही, की हा आकारहीि 

ि ददुिशा झालेला राजमकुुट एके काळी राजघराण्यािील 

व्यिींचे कपाळ सजिि असणार.” 

“आर्ण िे इिे कसे येऊि पडले?” 

“ओहो. त्याचे उत्तर शोधायला काही िेळ लागेल. मी 

त्याला परुाव्यार्शिाय ि परुाव्यासकट असलेली लांबलचक 

घटिासाखळी कागदािर काढूि दाखिली. माझे बोलणे 

संपण्यापिूी संधीप्रकाश पडू लागला होिा. आर्ण चंद्र िेजािे 

िळपि होिा. 

त्याच्या र्पशिीि त्या िस्ि ू परि भरि मसुग्रेव्ह 

म्हणाला, “पण मग चाल्सि परि आला, िेव्हा त्याला िो 

र्मळाला कसा िाही?” 
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“ओहो, इिे ि ूअशा दवु्यािर बोट ठेििो आहसे, जो 

आपल्याला कधीच समजणार िाही. असे अस ूशकेल की ज्या 

मसुग्रेव्हिे गरु्पि राखले, िो मध्यंिरीच्या काळाि कालिश 

झाला आर्ण त्यािे त्याच्या िारसांसाठी स्पष्टीकरण ि दिेा ही 

मागिदर्शिका ठेिली. िेव्हापासिू आजपयांि, िी र्पत्याकडूि 

पतु्राकडे येि येि, शेिटी अशा माणसापयांि आली, की त्यािे हे 

गरु्पि फोडायचा प्रयत्ि केला ि त्याला त्यासाठी स्ििःचे प्राण 

गमिािे लागले.” 

“िॉटसि, िर अशी ही मुसग्रेव्हची धार्मिक र्िधीची 

गोष्ट आह.े हलिस्टोिला िळघराि त्यांच्याकडे मकुुट आह े--- 

पण िो काढण्यासाठी त्यािा कायद्याची काही बंधिे आहिे िो 

काढूि िाब्याि घेण्यासाठी काही रक्कम भरणे अपेर्क्षि आह.े 

माझी खात्री आह,े की जर िमु्ही माझे िाि सांर्गिले, िर िे 

िमु्हाला आिंदािे िो दाखििील. त्या स्त्रीबद्दल िंिर काही 

ऐकले गेले िाही. अशी शक्यिा आह,े की िी इगं्लंडबाहरे गेली 

असािी ि समदु्रापलीकडील दशेाि र्िच्या गुन्याच्या 

आठिणी काढि जगि असािी.  
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Silver Blaze 

चंदरेी ज्िाळा 

  

एका सकाळी आम्ही न्याहारी करि असिांिा, होम्स 

म्हणाला, “िॉटसि, मला भीिी िाटिे, मला जायला 

लागणार.” 

“जायला लागणार? कुठे?” 

“डाटिमरूच्या प्यलँड राजाकडे.” 
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“डाटिमरूला? प्यलँड राजाकडे?” 

मला ििल िाटले. सबंध इगं्लंडभर ज्याची चचाि चाल ू

होिी, त्या असामान्य केसमध्ये िो गुंिला असल्याचे, मला 

खरेच मार्हिी िव्हिे. पण मी आियिचर्कि झालो िाही. त्याची 

हििुटी छािीि रुिििू आर्ण भिुया िाणिू, त्याचा पाईप 

संपिि ि परि काळ्या कडक िंबाखूिे भरि, होम्स खोलीि 

उगीचच फेऱ्या मारि होिा. माझे शेरे र्कंिा प्रश्न, काहीही त्याला 

ऐकू येि िव्हिे. आमच्या बािमीदार दलालािे, प्रत्येक िाजे 

िििमािपत्र आमच्याकडे पाठिले होिे. त्यािरूि िजर र्फरििू, 

िो िे कोपऱ्याि फेकूि दिे होिा. िो इिका शांि र्दसि होिा. 

पण िो कुठल्या त्रार्सक र्िचारांमध्ये गुंिला होिा, ह े मला 

पणूिपणे मार्हिी होिे. त्याच्या िकि शास्त्रीय बदु्धीला आव्हाि 

दणेारी लोकांसमोरील एकच गोष्ट होिी आर्ण िी म्हणजे, 

िेसेक्स कपसाठी प्रर्सद्ध असलेल्या ‘चंदरेी ज्िाळा’चे 

उल्लेखिीय ररत्या िाहीसे होणे ि त्याच्या प्रर्शक्षकाचा 

झालेला दःुखांि खिू! त्यामळेु त्यािे जेव्हा अचािक, त्याचा 

बेि जाहीर केला, िेव्हा िे मला अपेर्क्षि होिे. मी त्याचीच िाट 

बघि होिो.  
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मी म्हणालो, “जर मी मध्ये येणार िसेि, िर मला 

िझु्याबरोबर यायला आिडेल.” 

“माझ्या र्प्रय िॉटसि, ि ूआलास, िर बरे होईल. मला 

िाटिे, िझुा िेळ फुकट जाणार िाही. कारण त्या केसचे एकंदर 

मदु्द ेबघिा, िी इिरांपेक्षा खपू िेगळी केस िाटिे आह.े मला 

िाटिे आपल्याला पॅडीग्टिहूि सटुणारी गाडी, िोडक्याि र्मळू 

शकेल. प्रिासाि मी िुला केसबद्दल सांगिो. कृपया ि ू

िझु्याबरोबर िझुी उत्तम अशी दरु्बिण घे.” 

त्यामळेु एखाद्या िासािे मी, एक्झेटरच्या िाटेिर 

असलेल्या पर्हल्या िगािच्या डब्याि होिो आर्ण शेरलॉक 

होम्स त्याच्या उत्सकु चेहऱ्यािे त्याची कािांिर येणारी प्रिासी 

टोपी घालूि, त्यािे पॅडीग्टिला घेिलेल्या िाज्या िििमािपत्रांचे 

ढीग चाळि बसला होिा. त्यािील शेिटचा त्यािे बसायच्या 

जागेखाली टाकला, िेव्हा आम्ही रीर्डंग बरेच मागे टाकले 

होिे. त्यािे मला र्सगरेटची डबी पढुे केली. 

त्यािे र्खडकीबाहरे ि त्याच्या घड्याळाकडे बघि 

म्हटले, “आपण साडेत्रेपन्ि मैल िेगािे, म्हणजे चांगले, चाललो 

आहोि.”  
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मी बोललो, “मी मैलापेक्षा कमी अंिर दाखिणारे खांब 

काही पार्हले िाहीि.” 

“मी पण िाही. पण या मागाििरचे फोिचे खांब साठ 

याडि अंिरािर आहिे ि त्यामळेु आकडेमोड करणे सोपे आह.े 

मला िाटिे ‘चंदरेी ज्िाळा’चे िाहीसे होणे ि जॉि स्टॅ्रकरचा 

खिू होणे, याबद्दल िुला मार्हिी असेल, बरोबर?” 

“मी दोि िििमािपत्राि, त्याबद्दल िाचले आह.े” 

“ििीि पुरािा र्मळिण्यापेक्षा, जे मार्हिी आह े

त्यािील िेमके काय घयािे िे जाणण्यासाठी, िकि शास्त्राची 

कला िापरली पार्हजे, अशी ही केस आह.े ही दःुखांि केस 

इिकी िेगळ्या प्रकारची, इिकी पणूि स्िरूपाची ि लोकांसाठी 

इिकी व्यर्िगि महत्िाची आह,े की ही अधििट मार्हिीिर, 

गहृीि ित्िांिर ि पुराव्यार्शिायच खपूशी खरी आह.े 

बािमीदारांिी ि स्ििःच्या काहीही उपपत्ती बििणाऱ्या 

लोकांिी अिास्िि, आकर्िक िणिि केलेल्या --- पण अर्जबाि 

िाकारिा ि येणाऱ्या --- घडलेल्या गोष्टींची चौकट बाजलूा 

करणे कठीण आह.े मग आपण या योग्य पायािर उभे 

रार्हल्यास, ह ेआपले कििव्य ठरिे, की काय र्िष्कर्ि काढिा 
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येिील आर्ण काय र्िशेर् मदु्द े आहिे, ज्यामळेु ह े गढू पणूि 

उलगडू शकि.े मंगळिारी मला घोड्याचा मालक, कििल 

रॉसकडूि आर्ण ही केस बघणाऱ्या इन्स्पेक्टर ग्रेगरीकडूि, मी 

याि लक्ष घालािे, अशी िार र्मळालेली आह.े 

मी र्कंचाळलो, “मंगळिारी संध्याकाळी! आर्ण आज 

गरुुिार सकाळ आह.े ि ूकाल का गेला िाहीस?” 

“माझ्या र्प्रय िॉटसि, कारण मी मखूि आह े म्हणिू. 

मला भीिी िाटिे की, ि ूर्लर्हलेल्या आठिणींमळेु केिळ जे 

मला ओळखिाि, त्यापेक्षा माझा िािर सिि र्ठकाणी 

सामान्यपणे जास्ि आह.े खरी गोष्ट अशी आह ेकी, र्िशेर्िः 

कमी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर डाटिमरूसारख्या जागी, 

इगं्लंडमधील इिका उल्लेखिीय घोडा लपलेला राहील, यािर 

माझा र्िश्वास िाही. काल िासागर्णक मी अशी अपेक्षा करि 

होिो की िो सापडला, असे माझ्या कािािर येईल. आर्ण िो 

पळििू िेणारा, जॉि स्टॅ्रकरचा खिुी आह.े त्याऐिजी आजची 

सकाळ उजाडली. मला र्फट्झरॉय र्सम्पसिला अटक केली 

गेली, एिढेच कळले. त्यामळेु आिा मी काही कृिी करायची 
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िेळ झाल्याचे, मला िाटले. पण माझे असे मि आह,े की 

कालचा र्दिस फुकट गेला िाही.” 

“म्हणजे ि ू िझुी काही उपपत्ती, ियार केली आहेस 

का?” 

“र्िदाि केसच्या मखु्य गोष्टींिर मी पकड बसिली 

आह.े त्या मी िलुा एकेक करूि सांगेिच. कारण केसबद्दल 

दसुऱ्याला सांगिांिा, िी आपल्याला स्पष्ट होि जािे. आपण 

र्जििू सरुिाि केली िी िलुा ि दाखििा, मी िझु े सहकायि 

र्मळि ूशकि िाही” 

मी र्सगरेट ओढि मागे रेललो, िर होम्स पढुे होऊि, 

त्याच्या लांब पािळ बोटािे, त्याच्या डाव्या हािािरील जागा 

दाखिि आमच्या प्रिासाला कारणीभिू झालेले घटिांचे र्चत्र 

माझ्यासाठी रेखाटि होिा.  

िो म्हणाला, “सोमोमी पैदास कें द्राि असलेला ‘चंदरेी 

ज्िाळा’ िािाचा घोडा म्हणजे त्याच्या खपू हुशार ि प्रर्सद्ध 

पिूिजांचा िारस आह.े िो आिा त्याच्या पाचव्या िर्ािि आह.े 

घोड्यांच्या शयििीिील प्रत्येक बक्षीस र्जंकूि त्यािे त्याचा 
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मालक, कििल रॉसला, सुदिैी बििले आह.े या धक्कादायक 

घटिेपयांि, िेसेक्स कपसाठी, िोच पर्हला लोकर्प्रय घोडा 

होिा. त्याच्यािरच्या पैजा िीिास एक या प्रमाणाि होत्या. 

शयिि बघायला येणाऱ्या लोकांमध्ये, िो िेहमी सिािि 

आघाडीिर होिा. त्यािे कधी कुणाला र्िराशही केले िव्हिे. 

त्यामळेु अडिळे आले िरी, त्याच्यािर प्रचंड पैसे लािले जाि. 

त्यामळेु ह ेिक्की होिे, की खपू लोकांिा पढुील मंगळिारच्या 

र्िशाण उिरर्िण्याच्या कायििमाच्या िेळी, ‘चंदरेी ज्िाळा’ 

र्ििे असण्यास र्िरोध होिा.  

कििलचे घोडे प्रर्शक्षण कें द्र र्जिे होिे, त्या प्यलँड राजा 

या भागाि, अिािि ही गोष्ट पसंि होिी. आिडत्या घोड्यासाठी 

सिििोपरी काळजी घेिली गेली. प्रर्शक्षक, जॉि स्टॅ्रकर हा 

र्िितृ्त जॉकी आह.े िो कििल रॉसचे पारडे फार जड होण्यापिूी, 

त्याच्या जागी येऊि बसला होिा. त्यािे कििलकडे पाच िर्े 

जॉकी म्हणूि ि साि िरे् प्रर्शक्षक म्हणिू िोकरी केली होिी. 

िो िेहमी उत्साही ि प्रामार्णक िोकर ठरला होिा. त्याच्या 

हािाखाली िीि मलेु होिी. कारण िो चम ूलहाि, फि चार 

घोड्यांचा, होिा. त्यािील एक मलुगा िबेल्याि जागा राहूि 
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पहारा दईे. िर बाकीचे दोघे िेिील माळ्यािर झोपि. र्िघेही 

चांगल्या चाररत्र्याचे होिे. जॉि स्टॅ्रकर हा र्ििार्हि मिषु्य 

असिू, िो िेििू दोिशे याडाििर असलेल्या लहािशा बंगल्याि 

रहायचा. त्याला मलेु िव्हिी. त्याच्याकडे एक िोकराणी होिी. 

िो िसा सरु्स्ििीि होिा. िेिील आसपासचा प्रदेश िसा 

एकाकी होिा. पण अध्याि मैलािर काही घरांचा समूह होिा. 

अपंग लोकांसाठी ि डाटिमूरच्या हिेचा आस्िाद घेणाऱ्यांसाठी 

िी घरे, टॅिीस्टॉकच्या र्बल्डरिे बांधली होिी. िेििू टॅिीस्टॉक 

दोि मैल पर्िमेला होिे. िर िेििू माळरािाचे अंिरदखेील 

िेिढेच होिे. िे मापेल्टिचे मोठे प्रर्शक्षण कें द्र होिे. िे उमराि 

बॅकिॉटरच्या मालकीचे होिे. िे र्सलास ब्राऊि बघि असे. 

प्रत्येक र्दशेला िे माळराि जंगलािे व्यापलेले होिे. र्ििे फि 

काही र्जप्सी र्फरि असि. मागील सोमिारी रात्री, िी 

िकुसािकारक घटिा घडण्याच्या आधी, िेिील एकंदर 

पररर्स्ििी अशी होिी.  

त्या र्दिशी संध्याकाळी घोड्यांिा िेहमीप्रमाणे रपेट 

मारून आणली, पाणी पाजले आर्ण िऊ िाजिा िबेले 

कुलपुबंद केले. दोि मलेु प्रर्शक्षकाच्या घरापयांि चालि गेली. 
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र्ििे जेिण केले. र्िसरा िेड हटंर पहारा करि रार्हला. िंिर 

काही िेळाि, िोकराणी एर्डि बॅक्सटरिे, त्याच्याकरिा मटण 

असलेले जेिण आणले. िबेल्याि पाण्याचा िळ असल्यािे 

र्ििे पाणी आणले िव्हिे. असा र्ियम होिा, की र्ििे पहारा 

करणाऱ्यािे, पाणी सोडूि कुठलेही पेय घयायचे िाही. िी 

िोकराणी बरोबर कंदील घेऊि आली होिी. कारण रस्िा 

उघड्या माळरािाििू जाि असिू, अंधारी होिा.  

एर्डि बॅक्सटर िबेल्यापासिू िीस याडाििर आली 

असेल, िेव्हां अंधाराििू एक माणसू अििीणि झाला. त्यािे 

र्िला िांबायला सांर्गिले. जेव्हा िो कंर्दलाच्या र्पिळ्या 

उजेडाि आला, िेव्हा िो सभ्य माणसासारखा र्दसि होिा. 

त्यािे ट्र्िडचा करडा सूट ि कापडी टोपी घािली होिी. 

त्याच्या हािाि गाठ असलेली काठी होिी. िरीही त्याच्या 

टोकाच्या अशि चेहऱ्यामळेु ि उदासपणामळेु, र्िला त्याचे 

दशिि ठीक िाटले. त्याचे िय िीसच्या िर असल्याचा अंदाज 

र्ििे केला.  
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त्यािे र्िचारले, “मी कुठे आह,े िे िुम्ही सांगू शकाल 

का? िमुच्या कंर्दलाचा उजेड र्दसेपयांि, मी या माळरािािर 

झोपायचे, असे ठरििू आलो होिो.” 

िी म्हणाली, “िमु्ही प्यलँड राजाच्या प्रर्शक्षण 

िबेल्याजिळ आहाि.” 

िो ओरडला, “ओहो, खरे की काय! मी र्किी सदुिैी 

आह!े मला असे समजले आह,े की िबेल्याची राखण करणारा 

मलुगा रोज र्ििे एकटाच झोपिो. मला िाटिे, िमु्ही 

त्याच्यासाठी जेिण घेऊि गेला होिाि. मला खात्री िाटिे, की 

मी िमु्हाला ििीि डे्रस घेण्यासाठी पैसे र्दले, िर िुम्ही िक्की िे 

घयाल. घयाल का? त्यािे र्खशािूि दमुडलेला पांढरा कागद 

काढला. “त्या मलुाला हे द्या ि िमु्हाला या पैशाििू एक 

छािसा डे्रस घया.” 

िी त्याचे औदायि पाहूि घाबरूि गेली. िी धािि धािि 

ज्या र्खडकीििू िी जेिण दिे असे, त्या र्खडकीशी गेली. िी 

आधीच उघडी होिी ि हटंर र्ििे आिील टेबलािर बसलेला 

होिा. िी त्याला काय झाले, िे सांग ूलागली. िेव्हा िो परका 

इसम र्ििे आला. 



 

68 
 

िो र्खडकीििू बघि बोलला, “शभु संध्याकाळ, मला 

िझु्याशी िोडे बोलायचे आह.े त्या िोकराणीिे शपिेिर 

सांर्गिले, की त्याच्या हािाि र्ििे कागदाचे पाकीट पार्हले.  

मलुािे र्िचारले, “इिे िझुे काय काम आह?े” 

“असे काही काम आह,े ज्यामळेु िझु्या र्खशाि चार 

पैसे पडिील. िझु्याकडे िेसेक्स कपसाठी दोि घोडे आहिे. 

चंदरेी ज्िाळा आर्ण बेयाडि. मी िलुा भरपूर पैसे दिेो. िुझा काही 

िोटा होणार िाही. हे खरे आह ेका, की बेयाडिला िो दसुऱा घोडा 

पाच फलाांगाि शंभर याडि मागे टाकिो, आर्ण िबेल्यािे त्यािर 

पैज लािली आह?े” 

मलुगा ओरडला, “म्हणजे ि ूलबाडी करायला बघिो 

आहसे. प्यलँड राजाच्या िबेल्याि, आम्ही असल्या लोकांचे 

कसे स्िागि करिो, िे िलुा दाखििोच. त्यािे कुत्र्याला 

सोडण्यासाठी िबेल्याबाहरे धाि घेिली. िोकराणी पळूि गेली. 

पळिा पळिा र्ििे मागे पार्हले, िेव्हा र्िला िो पाहुणा 

र्खडकीिूि आि डोकाििांिा र्दसला. एका र्मर्िटािे, जेव्हा 

हटंर कुत्र्याला घेऊि बाहेर आला, िेव्हा िो पाहुणा गेलेला 
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होिा. हटंरिे पळूि त्याचा पाठलाग करायचा प्रयत्ि केला पण 

त्याला त्या पाहुण्याचा काहीही मागमसू लागला िाही.” 

मी र्िचारले, “एक र्मर्िट, िबेल्यािील मलुगा जेव्हा 

कुत्र्यासकट बाहेर आला, िेव्हा त्यािे दार उघडेच टाकले का?” 

माझा र्मत्र पटुपटुला, “छाि, िॉटसि, छाि. मला या 

मदुद््याचे इिके महत्ि िाटले, की मी स्पष्टीकरणासाठी काल 

डाटिमरूला एक िार पाठिली. मलुािे िो बाहरे पडण्यापिूी दार 

लािले. माणसू आि र्कंिा बाहरे जाऊ शकेल, इिकी मोठी 

र्खडकी िव्हिी.  

त्याच्याबरोबरचे दोघेजण येईपयांि हटंर िांबला. त्यािे 

प्रर्शक्षकाला र्िरोप पाठिला. आर्ण त्याला काय घडले, िे 

सांर्गिले. हा ितृ्तांि ऐकूि, स्टॅ्रकरला त्याचा खरा पररणाम 

जाणिला िाही, िरी िो र्चडला. िो अस्िस्ि झाला. र्मसेस 

स्टॅ्रकर रात्री एक िाजिा उठली, िेव्हा र्ििे ििऱ्याला डे्रस 

घालिांिा पार्हले. र्ििे त्याला त्याबद्दल र्िचारले असिा, िो 

म्हणाला की घोड्यांच्या काळजीिे, िो झोपू शकि िाही ि सिि 

ठीकठाक आह े का हे बघण्यासाठी, िबेल्याजिळ र्फरायचा 

त्याचा र्िचार आह.े र्ििे र्खडकीिर पािसाच्या िेंबांचा 
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आिाज ऐकूि, त्याला घरीच िांबायचे र्िििणी केली. पण िी 

धडुकाििू, िो त्याचा रेिकोट घालूि बाहरे पडला. 

र्मसेस स्टॅ्रकर सकाळी सािला उठली, िेव्हा र्ििे 

पार्हले की र्िचा ििरा अजिू घरी आलेला िव्हिा. र्ििे घाईिे 

कपडे केले ि िोकराणीला हाक मारूि, िबेल्याकडे र्िघाली. 

िबेल्याचे दार उघडे होिे. आि एका खचुीिर हटंर जिळजिळ 

बेशदु्ध पडला होिा. िबेला ररकामा होिा आर्ण प्रर्शक्षकाचा 

काही पत्ता िव्हिा.  

माळ्यािर झोपलेले दोघेजण िाबडिोब जागे झाले. 

रात्री काय झाले, िे त्यांिा काही ऐकू आले िाही. कारण िे दोघे 

गाढ झोपणारे होिे. हटंरिे िक्कीच काहीिरी उत्तेजक पेय घेिले 

होिे. िो त्याच्या अंमलाखाली होिा. त्याला काही शदु्ध 

िव्हिी. त्याला झोपिू देऊि त्या दोघी र्मस्टर स्टॅ्रकरला 

शोधायला बाहेर पडल्या. त्यािा आशा िाटि होिी, की 

सकाळच्या रपेटीसाठी त्यािे घोड्याला बाहेर िेले असेल. पण 

र्जििू जिळील माळराि र्दसि असे, त्या घराजिळील 

टेकाडािर चढूिही त्यांिा र्मस्टर स्टॅ्रकरचा काही पत्ता लागला 
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िाही. पण त्यांिा असे काही र्दसले, की त्या दःुखांर्िकेच्या 

र्दशेिे जाऊ लागल्या.  

िबेल्यापासिू पाऊण मैलािर जॉि स्टॅ्रकरचा कोट एका 

झडूुपािर पडला होिा. त्यापढुे लगेच माळरािाि एक खोलगट 

जागा होिी. त्याच्या िळाशी त्या ददुिैी प्रर्शक्षकाचा र्िःष्प्राण 

दहे पडला होिा. जड शस्त्राच्या रािटी हल्ल्यािे त्याचे डोके 

चेचले गेले होिे. त्याच्या मांडीिर जखम होिी. धारदार 

हत्यारािे केल्यासारखी मोठी चीर होिी. स्टॅ्रकरिे सिि 

शिीर्िशी त्याच्या मारेकऱ्यािर हल्ला चढिल्याचे, कळि 

होिे. कारण त्याच्या उजव्या हािाि एक लहाि चाकू होिा. िो 

त्याच्या धरायच्या मठुीपयांि रिािे माखलेला होिा. त्याच्या 

डाव्या हािाि, काळा लाल मफलर र्दसि होिा. िो त्या 

िोकराणीिे िबेल्याला भेट र्दलेल्या अिोळखी पाहुण्याचा 

असल्याचे, ओळखले. त्याच्या गुंगीिूि बाहेर आल्यािर हटंरिे 

सदु्धा, िो र्खडकीशी उभ्या असलेल्या त्याच अगांिकुाचा 

असल्याचे ओळखले. त्याच माणसािे र्ििे उभे राहूि, त्याचा 

मटणाचा डबा र्हसकाििू घेऊि, त्याि अंमली पदािि 

र्मसळण्याचे काम केले असणार, असे िाटि होिे. अशा िऱ्हिेे 
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त्यािे िबेल्याच्या रक्षकाला गुंगीि िेऊि सोडले. घोडा िाहीसा 

होण्याचे र्ििे सबळ परुािे होिे. िबेल्यािील खोलगट भागाि 

मारामारी झाल्याच्या खणुा र्दसि होत्या. पण सकाळपासिू िो 

हल्लेखोर िाहीसा झाला होिा. त्याला पकडूि दणेाऱ्यास मोठे 

बक्षीस जाहीर केले होिे, र्जप्सी मंडळी जागरूक होिी, िरी 

त्याची काही बािमी र्मळाली िाही. िबेल्यािील मलुाच्या 

रार्हलेल्या जेिणाि जहाल गुंगीचे और्ध र्मसळल्याचे 

आढळूि आले. पण घरािील लोकांिी िेच मटण खाल्ल्यािर 

त्याच्यािर मात्र काही पररणाम झालेला र्दसला िाही.  

िर असा हा केसचा खरा भाग आह े ि िो शक्य 

र्ििक्या खुलेपणे, समोर ठेिण्याि आला आह.े आिा 

पोलसांिी या केसमध्ये काय केले, याचा गोर्िारा समोर ठेििो.  

ज्याच्याकडे ही केस सोपिण्याि आली आह,े िो 

इन्स्पेक्टर ग्रेगरी हा अगदी मिापासिू काम करणारा आह.े िो 

कल्पक असेल, िर िो त्याच्या व्यिसायाि र्शिर गाठेल. 

त्यािे आल्याबरोबर ज्याच्यािर संशय होिा, त्या माणसाला 

शोधिू अटक केली आह.े त्याला त्या माणसाला शोधायला 

फार प्रयास पडले िाहीि. कारण मी र्शफारस केलेल्या एका 
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बंगल्याि, िो रहाि होिा. त्याचे िाि र्फट्झरॉय र्सम्पसि आह.े 

िो माणसू चांगल्या कुळािील असिू र्शकलेला आह.े त्यािे 

घोड्यांिर आपले िशीब उधळायचे ठरिले. आिा िो 

लंडिच्या खेळ क्लबमध्ये माि असणारे िोंदी ठेिायचे काम 

करिो. त्याच्या बोली लािण्याच्या चढाओढीच्या ियांिरूि 

असे र्दसिे, की त्याच्या लाडक्या घोड्यािर लािलेल्या, पाच 

हजार पौंड र्कमिीच्या बोलींची िोंद त्याच्या ियांमध्ये आह.े” 

त्याला अटक झाल्यािर, त्यािे असे र्िधाि केले की 

िो प्यलँड राजाच्या घोड्यांबद्दल मार्हिी र्मळिण्यासाठी ि 

मापेल्टिच्या र्सलास ब्राऊि याच्या मालकीच्या दोि िंबरच्या 

डेसबरो याच्याबद्दल मार्हिी र्मळिण्यासाठी, डाटिमरूला 

आला. िो ह ेिाकबूल करि िाही, की त्या संध्याकाळी िो िणिि 

केल्याप्रमाणे िागला. पण िो म्हणिो की त्यािे काही 

त्रासदायक असे काही केले िाही. त्याला फि खरीखुरी मार्हिी 

पार्हजे होिी. जेव्हा त्याच्या मफलरबद्दल र्िचारले गेले, िेव्हा 

िो पांढरा पडला. िो मेलेल्या माणसाच्या हािाि कसा आला, 

िे िो सांग ूशकला िाही. आदल्या रात्री िो िादळाि सापडला 

असल्याचे, त्याच्या ओल्या कपड्यांिरूि कळि होिे. त्याची 
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र्शसे असलेली काठी कदार्चि शस्त्र म्हणिू िापरली गेली 

असािी. त्या काठीमळेु त्या प्रर्शक्षकाला भयािक जखमा 

झाल्या होत्या. िर दसुरीकडे त्या पाहुण्यािर मात्र काही जखम 

िव्हिी. पण स्टॅ्रकरच्या चाकूिरूि असे र्दसि होिे की त्याच्या 

खनु्यांपैकी एकाला िरी त्यामळेु जखम झाली असािी. 

िॉटसि, िोडक्याि, ही अशी हकीगि आह.े आिा जर 

ि ू यािर काही उजेड पाडू शकलास, िर माझ्यािर उपकार 

होिील.” 

होम्सिे स्पष्टपणे माझ्यासमोर मांडलेली हकीगि, मी 

िीट लक्ष दऊेि ऐकली. जरी त्यािील बऱ्याचशा गोष्टी मला 

मार्हिी होत्या, िरी मला त्याचे फारसे महत्ि पटले िव्हिे ि 

त्यािील बारीकसारीक गोष्टींचा एकमेकांशी काय संबंध आह,े 

ह ेदखेील समजले िव्हिे. 

मी सचुिले, “स्टॅ्रकरला झालेली जखम त्याच्या मेंदिूर 

आघाि झाल्यािे त्याला आलेल्या ग्लािीिूि, त्याच्या 

स्ििःच्याच चाकूिे झाली िसेल िा?” 
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होम्स म्हणाला, “शक्य आह.े असे होऊ शकिे. खुिी 

पसार झाला, यािील हा एक महत्िाचा मदु्दा अस ूशकिो.’ 

मी बोललो, “आर्ण िरी मला ह े समजि िाही, की 

पोर्लसांचे काय म्हणणे अस ूशकिे?” 

माझा र्मत्र उद्गारला, “मला भीिी िाटिे, की आपण 

कुठलीही उपपत्ती मांडली, िरी त्याला कडिा र्िरोध होऊ 

शकिो .मला िाटिे, पोलीस अशी कल्पिा करिाि की या 

र्फट्झरॉय र्सम्पसििे मलुाला गुंगीचे और्ध र्दल्यािर, ि 

दसुरी र्कल्ली सापडिल्यािर, िबेल्याचे दार उघडले असेल, 

घोडा पळििू िेण्याच्या उद्देशािेच बाहेर काढला असेल. त्याचा 

लगाम सापडि िाही, त्याअिी र्सम्पसििे िो िापरला 

असणार. िंिर त्याच्यामागे दार उघडे टाकूि, िो माळरािाििू 

घोडा पळिि घेऊि गेला असणार. िेव्हा त्याला प्रर्शक्षक 

भेटला असणार र्कंिा िो त्याला चकुििू िो पसार झाला 

असणार. िंिर िैसर्गिकपणे पाठलाग अर्ििायि झाला असेल. 

स्टॅ्रकरिे स्ििःच्या संरक्षणासाठी िापरलेल्या चाकूिे, स्ििःला 

जखम होऊ ि दिेा, र्सम्पसििे स्टॅ्रकरचे डोके जड काठीिे 

बडििू काढले असणार. िंिर िो घोड्याला घेऊि गपु्त र्ठकाणी 
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गेला असणार. िाहीिर मारामारीच्या िेळी त्याला कुलपुबंद 

करूि ठेिले असणार. आर्ण िंिर माळरािामध्ये भटकि 

असणार, असे पोर्लसांिा िाटिे. ह ेफारसे पटि िाही. पण इिर 

उपपत्तीदखेील जास्िच असंभििीय िाटिाि. मी एकदा त्या 

जागी गेलो, की झटपट गोष्टी िाडूि बघेि. पण असे 

केल्यार्शिाय, आपण आिा आहोि त्याहूि पढुे जाणे शक्य 

र्दसि िाही.” 

डाटिमरूच्या मोठ्या गोल माळरािाच्या मध्यभागी 

असलेल्या, टॅिीस्टॉक या लहािशा गािी आम्ही पोचण्यापिूी 

संध्याकाळ झाली होिी. स्टेशििर दोि सभ्य गहृस्ि आमची 

िाट बघि िांबले होिे --- एकजण उंच, गोरा, भेदक र्िळ्या 

डोळ्यांचा ि र्संहाच्या आयाळीसारखी दाढी असलेला होिा. 

दसुरा चलाख, सजग, खपू िीटिेटका, पँट कोट घािलेला, 

व्यिर्स्िि कापलेले कल्ले ठेिलेला ि चष्मा घािलेला होिा. 

िो दसुरा प्रर्सद्ध खेळाडू, कििल रॉस होिा. पर्हला इरं्ग्लश 

गपु्तचर र्िभागाि झपाट्यािे िर येणारा, इन्स्पेक्टर ग्रेगरी होिा. 

कििल बोलला, “र्मस्टर होम्स, िमु्ही आल्यािे आम्ही 

आिंर्दि झालो आहोि. जे जे करणे शक्य आह,े िे िे, 
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इन्स्पेक्टरिे केलेले आह.े पण माझा घोडा शोधण्याि ि गरीब 

र्बचाऱ्या स्टॅ्रकरच्या मरणाचा सडू उगिण्याि, काही उणे 

रहायला िको.’ 

“होम्सिे र्िचारले, “काही ििीि घडले का?” 

इन्स्पेक्टर म्हणाला, “मला सांगायला खेद होिो की 

आम्ही फारच िोडी प्रगिी केली आह.े आपल्याकडे बाहरे 

उघडा टांगा आह.े अंधार होण्यापूिी िमु्हाला िी जागा 

बघायला िक्की आिडेल. आपण जािा जािा बोल ूशकिो.” 

एका र्मर्िटािे, आम्ही सगळे आरामशीरपणे टांग्याि 

बसलो होिो ि जनु्या िळणाच्या आकर्िक डेव्हिेशायर 

गािािूि चाललो होिो. इन्स्पेक्टर ग्रेगरी या केसमध्ये पणूिपणे 

गुंिलेला होिा. िो काही शेरे झाडि होिा ि होम्स प्रसंगािरुूप 

कधीकधी िेडेिाकडे प्रश्न र्िचारि होिा. कििल रॉस त्याच्या 

हािांची घडी घालिू, डोळ्यांिर टोपी र्िरकी ठेििू, मागे रेलिू 

बसला होिा. मी दोि गपु्तचरांचे बोलणे रस घेऊि ऐकि होिो. 

ग्रेगरी त्याची उपपत्ती मांडि होिा. िी मला होम्सिे गाडीि 

सांर्गिली िशीच होिी.  



 

78 
 

िो बोलला, “र्फट्झरॉय र्सम्पसिभोििी जाळे 

आिळि आणले आह.े माझा र्िश्वास आहे की िोच आपला 

मिषु्य आह.े त्याच िेळी मी जाणिो, की पुरािा पणूिपण े

पररर्स्ििीजन्य आह.े काही ििीि घडल्यास, िो र्िस्कटेल.” 

स्टॅ्रकरच्या चाकूचे काय?” 

“आम्ही अशा र्िणियाला पोचलो आहोि, की पडिांिा 

त्याचा चाकूच त्याला लागला. आम्ही खाली आल्यािर माझा 

र्मत्र डॉ िॉटसि यािे मला असे सचुिले, की असे असेल िर िे 

र्सम्पसिर्िरुद्ध आपल्याला काही सांगेल.” 

“िक्कीच. त्याच्याकडे चाकू िाही र्कंिा लागल्याची 

खणूही िाही. त्याच्यार्िरुद्धचा परुािा खूप बळकट असणार. 

त्याला घोडा पळिण्याि रुची होिी. त्यािे िबेल्यािील मलुाला 

गुंगीचे और्ध िा र्िर् र्दल्याचा संशय आह.े िो िादळाि बाहरे 

र्हडंि होिा. त्याच्याकडे जड काठी होिी. त्याचा मफलर 

मेलेल्या माणसाच्या हािाि सापडला. मला िाटिे, ज्यरुींकडे 

जाण्यासाठी आपल्याकडे परेुशा गोष्टी आहिे.  
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होम्सिे माि हलिली. िो म्हणाला, “ज्यरुींचे हुशार 

मंडळ त्या सगळ्या गोष्टी उडििू लािेल. त्यािे घोडा 

िबेल्याबाहेर का काढला? त्याला जर घोड्याला जखमी 

करायचे असेल, िर िे र्ििेच का केले िाही? त्याच्याकडे 

िबेल्याच्या र्कल्लीसारखी र्कल्ली सापडली का? त्याला 

गुंगीचे और्ध कोणी र्िकले? सिािि कहर म्हणज े

त्याच्यासारख्या परक्या, इिे ििीि असलेल्या माणसािे, इिका 

चांगला घोडा कुठे लपिला? त्यािे िोकराणीकडे िबेल्यािील 

मलुाला दणे्यासाठी र्दलेला कागदाचे काय झाल्याचे, िो 

सांगिो?” 

िो सांगिो, की िी दहा पौंडांची िोट होिी. एक 

त्याच्याजिळील र्पशिीि सापडली. पण िमुच्या इिर 

अडचणी, इिक्या भीिीदायक र्दसि िाहीि. िो या र्जल्याि 

ििीि िसािा. िो उन्हाळयाि दोिदा, टॅिीस्टॉक येिे रार्हला 

होिा. त्याला गुंगीचे और्ध बहुधा लंडिला र्मळाले. र्कल्लीचे 

काम झाल्यािर, त्यािे िी बहुधा फेकली असािी. 

माळरािामधील एखाद्या खोलगट जागेच्या िळाशी र्कंिा 

जनु्या खाणीि घोडा असािा.” 
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“िो मफलरबद्दल काय म्हणिो?”  

िो त्याचा असल्याचे त्यािे ओळखले. िो हरिला 

असल्याचे िो म्हणाला. पण िबेल्याििू घोडा दसुरीकडे 

िेण्याचे एक ििेच कारण या केसमध्ये पढुे आले आह.े 

होम्स र्जिाचे काि करूि ऐकू लागला. खुिाच्या 

जागेपासिू मैलभर अंिरािर सोमिारी रात्री र्जप्सींची मेजिािी 

चाल ूहोिी. मंगळिारी िे र्िििू गेलेले होिे. आिा र्सम्पसि 

आर्ण र्जप्सी यांच्याि काही सामंजस्य असेल, असे गहृीि 

धरूि, त्यािे िो घोडा त्यांच्या स्िाधीि िर केला िव्हिा? 

आर्ण आिा िो त्यांच्याकडे असेल का?” 

“ह ेशक्य आह.े” 

“माळरािािर र्जप्सी काही करू शकिाि. मी, 

टॅिीस्टॉकमधील ि त्यापासिू दहा मैल पररसरािील, प्रत्येक 

िबेला ि गॅरेज शोधले.” 

“मला िाटिे, येििू जिळच एक प्रर्शक्षण कें द्र 

असलेला िबेला आह,े िाही का?” 
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“हो. त्याकडे आपण दलुिक्ष करिा कामा िये. डेसबरो 

िािाचा त्यांचा घोडा पैजेमध्ये दसुरा होिा. त्यामळेु पर्हला 

असलेल्या घोड्याला, िाहीसा करण्याि त्यांिा रस असािा. 

प्रर्शक्षक, र्सलास ब्राऊि यािे मोठमोठ्या पैजा लािल्याचे 

ऐकीिाि होिे. आर्ण िो काही गरीब र्बचाऱ्या स्टॅ्रकरचा र्मत्र 

िव्हिा. िरीही आम्ही िबेले िपासले. पण त्याचा या 

प्रकरणाशी संबंध असेल, असे काही सापडले िाही.” 

आर्ण या र्सम्पसिचे मॅपल्टि िबेल्याशी काही दणेेघेण े

असेल, असे िाटि िाही, िाही का?” 

“काही िाही.” 

होम्स टांग्याि मागे टेकूि बसला. संभार्ण संपले. काही 

र्मर्िटांिी टांगेिाला एका लाल र्िटांच्या घराशी िांबला. 

घराचे छप्पर रस्त्यालगि होिे. काही अंिरािर मोकळ्या जागी, 

करड्या रंगाच्या फरशा असलेले गॅरेजसारखे काही र्दसि होिे. 

बाकी सिि र्दशांिा माळरािाचे ब्रॉन्झ रंगाचे, िेच्याची झडुुपे 

असलेले, खोलगट भाग दरूिर पसरले होिे. फि मध्येमध्ये 

टॅिीस्टॉकमधील चचििरील ि घरांिरील मिोरे ि पर्िमेकडील 

घरांच्यामध्ये मॅपेल्टॉिमधील िबेले र्दसि होिे. होम्स सोडूि 
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आम्ही बाकी सगळे उडी मारूि उिरलो. िो मागे टेकूि 

आकाशाकडे डोळे लाििू बसला होिा. र्िचाराि हरििू गेला 

होिा. मी त्याच्या खांद्याला स्पशि केला, िेव्हा िो रागािे उठला 

ि टांग्याििू उिरला.  

त्याच्याकडे आियाििे बघणाऱ्या कििल रॉसकडे िळि 

िो म्हणाला, “माफ करा. माझे स्िप्िरंजि चालले होिे. त्याच्या 

डोळ्याि चमक होिी ि िागण्याि अधीरिा होिी. मला 

त्याच्या पद्धिी मार्हिी असल्यािे, त्याला काही परुािा 

सापडला असल्याचे मला समजले. पण िो कुठे सापडला, 

याबद्दल मी अिर्भज्ञ होिो.  

ग्रेगरी म्हणाला, “र्मस्टर होम्स, िमु्ही कदार्चि 

खिुाच्या जागी िाबडिोब जाणे पसंि कराल का?” 

“मला िाटिे, आपण इिे िोडा िेळ िांब.ू मग एकदोि 

प्रश्नांच्या खोलाि जाऊ. मला िाटिे, स्टॅ्रकरला इिे परि आणले 

होिे, िाही का?” 

“हो. त्याला िर ठेिले आहे. पंचिामा उद्या आह.े” 
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“कििल रॉस, िो िमुच्याकडे काही िरे् िोकरी करि 

होिा?” 

“िो िेहमीच खपू चांगले काम करणारा होिा.” 

“इन्स्पेक्टर, मला िाटिे, मतृ्यचु्या िेळी त्याच्या 

र्खशाि कायकाय होिे, त्याची िोंद िमुच्याकडे असेल.” 

“िमु्हाला बघायच्या असिील, िर हॉलमध्ये त्या िस्िू 

ठेिलेल्या आहिे.” 

“मला आिडेल.” आम्ही सगळे पढुच्या खोलीि गेलो. 

मध्ये असलेल्या टेबलाशी बसलो. इिस्पेक्टरिे चौकोिी टीिची 

पेटी उघडली आर्ण त्यािील िस्िूंचा ढीग आमच्यासमोर खलुा 

केला. त्याि काडेपेटीची डबी, दोि इचंी मेणबत्ती, एक पाईप, 

अध्याि औसंाचा कॅव्हेंडीश िंबाखचूा बटिा, सोन्याची साखळी 

असलेले चांदीचे घड्याळ, पाच सोन्याची िाणी, एक 

अॅल्यरु्मर्ियमची पेर्न्सलींची डबी, काही कागद, हर्स्िदिंी मठू 

असलेला, िाजकू, ि हलणारे पािे असलेला चाकू, एिढ्या 

िस्ि ूहोत्या. चाकूिर, िेस आर्ण कंपिी, लंडि असे र्लर्हलेले 

होिे.  
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चाकू उचलूि, त्याचे र्िरीक्षण करि होम्स म्हणाला, 

“हा एक िेगळाच चाकू आह.े मला िाटिे, यािर रिाचे डाग 

र्दसि आहिे त्यािरूि हाच िो त्यािे हािाि धरलेला चाकू 

असािा. िॉटसि, हा चाकू िझु्या अखत्यारीिील आहे का?’ 

मी म्हणालो, “आम्ही याला मोिीर्बंद ूचाकू म्हणिो.” 

“याचे पािे िाजकू काम करण्यासाठी बििले गेले 

आह.े एखाद्या माणसािे िो धसमसुळ्या कामासाठी िापरािा 

ि र्िशेर्िः िो बंद होि िसिांिा र्खशाि बाळगािा, ह ेििल 

आह.े” 

त्याच्या टोकाला संरक्षणासाठी एक बचू होिे. िे 

पे्रिाशेजारी सापडले. त्याच्या बायकोिे सांर्गिले की चाकू 

डे्रर्संग टेबलािर पडलेला होिा. िो त्यािे खोलीिूि बाहेर 

पडिांिा उचलला. िो शस्त्र म्हणिू फार चांगला िव्हिा. पण 

त्यािेळी हािाशी लागला, म्हणिू त्यािे उचलला असािा.” 

“बरोबर. या कागदांचे काय?” 

“त्यािील िीि गिि कापल्याच्या पाित्या आहिे. एक 

कििल रॉसकडूि आलेल्या सचूिा आहिे. बॉन्ड रस्त्यािरील 
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एका िकुानिाराकडून र्िल्यमम डबीशायरला आलेली सदिीस 

पौंडांची पाििी आह.े र्मसेस स्टॅ्रकरिे आम्हाला सांर्गिले की 

डबीशायर र्िच्या ििऱ्याचा र्मत्र होिा. इिे कधीकधी त्याची 

पत्रे येि असि.” 

त्या खात्याच्या कागदाकडे बघि होम्स म्हणाला, 

“डबीशायर बाईसाहेबांिा खर्चिकपणाची सिय र्दसिे, एका 

डे्रससाठी बािीस र्गिी म्हणजे जरा महागच आह.े पण याि 

र्िशेर् असे काही र्दसि िाही. आिा आपण खिुाच्या र्ठकाणी 

जाऊ शकिो.” 

आम्ही हॉलमधिू र्िघाल्यािर, पॅसेजमध्ये िांबलेली 

एक बाई पढुे आली. र्ििे इन्स्पेक्टरच्या बाहीिर हाि ठेिला. 

र्िचा चेहरा बारीक, आजारी, उत्सकु ि िकुत्याच घडलेल्या 

घटिेिे हादरलेला र्दसि होिा.  

िी धापा टाकि बोलली, “िमु्हाला िो सापडला का? 

िमु्हाला िो र्मळाला का?” 
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“िाही, र्मसेस स्टॅ्रकर. पण लंडिहूि र्मस्टर होम्स 

आमच्या मदिीसाठी आले आहिे. आम्ही शक्य िे सगळे 

करू.” 

होम्स म्हणाला, “र्मसेस स्टॅ्रकर, काही काळापूिी, मी 

प्लायमाउि येिील बागेिील मेजिािीच्या िेळी िक्की 

िमु्हाला भेटलो आह.े” 

“िाही, सर. िमुचा काहीिरी गैरसमज होिो आह.े” 

“पण मला िसे िक्की िाटिे आह.े िमु्ही कबिुराच्या 

रंगाचा रेशमी डे्रस घािला होिा ि शहामगृाची र्पसे डोक्याि 

खोचली होिी.” 

िी स्त्री उद्गारली, “सर, माझ्याकडे असला डे्रस कधीच 

िव्हिा.” 

“ओहो, मग ठीक आह.े” एिढे बोलिू, माफी मागि िो 

इन्स्पेक्टरच्या मागोमाग बाहरे गेला. माळरािािूि िोडे चालिू, 

आम्ही प्रेि पडलेल्या खळग्याशी आलो. त्याच्या कडेला 

फझिच्या झडूुपािर जॉि स्टॅ्रकरचा कोट पडला होिा. 

होम्स म्हणाला, “मला िाटिे, त्या रात्री िारा िव्हिा.” 
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“िव्हिा. पण खपू जोराचा पाऊस होिा.” 

“असे असेल िर िो िाऱ्यािे उडूि आलेला िव्हिा, िर 

र्ििे झडुुपािर ठेिला गेला होिा.” 

“हो. िो झडूुपािर पडला होिा.” 

“िमु्ही माझे कुिहूल जागिृ करि आहाि. मला िाटिे 

जमीि चांगली चेपली गेली होिी. र्ििे सोमिारी रात्रीपासूि 

पायांचे खपू ठसे उमटले असिील.” 

“र्ििे एक सिरंजीचा िकुडा घािला होिा ि त्यािर 

आम्ही सगळे उभे होिो.” 

“छाि.” 

“या र्पशिीि स्टॅ्रकरिे घािलेले बटू आहिे. र्फट्झरॉय 

र्सम्पसिचा एक बटू आह ेि चंदरेी ज्िाळेची िाल आह.े” 

“माझ्या र्प्रय इन्स्पेक्टर, ि ूिलुाच मागे टाकिो आहसे. 

होम्सिे र्पशिी घेिली ि त्यािे सिरंजी खळग्याि मध्यभागी 

ढकलली. िंिर िोंडािर झोपिू, हिुिटी हािांिर ठेििू, त्यािे 

त्याच्यासमोरील र्चखलाचा काळजीपूििक अभ्यास सुरु केला. 
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अचािक िो उद्गारला, “हे बघ. ह े काय आह?े ह े अधििट 

जळालेला मेणबत्तीचा छोटासा िकुडा आह.े िो र्चखलािे 

इिका र्लंपला गेला होिा की िो लाकडाच्या छोट्या 

िकुड्यासारखाच र्दसि होिा. 

इन्स्पेक्टर िैिागूि म्हणाला, “माझ्या िजरेिूि िे कसे 

काय सटुले, कुणास ठाऊक!” 

“िे र्चखलामळेु र्दसेिासे झाले होिे. मला िे र्दसले, 

कारण मी र्िरीक्षण करि होिो.” 

“काय! िमु्ही िो र्मळायची अपेक्षा करि होिाि?” 

“िो र्मळणे अशक्य िव्हिे.” 

त्यािे र्पशिीििू बटू काढले. जर्मिीिरील ठशांबरोबर 

िे िपासूि पार्हले. िंिर िो खळग्याच्या काठाशी आला ि 

त्यािे रांगि झडूुपांमधिू मागि काढला. 

इन्स्पेक्टर म्हणाला, “आिा अजिू माग इिे र्दसि 

िाहीि. मी इििू प्रत्येक र्दशेिे शंभर याडि अंिरापयांि 

काळजीपिूिक मागोिा घेिलेला आह.े” 



 

89 
 

होम्स उठि बोलला, “खरेच? ि ूएिढे म्हणिो आहसे, 

िर मग परि मला िपासायची काही गरज िाही. पण अंधार 

पडण्यापिूी मला माळरािाि एक चक्कर मारायची आह.े मी 

माझ्या र्खशाि ह ेघोड्याच्या िालेच्या आकाराचे काय आह,े 

िे ठेििो. त्यािे कदार्चि माझे िशीब फळफळेल.” 

माझ्या र्मत्राच्या शांि ि पद्धिशीर अशा कामाच्या 

पद्धिीिे कििल रॉस िोडा अधीरपणा दाखिि, घड्याळाकडे 

बघि बोलला, “सर, मला अिेक मदुद््यांिर िमुचा सल्ला हिा 

आह.े िमुचे र्फरूि झाले, की िमु्ही आम्हाला र्बचाऱ्या 

स्टॅ्रकरच्या घरी भेटा. मग आपण टांग्यािे एकत्र टॅिीस्टॉकला 

जाऊ.” 

त्यािे इन्स्पेक्टरबरोबर चालि जाऊि पाठ िळिली. 

होम्स आर्ण मी माळरािाि एक चक्कर मारायला र्िघालो. 

मॅपेल्टॉि िबेल्यांच्या मागे सयूि मािळू लागला होिा. 

आकाशाचा रंग सोिेरी होऊि, िांबसू िपर्करी होऊ लागला 

होिा. िो कडेच्या झडूुपांिर पडला होिा. पण माझ्या र्मत्रािर 

या सुंदर दृष्याची मोर्हिी पडि िव्हिी. कारण िो र्िचाराि 

हरििू गेला होिा.  
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शेिटी िो म्हणाला, “इकडूि ये, िॉटसि, आपण 

क्षणभर जॉि स्टॅ्रकरचा खिू कसा झाला, हा र्िचार सोडूि दऊे 

ि घोड्याचे काय झाले, याचा र्िचार करू. समजा िो खिुाच्या 

िेळेस र्कंिा िंिर िाहीसा झाला असे धरले, िर िो कुठे गेला 

असेल? घोडा हा फार एकर्िष्ठ प्राणी आह.े जर त्याला 

एकट्याला सोडले, िर िो एकिर प्यलँड राजाकडे िरी जाईल 

र्कंिा मॅपेल्टॉिला. िो उगीच माळरािाि का भटकि बसेल? 

आिापयांि िो आपल्याला र्दसायला हिा होिा. र्जप्सी त्याला 

का पळििू िेिील? त्यांिा त्रास होईल, असे िाटले िर िे खरे 

बोलिाि. कारण त्यांिा पोर्लसांचा ससेर्मरा िको असिो. 

त्यांिी घोडा र्िकला असेल, असे मला िाटि िाही. घोडा 

चोरूि धोका पत्करणे त्यािा परिडणारे िसािे, एिढे िक्की.  

“मग िो गेला िरी कुठे?” 

“मी आधीच म्हणालो, की िो प्यलँड राजाकडे िरी 

जाईल र्कंिा मॅपेल्टॉिला. िो प्यलँड राजाकडे िाही. त्यामळेु 

िो मॅपेल्टॉिला असणार. सध्या आपण िे गहृीि धरु आर्ण 

त्यामळेु पढुे आपले र्िचार कुठे जािाि, िे बघ.ू इन्स्पेक्टर 

म्हणाल्याप्रमाणे, माळरािाचा हा भाग खपू कडक आर्ण कोरडा 
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आह.े पण मॅपेल्टॉिपासिू िो लांब पडिो. िलुा र्दसेल, की 

इििू काही अंिरािर खोल खळगा आह.े सोमिारी रात्री िो खपू 

ओला असला पार्हजे. जर आपला अंदाज बरोबर असेल, िर 

घोडा िो ओलांडूि गेला असेल. र्ििे आपण त्याच्या खरुांच्या 

खणुा शोधल्या पार्हजेि.” 

बोलिांिा आम्ही भरभर चालि होिो. काही र्मर्िटाि 

आम्ही खळग्याशी आलो. होम्सिे सांर्गिल्यािरूि, मी 

त्याच्या काठािे उजिीकडे उिरलो ि िो डािीकडे उिरला. पण 

मी पन्िास पाऊले चालिो ि चालिो, िोच मला त्याची 

आरोळी ऐकू आली. िो मला हाि करि होिा. घोड्याच्या 

खरुांच्या खणुा त्याच्या समोरील िेिील मऊ जर्मिीिर, 

उमटलेल्या होत्या. आर्ण िेिील पाऊलांचे ठसे त्याच्या 

र्खशािील बटुांशी बरोबर जळुले.  

होम्स म्हणाला, “कल्पिाशिीची िाकद बघ. हाच गणु 

ग्रेगरीकडे कमी पडिो. आपण काय झाले असेल, याची कल्पिा 

केली ि त्याप्रमाणे कृिी केली आर्ण आपल्याला यश र्मळाले. 

आपण पढुे जाऊ.” 
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आम्ही दलदलीचा िळ ओलांडला आर्ण पाऊण मैल 

कडक, कोरड्या जर्मिीिर चाललो. परि आम्हाला उिार 

लागला आर्ण परि खणुा र्दस ूलागल्या. मग अधाि मैल त्या 

िाहीशा झाल्या. पण परि मॅपेल्टॉिजिळ र्दस ूलागल्या. प्रिम 

त्या होम्सला र्दसल्या. िो र्िजयी मदु्रिेे त्या दाखिि उभा 

रार्हला. घोड्याच्या खुरांच्या शेजारी माणसाच्या पाऊलखणुा 

र्दसि होत्या.  

मी ओरडलो, “याआधी घोडा एकटा होिा.” 

“बरोबर. याआधी घोडा एकटा होिा. आर्ण ह ेकाय 

र्दसिे आह?े” 

या दोन्ही खणुा ठळकपणे िळल्या ि त्या प्यलँड 

राजाकडे जाऊ लागल्या. होम्सिे र्शट्टी िाजिली ि आम्ही त्या 

खणुांमागिू जाऊ लागलो. त्याचे डोळे त्या िाटेकडे लागलेले 

होिे. पण मी िोडे कडेला बघि होिो. आियि म्हणजे मला 

त्याच खणुा र्िरुद्ध र्दशेिे मागे जािांिा र्दसल्या.  
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मी त्या दाखिल्यािर होम्स म्हणाला, “शाबास! ि ू

आपला बराच िळसा िाचिलास. आिा आपण या परि 

जाणाऱ्या खणुांच्या मागे जाऊ.” 

आम्हाला फार लांब जािे लागले िाही. र्ििे बारीक 

खडी पडली होिी. र्िििू रस्िा मॅपेल्टॉिच्या िबेल्यांकडे जाि 

होिा. आम्ही त्याच्या जिळ जाऊ लागलो, िेव्हा एक 

घोड्यांची काळजी घेणारा माणसू र्िििू धािि बाहेर पडला.  

िो म्हणाला, “इिे कुणाला रेंगाळायला बंदी आह.े” 

त्याचे अंगठा ि बोट कोटाच्या र्खशाि घालूि एक 

िाणे काढि होम्स म्हणाला, “मला फि एक प्रश्न र्िचारायचा 

आह.े मला िझु्या मालकांिा, र्मस्टर र्सलास ब्राऊि, यांिा उद्या 

सकाळी पाच िाजिा भेटिा येईल का? की िे फार लिकर 

होईल?” 

“िक्कीच सर, हो. कारण िे िेहमीच लिकर उठिाि. 

पण िे स्ििःच इकडे येि आहिे. िमु्ही त्यांिाच र्िचारा. िाही, 

सर, िको. पण त्यािे जर मला िमुच्याकडूि पैसे घेिांिा 
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बर्घिले, िर मग माझी धडगि िाही. िुम्हाला चालि असेल, 

िर िे िंिर बघ.ू  

शेरलॉक होम्सिे र्खशाििू काढलेले एक िाणे परि 

र्खशाि टाकले. िोच भीिी िाटेल असा र्दसणारा एक ियािे 

मोठा माणसू, हािाि चाबूक हलिि, गेटमधिू बाहरे आला.  

िो ओरडला, “डॉसि, ह े काय? गप्पा मारू िकोस. 

चल. कामाला लाग. आर्ण िमु्ही? िमु्ही इिे काय करि 

आहाि?” 

होम्स सिािि गोड आिाज काढूि म्हणाला, “र्प्रय सर, 

मला दहा र्मर्िटे िमुच्याशी बोलायचे आह.े” 

“मला कुणा अशािशा माणसाशी बोलायला िेळ 

िाही. आम्हाला इिे कुणी परके लोक िको आहिे. इििू र्िघूि 

जा. िाहीिर िमुच्यािर कुत्रा सोडला जाईल.” 

होम्सिे पढुे होऊि, त्या प्रर्शक्षकाच्या कािाि काही 

कुजबजु केली. िो आिमक झाला ि उंचिट्यािर िाहीसा 

झाला.  

िो ओरडला, “ह ेखोटे आह!े साफ खोटे आह.े” 
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“छाि! आपण याबद्दल इिेच लोकांसमोर िाद घालि 

बसायचे आह ेकी आि िमुच्या खोलीि बसिू?” 

“ओहो! िमुची इच्छा असेल, िर आि या.” 

होम्स हसला. “िॉटसि, मी िलुा काही र्मर्िटांपेक्षा 

जास्ि िाटकळि ठेिणार िाही. आिा, र्मस्टर ब्राऊि, मी आिा 

िमुच्या आज्ञेि आह.े” 

िीस र्मर्िटे झाली, आर्ण होम्स आर्ण िो प्रर्शक्षक 

बाहेर येण्यापिूी सिि गैरसमज दरू झाले होिे. इिक्या कमी 

िेळाि र्सलास ब्राऊिमध्ये इिका बदल झालेला, मी कधी 

पार्हला िव्हिा. त्याचा चेहरा र्फकट राखाडी झाला होिा. 

त्याच्या भिुईिरूि घामाचे िेंब गळि होिे. िाऱ्यािर फांदी 

डुलािी िसा त्याच्या हािािील चाबकू हलेपयांि, िो आम्हाला 

हाि हलििू दाखिि होिा. त्याची अर्धकारपद गाजिण्याची 

जादापणाची खोड जाऊि, िो माझ्या र्मत्राच्या बाजलूा एखाद्या 

कुत्र्यािे मालकाबरोबर चालािे िसा माि खाली घालिू 

चालला होिा.  
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िो बोलला, “िमु्ही सांर्गिल्याप्रमाणे करिो. िक्की 

करिो.”  

होम्स त्याच्याकडे बघि म्हणाला, “त्याि चकू होिा 

कामा िये.” त्याच्या डोळ्यािील धमकीिजा भाि बघिू, 

दसुऱ्यािे दःुखािे माि हलिली. “िाही. त्याि चकू होणार िाही. 

मी र्ििे असेि. मी िे पर्हल्यांदा बदल ूकी िको?” 

होम्सिे िोडा िेळ र्िचार केला ि मग हस ूलागला. िो 

बोलला, “िको. िको. मी िमु्हाला त्याबद्दल र्लहिे. आिा 

फसिाफसिी िाही. िाहीिर --- “ 

“ओहो, िमु्ही माझ्यािर र्िश्वास ठेिा. िुम्ही माझ्यािर 

र्िश्वास ठेिा.” 

“हो. मला िाटिे, मी ठेिेि. ठीक आह.े उद्या िमु्ही 

माझ्याकडूि ऐकाल.” दसुऱ्याचा िरिरिा हाि ि बघिा, िो 

चाल ूपडला. आम्ही प्यलँड राजाकडे जाऊ लागलो. 

होम्सिे शेरा मारला, “उद्दाम, र्भत्रा, गपु्तिा पाळणारा, 

अशा सिि गणुांचे र्मश्रण असणारा र्सलास ब्राऊिसारखा 

माणसू मी अजिू पार्हला िव्हिा.” 
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“त्याच्याकडे घोडा आह ेिर?” 

“त्यािे जोरजोराि िे िाकारायचा प्रयत्ि केला. पण मी 

त्याला त्यािे त्या सकाळी कायकाय केले, ह ेइिके िेमकेपण े

िणिि करूि सांर्गिले, की त्याची खात्री झाली, की मी त्याला 

पहाि होिो. अिािि ि ूर्िशेर् प्रकारचे चौकोिी ठसे पार्हलेले 

आहसे आर्ण त्याच्या बुटांचेच िे ठसे असल्याचे िक्की 

समजि होिे. र्शिाय कोणी हािाखालच्या माणसािे ह ेकरायचे 

धाडस केले िसणार. मी त्याला िणिि करूि सांर्गिले, की िो 

माळरािाि पहाटे पर्हल्यांदा र्फरिांिा, त्याला कसा एक 

र्िर्चत्र घोडा र्ििे र्दसला, िो कसा त्याच्याजिळ गेला, आर्ण 

त्याचे पांढरे डोके बघूि िो चंदरेी ज्िाळा असल्याची त्याची 

खात्री पटली त्यािे पैसे लािलेल्या घोड्याला हरिेल असा 

घोडा, त्याच्या िाब्याि सहज आला होिा. िंिर मी सांर्गिले 

की पर्हल्यांदा त्याचा र्िचार कसा िो घोडा प्यलँड राजाकडे 

परि करायचा होिा. आर्ण मग शयिि होईपयांि िो लपििू 

ठेिायचा राक्षसी र्िचार, कसा त्याच्या डोक्याि आला. मग 

त्यािे कसा िो मॅपेल्टॉिला िेऊि बांधूि ठेिला. जेव्हा मी 
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त्याला एिढे सगळे इत्यंभिू िणिि ऐकिले, िेव्हा त्यािे 

कािडीबचाऊ धोरण स्िीकारूि िे कसे कबलू केले.”  

“पण त्याचे िबेले यापूिी िपासले गेले होिे, बरोबर?’ 

“ओहो, त्याच्यासारख्या घोड्यांच्या के्षत्राि बरीच िर्े 

घालिलेल्याला त्यांच्या डोळ्याि धळूफेक करणे सहज शक्य 

होिे.” 

“पण आिा त्याच्या िाब्याि घोडा ठेिणे, िलुा 

धोकादायक िाटि िाही का? त्यािे घोड्याला काही जखम 

केली िर?” 

माझ्या आिडत्या माणसा, िो डोळ्याि प्राण आणिू 

त्याचे रक्षण करेल. त्याला मार्हिी आह ेकी त्यािे िो जसाच्या 

िसा परि केला, िर कदार्चि त्याच्यािर दया दाखिली 

जाईल.” 

“पण कििल रॉस अशी दया दाखिणारा मिषु्य आह,े 

असे मला िाटि िाही.’ 

“ही गोष्ट कििल रॉसशी संपि िाही. मी माझ्या पद्धिीिे 

कमीजास्ि कसेही सांग ू शकिो. आपण िेमले गेलेले गपु्तहेर 
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िसल्याचा, िो फायदा आहे. िॉटसि, पण कििलची पद्धि मला 

फि एखाद्या िरिर काम करणाऱ्यासारखी िाटली. आिा मला 

त्याची िोडी र्खल्ली उडिायची आह.े त्याला घोड्याबद्दल 

काहीच सांगायचे िाही.” 

“िझु्या परिािगीर्शिाय िक्कीच िाही.” 

“िसेही, जॉि स्टॅ्रकरचा खुिी कोण आह ेया प्रश्नाच्या 

मािािे, हा गौण मदु्दा आह.े” 

“आिा मग ि ूत्या प्रश्नाच्या मागे लागणार?” 

“उलट, आपण दोघे रात्रीच्या गाडीिे लंडिला परि 

जाऊ.” 

मला माझ्या र्मत्राच्या शब्दांिी धक्का बसला. आम्ही 

डेव्हिेशायरमध्ये फि काही िास होिो. त्यािे इिक्या हुशारीिे 

सरुु केलेला िपास असा अधििट सोडूि जाणे, ह ेअिाकलिीय 

होिे. आम्ही प्रर्शक्षकाच्या घरी परि येईपयांि, त्यािे िोंडाििू 

अिाक्षरही काढले िाही. कििल ि इन्स्पेक्टर आमची िाट बघि 

िांबले होिे. 
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होम्स म्हणाला, “मी आर्ण माझा र्मत्र रात्रीच्या गाडीिे 

लंडिला परि जािो आहोि. 

आम्हाला िमुच्या डाटिमूरच्या सुंदर िाज्या हिेची 

चांगली चणुकू र्मळाली.” 

इन्स्पेक्टरिे डोळे फाडूि बर्घिले ि कििलचे िाकडे 

ओठ फसिे हास्य करिे झाले. 

िो म्हणाला, “िर मग िमु्ही र्बचाऱ्या स्टॅ्रकरचा खिुी 

पकडण्याि अयशस्िी ठरलाि िर?” 

होम्सिे खांद े उडिले. िो म्हणाला, “त्याि िक्कीच 

खपू अडचणी आहिे. पण िरी मला आशा आह,े की िमुचा 

घोडा मंगळिारपासिू धािायला सुरिाि होईल. आर्ण मी 

िमु्हाला सांगिो, की िुम्हाला िमुचा जॉकी ियार असलेला 

कळेल. मला जॉि स्टॅ्रकरचा एखादा फोटो र्मळेल का?” 

इन्स्पेक्टरिे पार्कटाििू एक फोटो काढूि, होम्सला 

र्दला. 

“माझ्या र्प्रय ग्रेगरी, िू माझ्या सिि गरजा जाण ू

शकिोस. र्मस्टर रॉस, जर मी िमु्हाला इिे क्षणभर िांबायला 



 

101 
 

सांर्गिले, िर िमुच्या िोकराणीला मला एक प्रश्न र्िचारायचा 

आह.े” 

माझा र्मत्र खोली सोडि असिांिा कििल रॉस 

कडकपणे बोलला, “मला ह ेसांर्गिले पार्हजे, की आमच्या 

लंडिच्या सल्लागाराबद्दल माझी िोडी र्िराशा झाली आह.े िो 

आल्यापासिू कामाि, काहीच प्रगिी झालेली िाही.’ 

“र्िदाि िमुचा घोडा धािेल, एिढी ग्िाही त्यािे 

िमु्हाला र्दली आह.े” 

कििल खांद ेउडिि म्हणाला, “हो, एिढी खात्री त्यािे 

र्दली आह.े मी घोडा घेणे पसंि करेि.”  

माझ्या र्मत्राचा बचाि करण्यासाठी मी काही बोलणार 

होिो, िेिढ्याि िो परि खोलीि आला.  

िो बोलला, “सभ्य गहृस्िहो, मी टॅिीस्टॉकला 

जाण्यासाठी ियार झालो आह.े” 

आम्ही घोडागाडीि बसलो, िबेल्यािील एक मलुािे 

आमच्यासाठी दार उघडूि धरले. होम्सच्या डोक्याि अचािक 
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एक कल्पिा आली. िो पुढे झाला ि त्या मलुाच्या शटािच्या 

बाहीला त्यािे हाि लािला.  

िो म्हणाला, “िझु्या िबेल्याि काही मेंढ्या आहिे. 

त्यांच्याकडे कोण बघिे?” 

“मी बघिो, सर.” 

“ि ूअलीकडे त्यांच्याि काही बदल झालेला पार्हलास 

का?” 

“िाही, सर. र्िशेर् असा काही िाही. पण त्यापैकी िीि 

लंगड्या झाल्या आहिे.” 

होम्स खूर् झालेला मी पार्हला. कारण िो आिल्या 

आि हसला. त्यािे त्याचे दोन्ही हाि एकमेकांिर चोळले. 

माझ्या दडंाला र्चमटा घेि िो म्हणाला, “िॉटसि, 

माझा टोला बरोबर बसला. ग्रेगरी, मेंढ्यांबाबिची ही 

उल्लेखिीय गोष्ट मी िझु्या लक्षाि आणिू दऊे इच्छीिो. चला, 

गाडी जाऊ द.े” 
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माझ्या र्मत्राच्या क्षमिेबद्दल कििल रॉसिे जे िाईट मि 

बििले होिे, िे अजिूही त्याच्या चेहऱ्यािर दृगोचर होि होिे. 

पण मला इन्स्पेक्टरचा चेहरा त्याची उभारी उंचािल्यासारखा 

र्दसि होिा. 

त्यािे र्िचारले, “िी बाब महत्िाची आह,े असे 

िमु्हाला िाटिे आह ेका?”  

“िक्कीच.” 

“अजिू एखाद्या मदुद््याकडे िमु्ही माझे लक्ष िेधिू घेऊ 

इच्छीिा का?” 

होम्सिे शेरा मारला, “रात्रीच्या िेळचा कुत्र्याचा 

उत्कंठािधिक प्रकार.” 

िेसेक्स कपची शयिि बघण्यासाठी, चार र्दिसांिी 

होम्स ि मी परि र्िन्चेस्टरच्या गाडीि होिो. स्टेशिबाहेर कििल 

रॉसला आम्ही िेळ ठरििू भेटलो. आम्ही गािाबाहरे त्याच्या 

टांग्यािे आलो. त्याचा चेहरा दगडी होिा ि हािभाि टोकाचे 

िंड होिे. 

िो म्हणाला, “मला माझा घोडा र्मळाला िाही.” 
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होम्सिे र्िचारले, “मला िाटिे, िमु्ही िो पार्हल्यािर, 

िमु्हाला समजले असेल.” 

कििल फार र्चडला. िो म्हणाला, “मी घोड्यांच्या 

शयििी गेले िीस िर्े चालििो आह.े मला असला उद्धट प्रश्न 

कुणी यापिूी र्िचारला िव्हिा. एखादा मलुगाही चंदरेी 

घोड्याला ि त्याच्या पढुच्या शभु्र पायाला ओळखेल.” 

“यािर पैज लाऊया?” 

“ठीक आह.े िोच िर त्यािील गढू भाग आह.े 

कालपयांि पंधरास एक अशी बोली चाल ूहोिी. पण िी आिा 

उिरि उिरि चालली आह.े आि िी िीिास एक अशी 

व्हायला आली आह.े”  

होम्स बोलला, “ह.ं कुणाला िरी काहीिरी मार्हिी 

आह,े ह ेिक्की.” 

मोठ्या स्टेर्डयमजिळ कोणकोण शयिि खेळणार आह े

ह ेबघण्यासाठी, गदी जम ूलागली. मी दखेील िे बघण्यासाठी 

काडाििर डोकाििू पार्हले. 

पाटीिर असे र्लर्हले होिेः  
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ििीि मागि ( एक मैल ि पाच फलाांग ). र्मस्टर र्हि 

न्यटूॉन्सचा र्िग्रो. लाल टोपी. दालर्चिी जाकीट. कििल िॉडिलॉ 

प्यगुीलीस्ट. गुलाबी टोपी. र्िळे ि काळे जाकीट. उमराि 

बॅकिॉटरचा डेसबरो. र्पिळी टोपी आर्ण हाि. कििल रॉसचा 

चंदरेी ज्िाळा. काळी टोपी. लाल जाकीट. बालमोरालच्या 

उमरािाचा आयरीस. र्पिळे आर्ण काळे पट्टे. उमराि 

र्संगलफोडिचा रास्पर. जांभळी टोपी. काळे हाि.  

कििल म्हणाला, “आम्ही दसुऱ्या सगळ्या आशा 

सोडूि, आमच्या सिि आशा िमुच्या शब्दािर र्िसंबूि ठेिल्या 

आहिे. का? िे काय आह?े माझा आिडिा ‘चंदरेी ज्िाळा’? 

िेिढ्याि आरोळी ठोकली गेली, “आिडिा चंदेरी 

ज्िाळा र्िरुद्ध पाच िे चार! आिडिा चंदरेी ज्िाळा र्िरुद्ध पाच 

िे चार! डेसबरोर्िरुद्ध पाच िे पंधरा. पाच िे चार मैदािािर!” 

मी ओरडलो, “आकडे िर जाि आहिे. िे सिि सहा 

घोडे येि आहिे.” 
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कििल काळजीिे ओरडला, “सिि सहा? मग माझा 

घोडा धािि आह.े पण मला िो र्दसि िाही. त्याचा र्िर्शष्ट रंग 

मला र्दसला िाही”.  

“फि पाच गेले. आिा येईल िो, िो असणार.” 

मी असे म्हणिो आह,े िोच शर्िमाि घोडा िजिाच्या 

खोलीििू चौखरू उधळि आला. त्याच्या पाठीिर कििलचा 

प्रर्सद्ध काळा लाल जॉकी होिा.  

मालक ओरडला, “िो माझा घोडा िाही. या पशचू्या 

पायािर शुभ्र डाग िाही. र्मस्टर होम्स, िमु्ही ह ेकाय केले?” 

र्िराश ि होिा, माझा र्मत्र म्हणाला, “ठीक आह.े ठीक 

आह.े आपण त्याची करामि पाहू. काही र्मर्िटे त्यािे माझ्या 

दरु्बिणीिूि बर्घिले. अचािक िो ओरडला, “हुयो! दमदार 

सरुिाि! िे िळसा मारूि येि आहिे.” 

आमच्या येिील गदीििू आम्हाला िे सरळ आल्याच े

छाि दृष्य र्दसि होिे. सहा घोडे इिके जिळजिळ होिे की एक 

सिरंजी त्यांिा गुंडाळूि टाकू शकली असिी --- पण अध्याि 

अंिरािंिर मॅपेल्टॉि िबेल्याच्या र्पिळ्यािे आघाडी घेिली. 
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पण िरीही, त्यांिी आम्हाला गाठण्यापूिी बॅकिॉटरचा 

डेसबरोिे उसळी घेिली. आर्ण कििलचा घोडा त्याच्या 

शत्रपेूक्षा जोरािे पढुे येि होिा. त्याच्या शत्रपेूक्षा सहा लांबीिे िो 

पढुे आला. बालमोरालच्या उमरािाची पापणी र्िसऱ्यांदा 

अशभुपणे फडफडली  

िोंड उघडे टाकूि धापा टाकि, डोळ्यांिरूि हाि 

र्फरिि, कििल ििल िाटूि ओरडला, “मला कबूल केले 

पार्हजे, की मला िो अर्जबाि ओळख ूयेि िाही. र्मस्टर होम्स, 

िमु्ही खपू िेळ मला घोर अज्ञािाि ठेिले आह,े असे िमु्हाला 

िाटि िाही का?” 

“िक्कीच, कििल, िमु्हाला सिि काही कळेल. आपण 

सगळेजण जाऊि घोड्याला बघ.ू िो इिे आह.े” आम्ही 

िजिाच्या खोलीशी गेलो. इिे फि घोड्यांचे मालक ि 

त्यांच्या र्मत्रांिा आि यायची परिािगी होिी. “िमु्ही फि 

त्याचे िोंड ि पाय शदु्ध अल्कोहोलिे धिुा. मग िमुच्या लक्षाि 

येईल की िो िमुचा िेहमीचा, जिुा ‘चंदरेी ज्िाळा’ आह,े” 

“िमु्ही मला काय सांगिा आहाि, त्यािर माझा 

र्िश्वासच बसि िाही.” 
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“मला िो एका िापाड्याकडे सापडला. मी त्याला 

पकडण्याचे स्िािंत्र्य घेिले.” 

“माझ्या र्प्रय सर, िमु्ही मोठे काम केले आह.े घोडा 

चांगला िब्येिीि र्दसिो आह.े आयषु्याि िो इिका चांगला 

कधीच िव्हिा. िमुच्या क्षमिेबद्दल संशय घेिल्यामळेु, मी 

िमुची लाख िेळा माफी मागिो. माझा घोडा मला परि 

र्मळििू दऊेि, िुम्ही माझ्यािर अिंि उपकार केले आहेि. जॉि 

स्टॅ्रकरचा खुिी सापडििू, िमु्ही अजिू उपकार करू शकाल.” 

होम्स शांिपणे म्हणाला, “िे पण मी केले आह.े”  

कििल ि मी त्याच्याकडे आियाििे बघ ूलागलो.  

“िमु्हाला िो सापडला आह?े मग िो कुठे आह?े” 

“िो इिेच आह.े” 

“इिे? कुठे?” 

“माझ्याबरोबर आिा इिे आह.े” 
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कििल रागािे लाल झाला. “र्मस्टर होम्स, िुम्ही 

माझ्यािर आळ घेि आहाि. पण िमु्ही आिा जे बोललाि, िो 

अत्यंि िाईट र्ििोद आह.े र्कंिा अपमाि आह.े” 

शेरलॉक होम्स हसिू म्हणाला, “कििल, मी िुम्हाला 

गनु्हगेार ठरिि िाही आह.े खरा खिुी िमुच्यामागे उभा आह.े” 

त्यािे पढुे होऊि, जार्ििंि घोड्याची चकचकीि मािगटू 

पकडली.  

कििल ि मी दोघे ओरडलो, “घोडा!” 

“हो. घोडा. आर्ण मी जर असे म्हटले की जॉि स्टॅ्रकर 

हा मिषु्य, िमु्ही अर्जबाि र्िश्वास ठेिायच्या लायकीचा 

िव्हिा, िर घोड्याचा गुन्हा कमी होऊ शकेल. पण घंटी िाजिे 

आह,े आर्ण मला ही शयिि र्जंकायची इच्छा असल्यािे, हे 

लांबलचक स्पष्टीकरण मी िंिर सिडीिे दईेि.” 

आम्ही त्या र्दिशी संध्याकाळी लंडिला परि आलो. 

मी असा िकि  केला की िो प्रिास माझ्यासाठी ि कििल 

रॉससाठी इिक्या कमी िेळाचा िाटला. कारण आम्ही सोमिारी 

रात्री डाटिमरूच्या प्रर्शक्षण दणेाऱ्या िबेल्याि, घटिा कशा 
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घडल्या ि त्या त्यािे कशा शोधिू काढल्या, ह ेमाझ्या र्मत्राच े

बोलणे ऐकि होिो. 

िो म्हणाला, “मी कबलू करिो की िििमािपत्रे िाचूि 

मी ज्या काही उपपत्ती मांडल्या होत्या, त्या पणूिपणे चकुीच्या 

होत्या. िरीही त्यािूि मला िपासाची र्दशा र्मळाली. पण खरी 

गोष्ट लपििू, त्यािर इिर िको त्या गोष्टी चढिल्या जाि होत्या. 

र्फट्झरॉय र्सम्पसिला खरा गनु्हगेार समजिू मी, 

डेव्हिेेशायरला गेलो. िरी अिािि मी पार्हले, की 

त्याच्यार्िरुदध््चा पुरािा परेुसा िाही. आपण टांग्याििू, 

प्रर्शक्षकाच्या घरी गेलो, िेव्हा मटणाच्या डब्याचा मदु्दा लक्षाि 

घेण्यासारखा असल्याचे, माझ्या लक्षाि आले. िमु्हाला 

आठिि असेल, की िुम्ही सगळे उिरलाि, िरी मी टांग्याि 

बसिू होिो. मी माझ्या मिाशी ििल िाटूि घेि होिो, की मी 

इिका सहज समोर र्दसणारा परुािा कसा काय िजरेआड 

केला?” 

कििल म्हणाले, “मला अजिूही समजि िाही, की 

त्यामळेु आपल्याला कशी मदि झाली?” 
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“िो माझ्या िकि साखळीिील पर्हला दिुा होिा. 

पािडरच्या स्िरूपािील गुंगीचे और्ध काही बेचि िसिे. 

त्याच्या िासाबद्दल दमुि असायचे कारण िाही. पण त्यामळेु 

माणसाच्या अिस्िेि, िोडा बदल घडूि येऊ शकिो. िे 

आपल्या िेहमीच्या खाण्याच्या पदािािि र्मसळले, िरी 

संशयार्ििपणे शोधिू काढिा येिे. एकदा िी चि समजली िर, 

िो पदािि अजिू कोणी खाणार िाही. रश्यासारख्या िस्िमूध्ये 

त्याची चि बहुिेक फारशी लक्षाि आली िसािी. या र्फट्झरॉय 

र्सम्पसि िािाच्या परक्या इसमाच्या बाबिीि अशी कल्पिा 

करिा येि िाही, की त्यािे प्रर्शक्षकाच्या घरच्या रश्याि त्या 

रात्री गुंगीचे और्ध र्मसळले. िो गुंगीचे और्ध त्याच्याबरोबर 

घेऊि आला असे समजणे, हा िक्कीच राक्षसी योगायोग 

िव्हिा, िसा र्िचारही करिि िाही. त्यामळेु र्सम्पसिला 

गनु्यािूि िगळले गेले. आिा आपले लक्ष स्टॅ्रकर आर्ण 

त्याच्या बायकोकडे िळले. त्या रात्री रस्सा आर्ण मटण 

पाठिणारे फि ह ेदोघेच होिे. िबेल्यािील मलुासाठी ह ेपदािि 

िेगळे काढल्यािर, त्याि गुंगीचे और्ध र्मसळले गेले. बाकी 

सिाांसाठी काही िाईट ि र्मसळलेले िेच पदािि होिे. िंिर 

िोकराणीच्या िकळि िे िाईट पदािि डब्याि भरले गेले का?” 
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“हा प्रश्न स्ििःला र्िचारण्यापिूी मी कुत्र्याच्या 

शांिपणाचे कारण काय असािे, याचा र्िचार करू लागलो. 

कारण एक खरा र्िष्कर्ि दसुऱ्याबद्दलही काही सांगिो. या 

र्सम्पसिच्या घटिेिरूि माझ्या लक्षाि आले, की कुत्र्याला 

िबेल्याि ठेिले होिे. पण कोणी आि येऊि घोडा िेला, िरी 

िो भुंकला िाही, याचे कारण िो त्याचा मालकच असल्यािे िो 

त्याला चांगला ओळखि होिा. िो भुंकला असिा, िर 

माळ्यािर झोपलेले दोघेजण उठले असिे. 

“याबद्दल माझी खात्री झाली होिी. जिळजिळ खात्री 

झाली होिी, की जॉि स्टॅ्रकर मध्यरात्री िबेल्याि गेला आर्ण 

चंदरेी ज्िाळाला बाहेर काढले. अिािि, त्यािे िो अप्रामार्णक 

असल्यार्शिाय, त्याच्या स्ििःच्या िोकराला, म्हणज े

िबेल्यािील मलुाला, गुंगीचे और्ध कसे काय र्दले असिे? 

पण िरी त्यािे असे का केले, िे मला कळेिा. यापिूी मी 

प्रर्शक्षकािे दलालामाफि ि घोड्यािर लािलेल्या पैशांच्या, 

चोऱ्या केल्याचे पार्हले होिे. काही गनु्हगेारी स्िरूपाच्या 

फसिणकुीिे, िे ह े घडििू आणि. काही िेळेस िे जॉकीला 

ओढूि पाडि. िर कधी अिाकलिीय पद्धिीिे दसुऱ्याला खोटे 
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पाडि, असे घडििू आणि. इिे काय झाले? मला आशा होिी, 

की त्याच्या र्खशािील िस्ि ूबघिू, मला र्िष्कर्ि काढायला 

मदि होईल. 

“आर्ण त्याप्रमाणेच झाले. िमु्हाला मिृ माणसाच्या 

हािािील, िो उल्लेखिीय चाकू आठिि असेल. िो असा 

चाकू होिा, की शहाण्या माणसािे िो शस्त्र म्हणिू िापरला 

िसिा. डॉ िॉटसििे सांर्गिल्याप्रमाणे, िो असा चाकू होिा की 

जो शस्त्रर्ियेिील िाजकू कामासाठी िापरला जािो. त्या रात्री 

एका िाजकू कामासाठी िो िापरला जाणार होिा. कििल रॉस, 

िमुच्या घोड्यांच्या शयििीबाबिच्या दांडग्या अिुभिाििू असे 

मार्हिी असेल, की घोड्यांच्या पायांिा अर्जबाि काहीही खणू 

रहाणार िाही, अशी हलकीशी जखम केली िर त्यामळेु घोडा 

िोडासा लंगडा होिो. त्यामळेु त्याला धािायला िोडा त्रास 

होिो र्कंिा िोडासा संर्धिाि होिो. पण कधीच िो कामाििू 

जाि िाही.”  

कििल ओरडला, “खलिायक! अप्रामार्णक चोर!” 

“जॉि स्टॅ्रकरला घोडा माळरािामध्ये का न्यायचा होिा, 

ह ेइिे स्पष्ट होिे. जेव्हा त्याला चाकूिे टोचले गेले असेल िेव्हा 
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इिका शिीमाि प्राणी, िक्कीच त्याची गाढ झोप मोडल्यामळेु 

ि िोडेफार दखुल्यामळेु जोरािे र्खंकाळला असेल. त्यामळेु ह े

मोकळ्या जागी करणे अत्यािश्यक होिे.  

कििल बोलला, “मी आंधळा होिो. अिािि म्हणिू 

त्याला मेणबत्ती ि काडेपेटी हिी होिी.” 

“संशयार्ििपणे. पण त्याच्या िस्िू िपासिांिा, मला 

गनु्याची पद्धिच िव्ह ेिर खिुाचे कारणही समजले, म्हणिू मी 

स्ििःला भाग्यिाि समजिो. कििल, िमु्हाला या जगाचा 

अिभुि असल्यािे ह ेमार्हिी असेल, की लोक दसुऱ्याची र्बले 

स्ििःच्या र्खशाि ठेिि िाहीि. आपल्यापैकी बरेचजण असे 

असिाि की िे जेमिेम स्ििःची र्बले भरू शकिाि. मी 

िाबडिोब र्िष्कर्ि काढला, की स्टॅ्रकर दहुरेी आयषु्य जगि 

होिा. त्याचे दसुरेही घर होिे. र्बल बघिू असे िाटले, की ही 

एक खर्चिक सियी असलेली स्त्री आह.े िमुचे िमुच्या 

िोकरांच्या बाबिीि उदार धोरण आह.े पण िरीही कोणी 

िीस/बािीस र्गिीचा डे्रस बायकोसाठी र्िकि घेईल, अशी 

अपेक्षा करणे जरा जास्िच होिे. र्िच्या िकळि, मी इिक्या 

महाग डे्रसबद्दल र्िला र्िचारले असिा, िो र्िला कधीच 
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र्मळाला िसल्याचे ऐकूि मला समाधाि िाटले. मी िकुानिारा-

चा पत्ता र्लहूि ठेिला. त्या िंबरिर फोि करूि ि स्टॅ्रकरचा 

फोटो दाखििू, मला सहजपणे खोट्या डर्बीशायरचा खोटेपणा 

लक्षाि आला. 

िेव्हापासूि सगळे खलेु झाले. स्टॅ्रकरिे घोडा 

खळग्याशी िेला. र्ििे त्यािे पाडलेला उजेड अंधकु असल्यािे, 

खळगा र्दस ू शकला िाही. र्सम्पसि र्िििू घाईिे जािांिा 

त्याचा मफलर र्ििे पडला. --- कदार्चि अशी कल्पिा करूि 

स्टॅ्रकरिे िो उचलला, की घोड्याचा पाय बांधिू सरुर्क्षि 

ठेिण्यासाठी िो लागेल. एकदा खळग्याि उिरल्यािर, त्यािे 

घोड्याला मागे ठेििू मेणबत्तीचा उजेड पाडला. पण अचािक 

पडलेला उजेड बघिू घोडा र्बिरला. काही र्िर्चत्र धोका 

जाणिल्यािे, िो खळग्याबाहरे पळाला. पण जािा जािा त्याची 

जोरदार लाि स्टॅ्रकरच्या कपाळािर बसली. त्यािे आधीच 

पाऊस पडि होिा, िरी अंगािरील रेिकोट काढला होिा, 

कारण त्याला िाजकू काम करायचे होिे. पडल्यािर त्याचा 

चाकू त्याच्या मांडीि खुपसला गेला. आिा िमु्हाला सिि 

कळले का?” 
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कििल ओरडला, “आियिकारक! िुम्ही जण ू र्िि े

होिाि.” 

“माझा शेिटचा टोला फार लांबलचक होिा, असे मी 

कबलू करिो. मला ह ेखटकले, की स्टॅ्रकरसारखा हुशार माणसू, 

ह े घोड्याच्या पायाला चाकू टोचायचे काम, िोडा सराि 

केल्यार्शिाय अंगािर घेणार िाही. पण िो कुणािर सराि 

करणार? माझी िजर मेंढ्यांिर पडली. मी एक प्रश्न र्िचारला. 

आियि म्हणजे माझा अंदाज बरोबर र्िघाला.  

जेव्हा मी लंडिला परि आलो, िेव्हा त्या िकुानिाराला 

बोलािले. त्यािे स्टॅ्रकरला, महागाईचे डे्रस घेणारी बायको 

असलेले, त्याचे डबीशायर िािाचे मोठे र्गऱ्हाई िक म्हणिू 

ओळखले. माझी खात्री आह ेकी या बाईिे त्याला, गळयापयांि 

परुिे कजािि बडुिले असणार. आर्ण म्हणिू त्याला हा र्िर्चत्र 

बेि करायला भाग पाडले असेल.” 

कििल ओरडला, “एक गोष्ट सोडूि बाकी सगळे िमु्ही 

स्पष्ट केल.े घोडा कुठे होिा?” 
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“ओहो, िो कडीकुलपुाि िमुच्या शेजाऱ्यािे बंर्दस्ि 

करूि ठेिला होिा. आपण त्या र्दशेिे गुन्हा घडल्याची केस 

दाखल केली पार्हजे. मला िाटिे, ह ेमोठे क्लॅफाम स्टेशि आह.े 

जर मी चकुि िसेि, िर आपण दहा र्मर्िटाि र्व्हक्टोररयाला 

अस.ू कििल, िुम्हाला आमच्या खोलीि र्सगरेट ओढायची 

असेल, िर मी आिंदािे िुम्हाला रस िाटेल अशी अजूि काही 

मार्हिी देऊ शकेि.  
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The Reigate Puzzle 

ररगेटचे कोडे 

 

 

 

 

 

 

 

८७ च्या उन्हाळ्यािील कामाच्या अिोिाि िाणामळेु, 

आजारी पडलेला माझा र्मत्र, शेरलॉक होम्स िंदरुुस्ि झाला, 

त्याच्या िोडा आधीचा काळ होिा. िेदरलंड-समुात्रा कंपिी ि 

उमराि मॉपरट्यइुसच्या मोठ्या योजिा, अजिू लोकांच्या 

मिाि रेंगाळि होत्या. त्यांचा राजकारणाशी ि आर्ििक 
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व्यिहारांशी फार जिळूि संबंध होिा ि या मी र्लर्हि 

असलेल्या बऱ्याच गोष्टीदखेील त्यासंबंर्धि होत्या. िरीही 

त्याििू पयाियािे एकमेिार्ििीय ि गुंिागुंिीची अशी समस्या 

उभी रार्हली आर्ण त्यामळेु माझ्या र्मत्राला त्याच्या 

आयषु्यभराच्या गनु्हगेारीर्िरुद्धच्या लढाईिील एका ििीि 

शस्त्र िापरण्याची संधी र्मळाली.  

माझ्याकडील र्टपणे पहािा, मला असे आढळले की 

मला १४ एर्प्रलला लयोन्सहूि आलेली एक िार र्मळाली. 

त्याििू मला असे समजले की ड्यलूोंग हॉटेलमध्ये होम्स 

आजारी आह.े चोिीस िासाि मी, िो आजारी असलेल्या 

खोलीि होिो. त्याच्या लक्षणांिरूि घाबरण्यासारखे काही 

िाटि िसल्यािे, मी सटुकेचा र्िःश्वास सोडला. त्याचे पोलादी 

शरीरसदु्धा, दोि मर्हिे चाललेल्या िपासकामाच्या िाणािे 

आजारी पडले होिे. या काळाि िो दर र्दिशी पंधरा िासांपेक्षा 

कमी काम करि िव्हिा. आर्ण त्यािेच मला खात्रीपिूिक 

सांर्गिल्याप्रमाणे, त्याला एकपेक्षा अर्धक िेळा सलग पाच 

र्दिस काम करािे लागले होिे. जरी त्याच्या श्रमांचा र्िजय 

झाला, िरी इिक्या भयािक रीत्या सिि केलेल्या कामाचा 
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पररणाम, म्हणूि यरुोपभर त्याचा जयघोर् चाललेला असिांिा 

आर्ण त्याची खोली घोटाभर उंचीच्या अर्भिंदिपर िारांिी 

भरूि गेलेली असिांिा, त्याला मात्र मी पणूिपणे उदासीििेच्या 

काळोखाि बडुालेले पार्हले. जेव्हा िीि दशेांचे पोलीस हरले 

होिे, िेव्हा त्यािे प्रत्येक बाबिीि, शत्रिूर चढाई करूि, त्यांिा 

हरिले होिे ि िो यरुोपचा िायक बिला होिा. पण ह ेजाणिू 

सदु्धा त्याला उदासीििेिे घेरण्यापासिू बचािासाठी, िे अपरेु 

पडले होिे.  

िीि र्दिसांििर आम्ही एकर्त्रिपणे बेकर रस्त्याला 

परि आलो. एिढे िक्की होिे, की माझा र्मत्र बराच सधुारला 

होिा. र्जकडेर्िकडे िसंि ॠिचु्या आगमिािे चैिन्य 

सळसळि होिे. त्याचा माझ्यािरही चांगला पररणाम झाला 

होिा. अफगार्णस्िािमध्ये माझ्याकडूि उपचार घेणारा माझा 

जिुा र्मत्र कििल हटेर यािे, सरेमध्ये ररगेटजिळ घर घेिले होिे. 

आर्ण त्याच्याकडे मला बरेच िेळा बोलािले होिे. मागील 

िेळी त्यािे म्हटले होिे, की मी जर माझ्या र्मत्राला बरोबर घेऊि 

आलो, िर िो आिंदािे त्याचाही पाहुणचार करेल. िोडे 

आंिरदशेीय संबंध ठेिण्याची चिरुाई दाखिायची गरज होिी. 
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जेव्हा होम्सला कळले, की त्याचे घरही ब्रम्हचाऱ्याचे घर आह,े 

िेव्हा त्यािे माझ्या बेिाला मंजरुी र्दली आर्ण लयोन्स येििू 

परिल्यािंिर आठिड्यािे आम्ही कििलकडे गेलो. हटेर हा 

सैन्यािील जिुा र्शपाई होिा. त्यािे बरेच जग पार्हले 

होिे.आर्ण मी अपेक्षा करि होिो त्याप्रमाणे, होम्स ि त्याच्याि 

बऱ्याच गोष्टी सारख्या र्िघाल्या. आम्ही र्ििे पोचलो, त्या 

र्दिशी संध्याकाळी जेिणािंिर कििलच्या बंदकुीच्या खोलीि 

होम्स सोफ्यािर पहुडला होिा. मी आर्ण हटेर त्याचा 

पिेूकडील शस्त्रांचा छोटासा साठा बघि होिो.  

अचािक िो म्हणाला, “िसेही मला िाटिे, मी यािील 

एखाद ेर्पस्िुल िरिी जािांिा माझ्याबरोबर ठेििो. काही धोका 

िाटला, िर जिळ असलेले बरे.” 

मी म्हणालो, “धोका?” 

“हो. अलीकडे या भागाि एक भीिीदायक घटिा 

घडली. मागील सोमिारी, अॅक्टॉि िािाच्या ियस्क, श्रीमंि ि 

िािाजलेल्या जनु्या उद्योगपिीचे घर फोडले गेले. फार िकुसाि 

झाले िाही. पण िी मंडळी अजिू घाबरलेली आहिे. 
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होम्सिे त्याचे डोळे र्फरिि र्िचारले, “काही परुािा?”  

“अजिू िरी काही िाही. पण प्रकरण फार मोठे िाही. 

र्मस्टर होम्स, या आंिराष्ट्रीय प्रकरणािंिर, िमु्ही लक्ष 

दणे्यासाठी, लहािशा गािािील हा फारच छोटासा गनु्हा 

आह.े” 

होम्स मिािूि खरू् झाला असला, िरी त्यािे त्याची 

स्ििुी उडििू लािली.  

“त्याि काही उत्सकुिा िाढिणाऱ्या गोष्टी होत्या का?” 

“मला िाटिे िाही. चोरांिी घाईघाईिे िाचिालयाि 

काही उलिापालि केली. पण त्यांच्या कष्टाच्या मािािे त्यािा 

र्िशेर् असे काही र्मळाले िाही. सिि काही र्िस्कटूि टाकले 

होिे. खण उघडे पडले होिे. काही र्करकोळ िस्ि ू िापरुि, 

मोडिोड करूि टाकल्या होत्या. त्यामळेु पोपेच्या होमरचा एक 

भाग, दोि मेणबत्ती लािायचे स्टँड, हर्स्िदिंी पेपरिेट, लहािसा 

लाकडी हिेचा दाब मोजायचे यंत्र आर्ण जाड दोऱ्याचा एक 

गुंडा एिढ्याच िस्ि ूिाहीशा झाल्या.” 

मी उद्गारलो, “हा िस्िूंचा काही िेगळाच संग्रह आह!े” 



 

123 
 

“ओहो! त्या चोरांिी हािाला लागेल िे, लंपास केले.” 

सोफ्यािरूि होम्सिे घशािूि काही आिाज काढला.  

िो म्हणाला, गािािील पोर्लसांिी काहीिरी केले 

पार्हजे. कारण ह ेअगदी िक्की आह ेकी --- “ 

मी त्याला बोटािे खणू करूि मिाई केली.  

“माझ्या र्प्रय र्मत्रा, ि ूइिे र्िश्रांिी घेण्यासाठी आलेला 

आहसे. आधीच कामामळेु िझुे िकुडे पडलेले असिांिा, 

कृपया, काही ििीि समस्या उकरूि काढू िकोस.” 

होम्सिे र्ििोदी पद्धिीिे कटाक्ष टाकि खांद ेउडिले. 

मग संभार्ण कमी धोकादायक बाबींकडे िळले.  

िरीही र्ियिीिे असेच ठरिले होिे, की माझे सिि 

व्यािसार्यक कसब फुकट जािे. कारण दसुऱ्या र्दिशी 

सकाळी, आमच्यािर समस्या अशी काही येऊि आदळली, 

की त्याकडे दलुिक्ष करणे अशक्य झाले. अिपेर्क्षिपणे आमच्या 

त्या गािाच्या फेरीिे पलटी खाल्ली. आम्ही न्याहारी करि 

असिांिा कििलचा िोकर भीिीिे िरिर कापि आला. 
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िो धापा टाकि बोलला, “सर, िमु्ही कर्िंगहमॅ 

सरांकडील बािमी ऐकली का? 

त्याचा कॉफीचा कप अधििट हिेि धरूि, कििल 

ओरडला, “चोरी?” 

“खिू!” 

कििलिे र्शट्टी िाजिली. िो म्हणाला, “अरे दिेा! 

कोणाला मारले? ियस्क कर्िंगहमॅला की त्याच्या मलुाला? 

“िाही यापैकी कुणीच िाही. टांगेिाला, र्िल्यम. 

हृदयाििू गोळी आरपार आर्ण खेळ खलास.” 

“कोणी गोळी मारली?” 

“चोरांिी, सर. त्याला चांगलाच दणका बसूि, िो 

जागच्या जागी मेला. िो चोर स्ियंपाकघराच्या र्खडकीशी उभा 

होिा. िेव्हा र्िल्यम आला ि मालकाचे सामाि िाचिायच्या 

िादाि त्यािे स्ििःचे मरण ओढििू घेिले.” 

“र्किी िाजले होिे?” 

“काल रात्री, सर. साधारण बारा िाजिा.” 
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परि शांिपणे त्याची न्याहारी करायला बसि, कििल 

म्हणाला, “ओहो, मग आपण िंिर जाऊ. िोकर गेल्यािर िो 

म्हणाला, “हे फार िाईट झाले. िो ियस्क कर्िंगहॅम आमचा 

इिला िेिा आह े आर्ण फार चांगला माणसू आह.े त्याला 

आिा काढूि टाकले जाईल. त्याचा िोकर त्याच्याकडे अिेक 

िरे् काम करि होिा आर्ण चांगला िोकर होिा. बहुधा, 

अॅक्टॉिकडे घरफोडी करणारेच ह ेअसािेि.” 

होम्स र्िचारपिूिक म्हणाला, “आर्ण फारच िामी िस्िू 

चोरल्या.” 

“िेच िर!” 

“ह!ं ह े जगािील सिािि साधे प्रकरण ठरेल. पण 

प्रिमिः िरी िे िोडे रुचीपणूि िाटिे आह,े िाही का? इिे या 

भागाि कायिरि असलेली चोरांची टोळी, त्यांचे र्ठकाण बदलू 

शकिाि. पण एकाच भागाि काही र्दिसाि लगेच, िे असे 

काही करणार िाहीि. जेव्हा काल रात्री िमु्ही काळजी 

घेण्याबद्दल बोललाि, िेव्हा मला आठिले, कदार्चि हा 

इगं्लंडमधील शेिटचा र्जल्हा असािा, की र्जिे चोरांचे लक्ष 
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िेधले जाऊ शकिे. --- यािरूि असे र्दसिे, की मला 

र्शकण्यासारखे अजिू खपू काही आह.े”  

कििल म्हणाला, ”हा इिला जिळपासचाच कुणी चोर 

असािा. अिािि, अॅक्टॉिकडील ि कर्िंगहमॅकडील या दोन्ही 

जागा िशा एकमेकांपासूि लांब आहिे, त्यामळेु िे दोन्ही 

र्ठकाणी फार र्दिसांचे अंिर ि ठेििा गेले असािेि.” 

“आर्ण दोघे फार श्रीमंि होिे का?” 

“हो, िसे असणारच. पण मला िाटिे, त्या दोघांिरही 

काही िर्ाांपिूी खटले चाल ूहोिे. त्याि त्यांची बरीच धलुाई 

झाली असणार. कर्िंगहमॅच्या र्िदाि र्िम्म्या िरी संपत्तीिर, 

ियस्क अॅक्टॉििे त्याचा हक्क असल्याचा दािा केला होिा. 

आर्ण िकील मंडळी िी भरपरू फायदशेीर ठरणारी केस 

घयायला खरू् असणार.” 

होम्स जांभई दिे म्हणाला, “जर िो स्िार्िक चोर 

असेल, िर त्याला सहज पकडले जाईल. िॉटसि, ठीक आह.े 

मी याि दखल घेऊ इर्च्छि िाही.” 
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दार उघडि िोकर बोलला, “सर, इन्स्पेक्टर फॉरेस्टर 

आले आहिे.” 

िीटिेटका, चलाख ि उत्सुक चेहऱ्याचा िरूण खोलीि 

आला. िो म्हणाला, “कििल, शभु सकाळ. मला आशा आह,े 

की मी िमुच्या कामाच्या मध्येच आलो िाही. पण मी ऐकले, 

की बेकर रस्त्यािर रहाणारे र्मस्टर होम्स, इिे आलेले आहिे.” 

कििलिे माझ्या र्मत्राकडे र्िदशे केला. इन्स्पेक्टरिे 

िाकूि अर्भिादि केले. 

“र्मस्टर होम्स, आम्हाला िाटले, कदार्चि िमु्हाला 

याि लक्ष घालायला आिडेल.” 

िो हसि बोलला, “िॉटसि, िशीब िझु्यार्िरुद्ध र्दसिे 

आह.े इन्स्पेक्टर, िुम्ही आलाि, िेव्हा आम्ही या केसबद्दलच 

बोलि होिो. िमु्ही आम्हाला केसची िीट मार्हिी द्याल का?” 

िो ज्या पद्धिीिे त्याचा िेहमीचा दृष्टीकोि घेऊि, खचुीि मागे 

रेलिू बसला, त्यािरूि मला समजले, की केसमध्ये काही दम 

िव्हिा.  
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“अॅक्टॉिकडील केसमध्ये आम्हाला काही परुािा 

सापडला िाही. पण या कर्िंगहमॅच्या केसमध्ये भरपरू परुािे 

सापडले. दोन्हीकडील गनु्हगेार एकच आहिे. त्या माणसाला 

बर्घिले गेले होिे.” 

“काय?’ 

“हो, सर. र्बचाऱ्या र्िल्यम र्करिािला गोळी 

मारल्यािर, एखाद्या हररणाच्या चपळाईिे िो पळूि गेला. 

र्मस्टर कर्िंगहमॅिी त्याला त्यांच्या झोपायच्या खोलीच्या 

र्खडकीिूि पार्हले आर्ण र्मस्टर अलेक कर्िंगहमॅिी त्याला 

मागील पॅसेजमधिू पार्हले. पािणेबारा िाजले होिे, िेव्हा बाहेर 

आरडाओरडा सरुु झाला. र्मस्टर कर्िंगहमॅ िकुिेच अंिरुणािर 

पडले होिे आर्ण र्मस्टर अलेक गाऊि घालूि पाईप ओढि 

होिे. त्या दोघांिी टांगेिाल्या र्िर्लयमला मदिीसाठी हाका 

मारिांिा ऐकले. र्मस्टर अलेक काय झाले, िे बघायला खाली 

धािले. मागचे दार उघडे होिे. िे र्जन्याच्या िळाशी आले, 

िेव्हा त्यांिा बाहेर दोि माणसे मारामारी करिांिा र्दसली. 

एकािे दसुऱ्याला गदु्दा मारला. दसुरा पडला. खिुी बागेमधिू 

धािि जाऊि, कंुपणािरूि उडी मारूि पसार झाला. र्मस्टर 
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कर्िंगहमॅ त्यांच्या झोपायच्या खोलीििू बाहेर बघि रार्हले. 

त्यांिी त्या माणसाला रस्त्याला लागलेले पार्हले. पण त्यािंिर 

िो गायब झाला. र्मस्टर अलेक मरणाऱ्या माणसाला काही 

मदि करिा येिे का, ह ेबघायला िांबले. त्यामळेु खिुी माणसू 

सरळ पळूि गेला. िो एक मध्यम आकाराचा माणसू होिा ि 

त्यािे काही गडद कपडे घािले होिे, याव्यर्िररि त्याची काही 

खासगी मार्हिी र्मळाली िाही. पण आम्ही िेटािे चौकशी 

करि आहोि आर्ण लिकरच आम्ही त्याला शोधिू काढू.” 

‘हा र्िल्यम र्ििे काय करि होिा? िो मरण्यापूिी 

काही बोलला का?” 

“एकही शब्द िाही. िो लॉजमध्ये त्याच्या आईबरोबर 

रहायचा. िो फार र्िश्वासू असल्यािे, माझ्या कल्पिेप्रमाणे, िो 

र्ििे सिि काही ठीकठाक आह ेिा, ह ेबघि होिा. अिािि या 

केसमध्ये, प्रत्येकाचा संशय घेण्यास जागा आह.े चोरािे िकुिेच 

कुलपुाशी झटापट करूि दार उघडले असणार --- आर्ण 

र्िल्यम त्याच्यासमोर आला असणार.”  

“बाहरे पडण्यापूिी र्िल्यम त्याच्या आईला काही 

बोलला होिा का?” 
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“िी खपू म्हािारी ि बर्हरी आह.े त्यामळेु आपल्याला 

र्िच्याकडूि काहीच मार्हिी र्मळणार िाही. र्िला धक्का 

बसिू, िी अधििटासारखी झाली आह.े पण िी कधीच खपू 

हुशार िव्हिी. पण िरीही र्ििे एक खपू महत्िाची पररर्स्ििी 

होिी. ह ेबघा!” 

त्यािे िहीििू एक फाटका कागदाचा िकुडा घेऊि िो 

त्याच्या गडुघयांिर पसरला.  

मिृ मिषु्याच्या हािाच्या बोटांमध्ये हा आढळला. िो 

एका मोठ्या कागदाििू फाडलेला र्दसिो. त्यािर िोंदिलेल्या 

िेळीच िो र्बचारा दगािला. मला िाटिे कागदाचा उरलेला 

भाग खुन्यािे फाडला असािा. र्कंिा मरणाऱ्यािे खनु्याच्या 

हािािूि िो फाडूि घेिला असािा. त्यािर काही भेटीची िेळ 

ठरिल्यासारखे िाटिे.” 

होम्सिे िो कागदाचा िुकडा घेिला. त्यािर असे 

र्लर्हलेले होिेः  

पािणबेारा िाजिा शक्य िे र्शका. 
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इन्स्पेक्टरिे पढुे चाल ू ठेिले, “िी भेटीची िेळ 

असल्याचे गहृीि धरले, िर र्िल्यम र्करिाि --- जरी 

प्रामार्णक असण्याबद्दल प्रर्सद्ध असला िरी --- त्याच्याबद्दल 

आपण काही अंदाज करू शकिो. कदार्चि िो खनु्याला 

सामील होिा की काय! िो त्याला र्ििे भेटला असेल. दारािूि 

आि यायला मदिही केली असेल. आर्ण मग त्यांची मारामारी 

सरुु झाली असेल.” 

त्या कागदाकडे पणूि लक्ष दऊेि बघि होम्स बोलला, 

“ह ेर्लर्हलेले फारच रुचीपूणि आह.े मला िाटले होिे, त्यापेक्षा 

ह ेपाणी बरेच खोल आह.े” त्यािे हािाच्या ओजंळीि चेहरा 

लपिला. लंडिच्या प्रर्सद्ध गपु्तहरेािर केसचा इिका पररणाम 

झालेला बघिू इन्स्पेक्टर हसला. 

होम्स बोलला, “चोर ि िोकर यांच्यािील सामंजस्य 

असण्याच्या शक्यिेबद्दलची ि कागदािरील िेळ ही त्या 

दोघांची भेटायची िेळ असािी, ही िझुी शेरेबाजी, िझु्या 

शोधक हुशारीची ि अशक्य िसलेली गोष्ट िाटिे. पण या 

र्लर्हण्यािरूि असे र्दसिे --- “ परि त्यािे चेहरा हािाि 

लपिला. आर्ण काही र्मर्िटे र्िचाराि खोलिर हरििू गेला. 
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जेव्हा त्यािे चेहरा िरिी केला, िेव्हा त्याच्या गालांचा रंग 

बदललेला पाहूि ि डोळे आजारापिूी होिे, िसे चमकदार 

झालेले बघिू मी चिाििू गेलो. त्याच्या पिूीच्या शिीिे, िो 

उठूि उभा रार्हला.  

िो म्हणाला, “काय िे मी सांगिो. मला या केसमधील 

बारीकसारीक मदुद््याकडे शांिपणे बघायला हिे. त्याि असे 

काही आह,े की िे मला जोरािे खणुाििे आह.े कििल, जर िमु्ही 

मला इन्स्पेक्टरबरोबर एकट्याला राहूि र्दले, िर माझ्या 

एकदोि उपपत्ती मी सत्यासत्यिेसाठी पडिाळूि बघिो. अध्याि 

िासाि मी िुम्हाला ि िॉटसिला परि भेटिो.” 

इन्स्पेक्टर एकटाच परि आला, िेव्हा दीड िास उलटूि 

गेला होिा.  

िो म्हणाला, “र्मस्टर होम्स बाहरे शेिाि फेऱ्या मारि 

आहिे. आपण चौघांिी त्या खिू झालेल्या घरी एकत्र जाऊ, 

असे िे म्हणि आहिे.” 

“र्मस्टर कर्िंगहमॅ यांच्या घरी?” 

“हो, सर.” 
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“कशासाठी?” 

इन्स्पेक्टरिे त्याचे खांदे उडिले. “मला िीटसे मार्हिी 

िाही. आपल्याआपल्याि सांगिो, मला िाटिे, र्मस्टर होम्स 

अजिू आजारी आहिे. िे र्िर्चत्रपणे िागि आहिे आर्ण फार 

उद्दीर्पि झाले आहिे.” 

मी म्हणालो, “मला िाही िाटि, की िमु्ही काही 

काळजी करािी. त्याचा िेडेपणा ही गढू उकलायची त्याची 

पद्धि आह.े” 

इन्स्पेक्टर पटुपटुला, “कििल, पण िो र्िघण्यासाठी 

अधीर झाला आह.े जर िुम्ही ियार असाल, िर आपण बाहेर 

पडू.” 

आम्ही होम्सला शेिाि फेऱ्या मारिांिा पार्हले. त्याची 

हििुटी छािीि रुिलेली होिी आर्ण हाि पँटच्या र्खशाि होिे.  

िो म्हणाला, “ही केस रुचीपणूि होि चालली आहे. 

िॉटसि, िझुी या गािाची भेट खपू यशस्िी ठरली आह.े कशी 

प्रसन्ि सकाळ आह!े” 
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कििल बोलला, “मला िाटिे, आपण खिुाच्या जागी 

जायला र्िघािे, िे बरे.” 

“हो. इन्स्पेक्टरिे ि मी र्मळूि, खुन्याला पकडण्याचा 

काही बेि आखला आह.े  

“काही यश?” 

“बघ.ू आम्हाला काही खपू औत्सकु्यपणूि बाबी 

र्दसल्या आहिे. आपण चालिांिा मी िमु्हाला सगळे सांगिो. 

सििप्रिम, आम्ही त्या ददुिैी माणसाचे कलेिर पार्हले. 

आपल्याला सांगण्याि आल्याप्रमाणे, र्पस्िुलाची गोळी 

लागिू, िो मेला.” 

“िमु्हाला त्याबद्दल काही संशय होिा का?” 

“ओहो, सिि काही िपासलेले बरे असिे. आमच े

िपासणे काही फुकट गेले िाही. मग आम्ही र्मस्टर कर्िंगहमॅशी 

ि त्यांच्या मलुाशी बोललो. बागेच्या कंुपणाजिळूि जाि, 

त्यांिी आम्हाला खूि झालेली जागा दाखिली. िे सिि खपूच 

िरारक होिे.”  

“असणारच.” 
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मग आम्ही त्या र्बचाऱ्या माणसाच्या आईला भेटलो. 

िी फार म्हािारी ि कमकुिि असल्यािे, र्िच्याकडूि काही 

मार्हिी र्मळाली िाही.” 

“आर्ण िमुच्या िपासणीचे र्िष्कर्ि काय र्िघाले?” 

“असे र्दसिे की गनु्हा फार र्िशेर् प्रकारचा आह.े 

कदार्चि आपली आिाची भेट, त्यािर काही प्रकाश टाकू 

शकेल. मरणाच्या िेळी मिृ माणसाच्या हािाि असलेला 

कागदाचा िकुडा फार महत्िाचा आह.े “ 

“र्मस्टर होम्स, त्यामळेु पुरािा र्मळू शकेल.” 

“त्यािे परुािा र्दलेला आह.े र्िल्यम र्करिािला 

अंिरुणाििू उठवनू आणणाऱ्या माणसािे िी र्चठ्ठी लर्हली 

आह.े पण त्या िकुड्याचा उरलेला भाग कुठे आह?े” 

इन्स्पेक्टर म्हणाला, “मी िो सापडािा, म्हणिू िेिील 

जमीि काळजीपिूिक िपासली.” 

“िी मिृ माणसाच्या हािाििू ओढली गेली. कुणाला 

िी र्मळिण्याचे एिढे काय कारण होिे, कुणास ठाऊक! पण 

त्याच्या या कृत्यामळेु, िो या गनु्याि अडकला गेला. आर्ण 



 

136 
 

िो िकुडा र्मळििू िो काय करणार होिा? बहुधा, स्ििःच्या 

र्खशाि टाकणे एिढेच! त्याचा एक िकुडा मिृ माणसाच्या 

हािाि रार्हला आह,े ह ेत्याच्या लक्षािच आले िसािे. जर त्या 

कागदाचा उरलेला िकुडा र्मळाला, िर गढू उकलायला फार 

मदि होईल.” 

“हो. पण गनु्हगेाराला पकडण्यापिूी, त्याच्या 

र्खशािील कागद कसा र्मळेल?” 

“बरोबर आह.े र्िचार करण्याची गोष्ट आह.े िंिर अजिू 

एक सरळ समजण्यासारखा मदु्दा आह.े िी र्चठ्ठी र्िल्यमला 

पाठिली होिी. ज्यािे िी र्लर्हली, त्यािे िी घेिली िसािी. 

िाहीिर अिािि त्यािे त्याला जे सांगायचे आह े िे स्ििःच 

सांर्गिले असिे. मग िी र्चठ्ठी कुणी आणली? की िी पोस्टािे 

आली?” 

इन्स्पेक्टर म्हणाला, “मी िी चौकशी केली. काल 

पोस्टािे र्िल्यमला िी र्चठ्ठी आली. पाकीट त्यािे िाहीसे 

केले.” 
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इन्स्पेक्टरच्या पाठीिर शाबासकीची िाप दिे, होम्स 

बोलला, “छाि! ि ूपोस्टमिला बर्घिलेस. िझु्याबरोबर काम 

करायला मला आिडिे आह.े िर ह ेलॉज आले. कििल, जर 

िमु्ही येणार असाल, िर मी िमु्हाला खिुाची जागा दाखििो.” 

खिू झालेला माणसू रहाि होिा, िे घर आम्ही मागे 

टाकले. ओकच्या झाडांच्या रस्त्यािे आम्ही, दरिाज्यािर 

आडिे लाकूड टाकलेल्या जनु्या राणी अॅिच्या घरापयांि चालि 

रार्हलो. होम्सच्या ि इन्स्पेक्टरच्या मागिू चालिांिा आम्हाला 

शेिटी बाजचूे गेट लागले. त्या गेटिे कंुपण ि बाग िेगळी केली 

होिी. स्ियंपाकघराच्या दाराशी मखु्य पोलीस उभा होिा. होम्स 

म्हणाला, “ऑर्फसर, दार उघडा. आिा आम्ही र्जिे उभे होिो, 

र्ििे िरुण र्मस्टर कर्िंगहमॅिे र्जन्याििू त्या दोि लोकांिा 

मारामारी करिांिा पार्हले होिे. ियस्क र्मस्टर कर्िंगहमॅ, 

डािीकडूि दसुऱ्या र्खडकीशी होिा. त्यािे त्या माणसाला, 

झडुुपाच्या डािीकडूि जािािा पार्हले होिे. िंिर र्मस्टर अलेक 

बाहेर पळाला आर्ण जखमी माणसाशेजारी बसला. िुम्ही 

बघिा आहाि, की जमीि फार कडक आह.े त्यामळेु त्यािर 

मागिदशिक खणुा उमटलेल्या िाहीि.” िो बोलि असिांिा दोि 
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माणसे घरापासिू गोल िळण घेऊि, बागेच्या िाटेिे आली. 

एक ियािे मोठा होिा. त्याचा चेहरा ठसठशीि, सरुकुत्या 

पडलेला, मोठे डोळे असलेला होिा. दसुरा चमकदार हसऱ्या 

चेहऱ्याचा, भपकेदार डे्रस केलेला, िरुण होिा. पण िो जे काम 

घेऊि इिे आला होिा, त्याच्याशी र्िसंगि ि र्िर्चत्र असा 

िाटि होिा.  

िो होम्सला म्हणाला, “अजिू िमु्ही इिेच? मला 

िाटले, िुम्ही लंडििासी कधीच चकुि िाही. पण िमु्ही कामाि 

झटपट र्दसि िाही.” 

होम्स िे र्ििोदािे घेि म्हणाला, “ओहो, िुम्ही 

आम्हाला िोडा िेळ र्दला पार्हजे.” 

िरुण अलेक कर्िंगहमॅ म्हणाला, “िमु्हाला िेळ हिा 

आह ेका? का बरं, मला िर असे र्दसिे आह,े की आपल्याकडे 

काहीच परुािे िाहीि.” 

इन्स्पेक्टर उत्तरला, “फि एकच आह.े आम्हाला 

िाटले, जर आम्हाला िो शोधिा आला --- अरे बापरे, र्मस्टर 

होम्स. काय झाले?” 
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माझ्या र्बचाऱ्या र्मत्राचा चेहरा अचािक भयािक भाि 

दाखि ूलागला. त्याचे डोळे िर र्फरले ि िो रागािे िरिर कापू 

लागला. घशािूि काही गरुगरुणारा आिाज काढि िो 

जर्मिीिर चेहरा आपटेल, असा पडला. अचािक आलेल्या 

त्या झटक्याची िीव्रिा बघिू, आम्ही घाबरूि गेलो. आम्ही 

त्याला स्ियंपाकघराि िेले. र्ििे एका मोठ्या खचुीिर त्याला 

टेकूि बसिले. िो जोरजोराि श्वास घेि होिा. शेिटी, त्याच्या 

अशिपणाबद्दल लाज िाटूि माफी मागि, िो उठूि उभा 

राहीला. 

त्यािे स्पष्टीकरण र्दले, “िॉटसि िुम्हाला सांगेल, की 

िकुिाच मी मोठ्या आजाराििू उठलो आह.े त्यामळेु मला हे 

असे झटके येिाि.” 

ियस्क कर्िंगहमॅ म्हणाला, “माझ्या टांग्याििू मी 

िमु्हाला घरी पोचि ूका?” 

“ठीक आह.े मी आिा इिे आहचे, िर मला एक गोष्ट 

अगदी खात्रीपूििक िाटिे आह.े आपण िी सहज िपासिू बघ ू

शकिो.” 
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“िी काय आह?े” 

“मला िाटिे, असे शक्य आह े की गरीब र्बचारा 

र्िल्यम चोर आि र्शरायच्या आधी िव्ह,े िर िंिर आि 

र्शरला. िुम्ही असे गहृीि धरि आहाि, की जरी दार धक्का 

मारूि उघडले गेले, िरी चोर आि िव्हिा.” 

र्मस्टर कर्िंगहमॅ गंभीरपणे म्हणाले, “मला िाटिे, असे 

शक्य आह ेकारण माझा मलुगा अलेक अजिू झोपायला गेला 

िव्हिा. आर्ण त्याला िक्की कोणाची िरी हालचाल जाणिली 

होिी.” 

“िो कुठे बसलेला होिा?’ 

“मी माझ्या कपडे बदलायच्या खोलीि, र्सगरेट ओढि 

होिो.” 

“िी कुठली र्खडकी येिे?” 

“माझ्या िर्डलांच्या पढुील ि डािीकडूि शेिटची.” 

“अिािि िमुचे दोघांचेही र्दिे चाल ूहोिे?’ 

“संशयािीिपणे.” 
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“होम्स हसि बोलला, “याि काही अगदी िेगळ्या 

प्रकारचे मदु्द ेआहिे. ह ेअसामान्य िाही का, की चोर --- आर्ण 

असा चोर, की ज्याला पर्हला काही अिुभि आह े--- िो मदु्दाम 

अशा िेळीच घराि र्शरेल का की दोन्ही कुटंुबे अजूि जागी 

आहिे?” 

“िो र्बिधास्ि असेल.” 

िरुण र्मस्टर अलेक बोलला, “ठीक आह.े जर ही केस 

िेगळ्या प्रकारची िसिी, िर आम्हाला िमु्हाला स्पष्टीकरण 

र्िचारण्याची काही गरज िव्हिी. पण िमुची अशी जी कल्पिा 

आह,े की र्िल्यमिे त्याला गाठण्यापिूीच, त्यािे चोरी केली 

होिी, िी सिािि अिक्यि ि रािटी आह.े िसे असिे, िर 

आम्हाला िी जागा र्िस्कटलेली सापडली िसिी का? आर्ण 

त्यािे चोरलेल्या िस्ि ूआम्हाला समजल्या िसत्या का?” 

होम्स म्हणाला, “त्या कुठल्या िस्ि ूहोत्या, त्यािर िे 

अिलंबिू आह.े िमुच्या लक्षाि असेल, की त्याचे स्ििःचे बेि 

आखिू िे िडीस िेणाऱ्या, एका र्िर्शष्ट प्रकारच्या चोराचा 

आपण सामिा करि आहोि. असे पहा, उदाहरणािि, अॅक्टॉि 
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कडील केसमध्ये त्यािे काय घेिले, िर हर्स्िदिंी पेपरिेट, जाड 

दोऱ्याचा एक गुंडा आर्ण अजिू अशाच काही फालि ूिस्ि.ू” 

ियस्क कर्िंगहमॅ म्हणाला, “र्मस्टर होम्स, आम्ही 

सििस्िी िमुच्या हािाि आहोि. िमु्ही र्कंिा इन्स्पेक्टर जे ज े

सचुिाल, िे िे करायला आम्ही बांधील आहोि.” 

होम्स म्हणाला, “प्रिमिः मला िमुच्याकडूि एक गोष्ट 

र्मळाली पार्हजे, िी म्हणजे िेळ. कारण असल्या गोष्टी शोधिू 

काढायला िेळ लागिो. मी इिे एक मसदुा ियार केला आह.े 

त्यािर िुम्ही सही करायला िमुची हरकि िसािी. मला िाटिे, 

पन्िास पौंड परेुसे आहिे.” 

होम्सिे र्दलेली पेर्न्सल घेि मसदु्याकडे बघि ियस्क 

कर्िंगहमॅ बोलला, “पण ह े काही बरोबर िाही, िरीही मी 

आिंदािे पाचशे सदु्धा दईेि.” 

“मी िे जरा घाईिे र्लर्हले आह.े” 

“िमु्ही सुरिाि अशी केली आह,े जसे ‘पहाटे 

पाऊणच्या समुारास, असा प्रयत्ि करण्याि आला की’ आर्ण 

पढुे असेच काही. खरे िर िेव्हा पािणेबारा िाजले होिे.” 
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होम्स अशी चकू करेल, असे खरे िर माझ्या 

अिभुिाप्रमाणे संभिि िव्हिे. त्यामळेु ह े ऐकूि मला दःुख 

झाले. अगदी अचकू िोंद करण्याबद्दल िो प्रर्सद्ध होिा. पण 

त्याचे अलीकडचे आजारपणािे, त्याच्यािर काही पररणाम 

झाला असािा. या एका प्रसंगािे मला दाखििू र्दले, की िो 

अजिू पणूिपणे बरा झाला िव्हिा. िो क्षणभर िक्कीच खजील 

झाला. इन्स्पेक्टरिे भिुया उंचािल्या आर्ण अलेक कर्िंगहमॅ 

हस ूलागला. िरीही ियस्क माणसािे चकू दरुुस्ि केली ि कागद 

परि होम्सकडे र्दला.  

िो म्हणाला, “लिकराि लिकर हा छापिू घया. मला 

िाटिे िमुची ही कल्पिा छाि आह.े” 

होम्सि ेिो कागद काळजीपिूिक, त्याच्या र्खशािील 

लहािशा डायरीि ठेिला. 

िो बोलला, “आिा आपण सगळे त्या घरी एकत्र गेलो 

िर खरेच चांगले होईल. या अिक्यि पद्धिीिे िागणाऱ्या चोरािे, 

शेिटी त्याच्याबरोबर काही िेले िाही, याची आपण खात्री 

करू.” 
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आम्ही आि र्शरण्यापिूी, होम्सिे जोर लािलेला 

दरिाजा िपासला. ह े स्पष्ट होिे की मोठ्या पात्याचा दणकट 

चाकू, आि घािला गेला होिा आर्ण कुलपू उचकटायचा 

प्रयत्ि झाला होिा. दाराच्या लाकडाि, त्याच्या खुणा र्दसि 

होत्या.  

त्यािे र्िचारले, “म्हणजे िमु्ही िाराची कडी िापरली 

िाही?” 

“त्याची काही गरज भासली िाही.” 

“िमुच्याकडे कुत्रा िाही?”  

“आह.े पण िो घराच्या दसुऱ्या बाजलूा बांधलेला 

असिो.’ 

“िोकर केव्हा झोपायला जािाि?’ 

“साधारण दहा िाजिा.’ 

“माझ्या समजिुीप्रमाणे र्िल्यमसदु्धा िेव्हाच झोपायला 

गेला असणार.” 

“हो.” 
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“ह ेआियिकारक आहे की त्या र्िर्शष्ट रात्री, िो िर 

पार्हजे होिा. आिा र्मस्टर कर्िंगहमॅ, िमु्ही आम्हाला र्फरूि 

घर दाखिलेि, िर बरे होईल.” 

स्ियंपाकघरापासिू एक दगडी पॅसेज र्िघाला होिा. 

त्याच्या टोकाला, पर्हल्या मजल्यािर जाणारा र्जिा होिा. 

त्याच्यािर जास्ि िक्षीदार र्जिा होिा. िो पढुील हॉलपयांि 

जाि असे. र्ििेच ड्रॉइगं रूम ि झोपायच्या खोल्या होत्या. 

त्यांच्यापैकी एक र्मस्टर कर्िंगहमॅची ि एक त्यांच्या मलुाची 

होिी. होम्स घराच्या िास्िुशास्त्राचा अंदाज घेि हळूहळू चालि 

होिा. त्याच्या हािभािांिरूि माझ्या लक्षाि येि होिे की 

त्याला कसला िरी िास लागला होिा. पण कुठल्या र्दशेिे 

त्याचे र्िष्कर्ि चालले होिे, ह ेकळायला काही मागि िव्हिा. 

र्मस्टर कर्िंगहमॅ अधीरिेिे म्हणाले, “ह े बघा याची 

काही गरज िाही आह.े र्जन्यापासिू शेिटूि दसुरी माझी 

झोपायची खोली आह े ि आर्ण माझ्या मलुाची त्यािंिरची 

शेिटची आह.े आम्हाला काही िसदी ि दिेा चोर िर आला 

असणार, असा िकि  िमु्ही करिा, िे योग्य आह े का, ह े मी 

िमुच्यािर सोडिो.” 
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अलेक कर्िंगहमॅ छद्मीपणे ह्सि म्हणाला, “मला 

िाटिे आिा, िमु्हाला काही िेगळ्या प्रकारे प्रयत्ि करायला 

पार्हजे.” 

“िरी मी िुम्हाला असे सुचिेि, की मला हसण्याचे 

काम िमु्ही पढुे चाल ू ठेिा. उदाहरणािि, मला ह े बघायला 

आिडेल की झोपायच्या खोल्यांमध्ये र्किी र्खडक्या पढुील 

बाजलूा उघडिाि. मला िाटिे ही, िमुच्या मलुाची खोली 

आह.े” त्यािे ढकलिू दार उघडले. 

“मला िाटिे, र्जिे िो र्सगरेट ओढि बसला होिा ि 

त्याला आरडाओरडा ऐकू आला, िी ही कपडे बदलायची 

खोली आह.े याची र्खडकी कुठे उघडिे?” िो दार उघडूि, त्या 

खोलीििू बाहेर पडला ि इिर खोल्यांकडे एक दृष्टीके्षप 

टाकला.  

र्मस्टर कर्िंगहमॅ कडिटपणे म्हणाले, “आिा िरी 

िमुचे समाधाि झाले का?” 

“आभारी आह.े मला पार्हजे होिे, िे सिि मी 

बर्घिले.” 
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“मग आिा माझ्या खोलीि जाण्याची काही गरज आह े

का?” 

“जर फार त्रास िसेल, िर.” 

ियस्क कर्िंगहमॅिे त्याचे खांद े उडिले आर्ण 

स्ििःच्या खोलीकडे मोचाि िळिला. िी सििसाधारण 

स्िरूपाची, िोडे फर्ििचर असलेली खोली होिी. आम्ही 

खोलीि र्खडकीकडे चालि गेलो, िेव्हा होम्स मागे रेंगाळला. 

आिा िो आर्ण मी सिािि मागे होिो. पलंगाजिळ एक 

संत्र्यांच्या फोडींची बशी आर्ण एक उघडा पेला पडला होिा. 

आम्ही िेिूि जािांिा, होम्स पढुे िाकला ि मदु्दाम सिि काही 

र्िस्कटूि टाकले. ह ेबघिू मी आियाििे अिाक् झालो. पेला 

फुटला ि संत्र्यांच्या फोडी खोलीभर पसरल्या.  

िो म्हणाला, “िॉटसि, ि ूह ेकेलेस. ि ूगालीचा ि ूफार 

खराब केलास.” 

मी गोंधळूि पढुे िाकलो ि फोडी गोळा करू लागलो. 

काही कारणािे माझा र्मत्र माझ्यािर आळ घेिो आह,े ह ेमला 
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समजले. इिरांिीही िेच केले ि आम्ही िे टेबल परि होिे, िसे 

ठेिले. 

इन्स्पेक्टर ओरडला, “अरेच्च्या! िो कुठे गेला?” 

होम्स िाहीसा झाला.  

िरुण अलेक कर्िंगहमॅ म्हणाला, “इिे क्षणभर िांबा. 

मला िाटिे, त्याचे डोके र्फरले आह.े डॅडी, िमु्ही माझ्याबरोबर 

या. आपण बघ,ू की िो कुठे गेला आह.े” 

िे खोलीिूि घाईिे बाहरे पडले. कििल, इन्स्पेक्टर ि मी 

एकमेकांकडे बघि बसलो. 

इन्स्पेक्टर बोलला, “मलाही अलेकसारखेच िाटिे 

आह.े माझा शब्द ऐका. हा त्याच्या आजाराचा पररणाम असेल. 

पण मला िाटिे --- “ 

“धािा. धािा. खूि.” अशा एका र्कंकाळीिे त्याच े

शब्द िोडले गेले. अंगािर काटा येऊि, मी माझ्या र्मत्राचा 

आिाज ऐकला. मी खोलीििू िेड्यासारखा बाहेर पडलो. 

र्जन्याशी गेलो. आम्ही पर्हल्यांदा ज्या खोलीि गेलो होिो, 

र्िििू घोगरा अस्पष्ट आिाज येि होिा. मी र्ििे घसुलो ि िेििू 
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पढुे कपडे करायच्या खोलीि गेलो. दोघे कर्िंगहमॅ जर्मिीिर 

खाली िोंड करूि पडलेल्या होम्सच्या आकृिीिर िाकले होिे. 

िरुण कर्िंगहमॅ दोन्ही हािांिी होम्सचा घसा आिळि होिा िर 

दसुरा त्याचे मिगट र्परगळिांिा र्दसि होिा. क्षणाधािि, आम्ही 

र्िघांिी त्यांिा बाजलूा केले. होम्स त्याच्या पायांिर कसाबसा 

उभा रार्हला. िो फार दमला होिा ि अशि र्दसि होिा. 

िो धापा टाकि बोलला, “इन्स्पेक्टर, यािा िाब्याि 

घया.’ 

“कुठल्या गनु्याखाली?” 

“त्यांचा टांगेिाला र्िल्यम र्करिाि याचा खूि 

केल्याबद्दल.” 

इन्स्पेक्टर घाबरूि त्याच्याकडे बघ ूलागला. शेिटी िो 

बोलला, “र्मस्टर होम्स, भािािर या. माझी खात्री आह,े िमु्ही 

असे खरे म्हणि िाही आहाि की ---“  

होम्स उद्दामपणे म्हणाला, “छट्! अरे, त्यांचे चेहरे िरी 

बघ.” 
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कुणा माणसाच्या चेहऱ्यािर इिके पणूिपणे अपराधी ि 

कबलुी दणेारे भाि, मी पार्हले िव्हिे. ियस्क माणूस मकुा 

झाला होिा आर्ण दषु्ट र्िचारांिी घाबरूि त्याचा ठसठशीि 

चेहरा जड झाला होिा. िर त्याचा मलुगा त्याची अर्भमािी 

छािछोकी र्िसरूि गेला होिा., त्याच्या गडद डोळ्यांमधिू 

धोकादायक जंगली जिािराची भयािकिा चकाकि होिी ि 

त्याचे दखेणेपण घालिि होिी. इन्स्पेक्टर काही बोलला िाही. 

पण दरिाज्याशी जाऊि, त्यािे र्शट्टी िाजिली. दोि पोलीस 

आले. 

िो बोलला, “र्मस्टर कर्िंगहमॅ, माझा िाईलाज आहे. 

माझा र्िश्वास आह,े की हे सगळे अिार्कि क असल्याचे र्सद्ध 

होईल आर्ण िुम्ही बघाल की --- ओहो, िमु्हाला पटिे आह े

का? िे खाली टाका.” त्यािे एक धक्का दिेाच िरुण 

माणसाच्या हािािले र्पस्िुल आिाज होि, खाली जर्मिीिर 

पडले. 

त्यािर पाय ठेिि होम्स म्हणाला, “िे ठेिा. कोटाििील 

सिुािणीच्या िेळी िे उपयोगी पडेल. हचे खरे िर हिे होिे.” 

त्यािे चरुगळलेला कागदाचा िकुडा हािाि घरला.  
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इन्स्पेक्टर र्कंचाळला, “कागदाचा उरलेला िुकडा!” 

“बरोबर.” 

“िो कुठे सापडला?” 

“र्जिे िो आह,े असे मला िाटि होिे, र्ििेच. आिा 

मी िमु्हाला सगळ्या गोष्टींचा खलुासा करिो. मला िाटिे, 

कििल, िुम्ही आर्ण िॉटसि परि जाऊ शकिा. मी दखेील 

पढुच्या िासाभराि येिो. इन्स्पेक्टरला आर्ण मला कैद्यांशी 

िोडे बोलािे लागेल. पण जेिायच्या िेळेपयांि मी र्ििे िक्की 

येिो.” 

शेरलॉक होम्स बोलल्याप्रमाणे एक िाजिा कििलच्या 

घरी येऊि दाखल झाला. त्याच्याबरोबर एक ियािे मोठा 

माणसू होिा. आधीची चोरी ज्याच्या घरी झाली होिी, त्या 

र्मस्टर अॅक्टॉिबरोबर, त्यािे माझी ओळख करूि र्दली. 

होम्स म्हणाला, “मी आिा िमु्हाला या केसचे 

स्पष्टीकरण दईेि, िेव्हा र्मस्टर अॅक्टॉि इिे हजर असािेि, असे 

मला िाटले, म्हणिू मी त्यांिा घेऊि आलो आह.े त्यांिाही या 

प्रकरणाि रस असणार. माझ्या र्प्रय कििल, िमु्ही 
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माझ्यासारख्या िादळी पाहुण्याला इिे आमंत्रण र्दल्याबद्दल 

िक्कीच पिात्ताप करि असणार.  

कििल िम्रिापिूिक म्हणाला, “उलट, मला िमुच्या 

कामाची पद्धि बघायला र्मळाली, ह े मी माझे मोठे भाग्य 

समजिो. माझ्या अपेके्षपेक्षा फारच झटपट, िमु्ही केसचा 

र्िकाल लािला. िमुचा झपाटा बघिू मी आियिचर्कि झालो 

आह.े मला अजिूही पुराव्याचा काहीही मागमसू लागलेला 

िाही.” 

“मला भीिी िाटिे, कदार्चि माझे स्पष्टीकरण ऐकूि 

िमुचा भ्रमर्िरास होईल. पण माझी पद्धि अशी आह े की 

काहीही लपिायचे िाही. माझा र्मत्र िॉटसिपासिू ि त्याि 

ज्यािा बौद्धीक रस आह,े अशा कुणापासिूही िाही. पण कििल, 

मला कपडे बदलायच्या खोलीि जो धक्का बसला आह,े 

त्याििू सािरण्यासाठी, मला िोडी ब्रँडी घयायला आिडेल. 

माझ्या अलीकडच्या आजारपणाबद्दल िमु्ही ऐकले असेल.” 

“मला िाटिे, परि िुम्हाला िसे झटके येणार िाहीि.” 
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शेरलॉक होम्स मिापासूि हसला. “आलाच िर काय 

करायचे, िे आपण बघ.ू मला केससंबंधी र्िणिय घेण्यासाठी 

ज्या ज्या बाबींचे मागिदशिि र्मळाले, त्याचा व्यिर्स्िि 

गोर्िारा मी िमुच्यापढुे मांडिो. जर िमु्हाला काही समजले 

िाही, िर मला मध्ये र्िचारायला हरकि िाही.  

गपु्तहरेर्गरीच्या कामाि, ह ेमहत्िाचे आह,े की अिेक 

गोष्टींपैकी कुठल्या र्िव्िळ प्रासंर्गक आहिे ि कुठल्या 

महत्िाच्या आहिे, ह े िुम्हाला ओळखिा आले पार्हजे. 

िाहीिर िमुचे श्रम ि लक्ष एकर्त्रि होण्याऐिजी र्िखुरले जािे. 

आिा या केसमध्ये माझ्या मिाि पर्हल्यापासूि जराही संशय 

िव्हिा, की ही केस पणूिपणे मिृ माणसाच्या हािाि सापडलेल्या 

कागदाच्या र्चटोऱ्याभोििी र्फरिे आह.े  

“पढुे जाण्यापिूी मी िमुचे लक्ष एका गोष्टीकडे िेधू 

इर्च्छिो, की जे अलेक कर्िंगहमॅचे सांगणे बरोबर होिे आर्ण 

र्िल्यम र्करिािला मारल्यािर खिुी िाबडिोब पळूि गेला 

असेल, िर मग िक्कीच त्यािे मिृ मिषु्याच्या हािािील कागद 

फाडला िसणार. आर्ण जर त्याने फाडला िसेल, िर मग िो 

अलेक कर्िंगहमॅ स्ििःच असणार. कारण ियस्क कर्िंगहमॅ 
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खाली उिरण्यापिूी, खपू िोकर र्ििे जमा झालेले होिे. मदु्दा 

अगदी साधा आह.े पण इन्स्पेक्टरच्या िजरेिूि िो सटुला आह.े 

कारण त्यािे असे गहृीि धरूि सरुिाि केली, की गािािील या 

धर्िक लोकांिा याि पडायचे काही कारण िाही. कधीही 

कुणार्िर्यी काही पूििग्रह ठेि ूिये. र्जिे मला घटिािम घेऊि 

जाईल, र्ििे जायचे मी ियारी ठेिली. त्यामळेु िपासाच्या 

पर्हल्या टप्प्यािच मला अलेक कर्िंगहमॅच्या कामर्गरीर्िर्यी 

िोडा संशय येऊ लागला.  

आिा मी त्या इन्स्पेक्टरिे र्दलेल्या र्चटोऱ्याच्या 

कोपऱ्याची कसूि िपासणी केली. हा फार महत्िाचा कागद 

असल्याचे माझ्या लक्षाि आलेले होिे. हा बघा िो कागद. 

िमु्हाला िो बघूि काही मिाि येि िाही का?” 

कििल म्हणाला, “िो बघायला फार र्िर्चत्र िाटिो 

आह.े” 

होम्स ओरडला, “र्प्रय सर, दोि व्यिींिी त्यािील एक 

आड एक शब्द र्लर्हले आहिे. at आर्ण to यािील ठळक t 

यांच्याबरोबर मी िुम्हाला twelve ि quarter यािील पसुट t 

ची िलुिा करायला सांर्गिली, िर िमुच्या लगेच लक्षाि येईल. 
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या चार शब्दांचे अगदी िोडक्याि केलेले र्िशे्लर्ण, िमु्हाला 

असे ठामपणे म्हणायला लािेल की learn ि may be बळकट 

हािािे र्लर्हले गेले आह ेआर्ण what अशि हािांिी.” 

कििल ओरडला, “अरे देिा, ह े िर सयूिप्रकाशाइिके 

स्िच्छ आह.े पण दोि माणसांिी अशा िऱ्हिेे पत्र का र्लहािे?” 

“हा अिािि िाईट उद्योग होिा. त्यामळेु दसुऱ्यािर 

र्िश्वास िसणारा माणसू ओळखला गेला. िे काहीही असो. पण 

प्रत्येकाचा त्याि सारखाच हाि होिा. आिा दोि माणसांपैकी 

ह ेस्पष्ट आह ेकी at ि to र्लर्हणारा कटािील मखु्य होिा.” 

“िे िमु्हाला कसे कळले?” 

“फि एकाच्या हस्िाक्षराची दसुऱ्याशी िलुिा करूि, 

हा िकि  करणे शक्य आह.े पण आपल्याकडे त्याहूि ठोस परुािे 

आहिे. जर िमु्ही त्या अक्षरांचे बारकािे िीट न्याहाळूि 

पार्हलेि, िर िुम्ही अशा र्िणियाला याल की बळकट हािाच्या 

माणसािे प्रिम सगळे शब्द र्लर्हले आहिे ि मध्येमध्य े

दसुऱ्यासाठी जागा सोडल्या आहिे. सगळीकडे या सोडलेल्या 

जागा परेुशा िसल्यािे, दसुऱ्या माणसाला र्गचर्मड करूि 



 

156 
 

र्लहािे लागले आह.े उदाहरणािि, at आर्ण to यामध्ये िीट 

बसण्यासाठी quarter हा शब्द कसा र्लर्हला आह ेिे बघा. 

ज्या माणसािे प्रिम र्लर्हले, िोच संशयािीिपणे हा बेि 

आखण्यािील मखु्य आह.े” 

र्मस्टर अॅक्टॉि उद्गारले, ”कमाल आह!े” 

होम्स म्हणाला, “पण ह ेअगदी िरिरचे आह.े िरीही 

आिा आपण महत्िाच्या मदुद््याकडे येि आहोि. माणसाच्या 

हस्िाक्षरािरुि त्याच्या ियाचा अंदाज करणारे शास्त्र िज्ञांिी 

चांगलेच र्िश्वासाहििेला आणले आह.े सििसाधारणपणे माणसू 

ियाच्या कुठल्या दशकाि आह,े ह ेत्यािरूि समज ूशकिे. मी 

सििसाधारण असे म्हणिो आह.े कारण जरी िो िरुण असला 

िरी िाईट िब्येि ि शारीररक अशिपणामळेु माणसाचे िय पढु े

जाऊ शकिे. या केसमध्ये एकाचा बळकट हाि ि दसुऱ्याचा 

जेमिेम िाचिा येईल असा अशि हाि बघिा, आपण असे 

म्हण ूशकिो, की पर्हला िरुण असणार ि दसुरा ियस्क असला 

िरी र्ििका ियस्क िाही.” 

परि र्मस्टर अॅक्टॉि उद्गारले, ”कमाल आह!े” 
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िरीही यापढुे जाऊि असे म्हणिा येईल, की िे खरे िर 

रुचीपणूि आह,े पण र्िशे्लर्ण करायला अिघड आह.े या दोन्ही 

हस्िाक्षरांमध्ये काहीिरी सारखेपणा आह.े िी एका रिाची 

माणसे आहिे. िमु्हाला Greek मधील e मध्ये ि े प्रकर्ाििे 

र्दसेल. पण माझ्यासाठी अजिू खपू लहािसहाि गोष्टी आहिे 

की ज्यािरूि, मला ह ेसमज ूशकिे. या दोि प्रकारच्या अक्षराि 

काही सारखे कौटंुर्बक हािभाि र्कंिा एखादी सारखी ढब 

िक्कीच असली पार्हजे, याबद्दल माझ्या मिाि काहीच संशय 

उरला िाही. मी िमु्हाला ह ेफि माझ्या कागदाच्या िपासणीचे 

अंदाज सांगिो आह.े िमुच्यापेक्षा त्यािील िज्ञांिा, याि अजिू 

िेिीस प्रकारचे िकि  करिा येिील. त्या सिि िकाांचा र्िचार 

करिा माझ्या लक्षाि आले, की कर्िंगहमॅ र्पिापतु्रांिी ह ेपत्र 

र्लर्हले आह.े  

“येिपयांि आल्यािर अिािि माझी पढुची पायरी होिी, 

गनु्यामधील बारकािे िपासणे आर्ण त्याचा आपल्याला 

र्किपि उपयोग होिो, िे बघणे. त्यामळेु मी  

इन्स्पेक्टरबरोबर त्या घरी गेलो. जे पहायचे होिे, िे पार्हले. मिृ 

माणसाच्या अंगािरील जखम बघिू मी अगदी ठामपणे सांग ू
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शकिो, की त्याला र्पस्िुलाििू गोळी र्िदाि चार याडाििरुि 

मारली गेली असणार. कपड्यांिर र्पस्िुलािील दारूिे डाग 

पडले िव्हिे. त्यामळेु अलेक कर्िंगहमॅ जे म्हणाला की गोळी 

मारली गेली, िेव्हा दोि माणसे मारामारी करि होिी, हे िो खोटे 

बोलला. पनु्हा दोघेही र्पिापतु्र यांिी खुिी माणसू रस्त्यािर 

कुठूि सटकला, िी जागाही कुठली होिी, िे कबूल केलेले 

आह.े त्या जागेिर खरे िर एक बऱ्यापैकी मोठा खड्डा आह.े 

िो िळाशी ओलसर आह.े पण र्ििे पाऊलांचे ठसे सापडले 

िाहीि. त्यामळेु माझी खात्री झाली, की कर्िंगहमॅ खोटे बोलि 

आहिे. कारण त्यार्ठकाणी बाहेरचा कुणी माणसू आलेलाच 

िव्हिा.  

आर्ण आिा मला या गनु्याचे कारण शोधिू काढायचे 

होिे. यासाठी मी प्रिम र्मस्टर अॅक्टॉिकडे झालेल्या चोरीचे 

कारण शोधायच्या मागे लागलो. कििलिे जे सांर्गिले, 

त्यािरूि मला समजले की अॅक्टॉि ि कर्िंगहमॅ दोघांिरही 

कोटािि खटले चाल ूहोिे. अिािि क्षणाधािि मला समजले, की 

केसमधील काही महत्िाचे कागदपत्र शोधण्यासाठी 

िाचिालयाि चोरी झालेली आह.े” 
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र्मस्टर अॅक्टॉि म्हणाले, “िे खरेच आह.े िोच त्यांचा 

उद्दशे असणार. त्यांच्या संपत्तीपैकी अध्याि संपत्तीिर, माझा 

हक्क आह.े आर्ण एखादा कागद जरी सापडला असिा --- जो 

िर्शबािे माझ्या िर्कलाच्या र्िजोरीि होिा --- िरी त्यांिी 

आम्हाला केसमध्ये िामोहरम केले असिे.” 

होम्स हसि म्हणाला, “िेच िर! िो धोकादायक ि 

धसमसुळेपणािे केलेला प्रयत्ि होिा. त्याि मला िरूण 

अलेकचा प्रभाि असल्याचे समजले. काहीच ि सापडल्यािे, 

त्यांिी िी र्करकोळ चोरी असल्याचा आभास र्िमािण केला. 

त्यामळेु त्यांिी जे काही हािाला लागेल, िे गोळा केले. ह ेएिढ े

स्पष्ट झाले. पण अजिू बरेच काही शोधिू काढायचे होिे. सिािि 

महत्िाचे मला काय हिे होिे, िर त्या कागदाचा उरलेला भाग. 

मला खात्री होिी की अलेकिे मिृ माणसाच्या हािाििू िो 

ओढूि घेिला ि िो त्याच्या गाऊिच्या र्खशाि ठेिला. िो 

अजिू कुठे िो ठेिणार होिा? प्रश्न फि एिढाच होिा, की 

अजिू िो र्ििे होिा का. त्यामळेु िो शोधायचा प्रयत्ि करण े

िमप्राप्त होिे. त्यासाठी आपण सगळे त्यांच्या घरी गेलो.  
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िमु्हाला आठिि असेल की कर्िंगहमॅ आपल्याबरोबर 

स्ियंपाकघराच्या दारापासूि, घर दाखिि र्हडंि होिे. अिािि 

त्यािा त्या कागदाची आठिण ि करणे ह े महत्िाचे होिे. 

िाहीिर त्यांिी िो लिकराि लिकर िाहीसा केला असिा. 

इन्स्पेक्टर त्यािा कागदाच्या महत्िाबद्दल सांगणार होिा, 

िेिढ्याि माझ्या िे लक्षाि आले ि र्िर्य बदलण्यासाठी मी 

सदुिैािे खोटाखोटा चक्कर येऊि पडलो.  

कििल हसि ओरडला, “अरे दिेा! म्हणजे आम्ही 

िमु्हाला दाखिलेली सहािभुिूी, फुकटच गेली म्हणायची. 

िमुची चक्कर म्हणजे ढोंग होिे होय?”  

मला ििीि ििीि करामिी करूि गोंधळििू 

टाकणाऱ्या माणसाकडे बघि, मी ििल िाटूि ओरडलो, 

“व्यािसार्यक दृष््टया बोलायचे झाले, िर हे सिि जाणिू बजुिू 

केले गेले.” 

िो म्हणाला, “ही एक उपयोगी अशी कला आह.े जेव्हा 

मी पिूििि झालो, िेव्हा मी शहाणपणा दाखििू सिि काही 

सािरूि घेिले. त्यामळेु ियस्क कर्िंगहमॅिे बारा हा शब्द 
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र्लर्हला. त्यामळेु मी कागदािरील बारा या अक्षराशी िो िाडूि 

बघ ूशकलो.’ 

मी उद्गारलो, “ओहो, मी र्किी मखूि होिो!” 

होम्स हसि म्हणाला, “मी बघि होिो, की ि ू मला 

माझ्या आजारपणासाठी सहािुभिूी दाखिि होिास. िझु्याि 

खोटी सहािभुिूी र्िमािण केल्याबद्दल, मी िझुी माफी मागिो. 

मग आपण सििजण िर गेलो. खोलीि र्शरल्यािर आर्ण 

दारामागे गाऊि लटकि असलेला पार्हल्यािर, मी मदु्दाम टेबल 

िेडेिाकडे हलििू, फळांच्या फोडी र्िखरूि टाकल्या, त्यामळेु 

क्षणभर त्यांचे लक्ष गाऊिच्या र्खशािील कागदापासिू 

दसुरीकडे िळिले. मला जेमिेम कागद र्मळाला िरीही --- मी 

अिेक कागदांिर डल्ला मारला, त्यािील एक मला हिा 

असलेला र्िघाला. मला सिि काही समजले असल्याचे, त्यांिी 

पार्हले. अचािकपणे, िे पूणि सरुर्क्षि असण्यापासूि, पणूिपण े

असरुर्क्षि झाले ि त्यामळेु र्चडूि काय करािे, िे त्यांिा सचुेिा. 

िंिर मी ियस्क कर्िंगहमॅशी त्यांिी असे का केले, 

याबद्दल बोललो. त्याच्यािर प्रभाि टाकणे सोपे होिे. पण 

त्याचा मलुगा फार र्बलंदर होिा. िो र्पस्िुलािे त्याचे स्ििःचे 
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र्कंिा दसुऱ्या कुणाचेही डोके उडिायला ियार होिा. जेव्हा 

कर्िंगहमॅला र्दसले की केस अगदी िक्की त्याच्यार्िरुद्ध जाि े

आह,े िेव्हा िो हिबल झाला ि सिि काही खरे सांगिू टाकले. 

या दोघा कर्िंगहमॅिी गुप्तपणे र्मस्टर अॅक्टॉि यांच्या घरािर 

घाला घािला, त्या रात्री र्िल्यमिे हळूच त्यांचा पाठलाग 

केला. एकदा त्यािी काय केले िे त्याच्या लक्षाि आल्यािर, 

िो त्यांिा उघडे पाडायची धमकी देऊि, ब्लॅकमेल करू 

लागला. पण अशा गोष्टींसाठी र्मस्टर अलेक, फार धोकादायक 

माणसू होिा. र्िल्यमच्या कचाट्यािूि सटुण्यासाठी शक्य 

असलेली संधी शोधूि, अलेकसारख्या हुशार माणसािे एक बेि 

आखला. र्िल्यमला एखाद्या सािजासारखे र्टपले गेले. पण 

त्यांिी बेि आखिांिा िोडी अर्धक हुशारी दाखिली असिी, 

आर्ण पणूि कागद परि र्मळिला असिा, िर कदार्चि त्यांचा 

गनु्हा कधीच उघडकीला आला िसिा.” 

मी र्िचारले, “आर्ण िो कागद?” 

शेरलॉक होम्सिे दोि िुकडे जोडलेला िो कागद 

आमच्यापढुे ठेिला.  
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जर ि ूपिूेकडील दारािे आलास, िर िलुा िलुा 

आियािचा धक्का बसिू िझुे ि अॅिी मॉरीसिचे कल्याण 

होईल. पण कुणाला याबद्दल काही बोल ूिको.  

िो म्हणाला, “मी काहीशा अशाच प्रकाराची अपेक्षा 

करि होिो. अिािि अजूि आपल्याला मार्हिी िाही, की 

अलेक कर्िंगहमॅ, र्िल्यम र्करिाि ि अॅिी मॉरीसिमध्ये काय 

संबंध आहिे. र्िष्कर्ि सांगिाि की सापळा मोठ्या र्शिाफीिे 

रचला गेला होिा. p या अक्षराि ि g च्या शेपटाि र्दसणारा 

िंशपरंपरेिील सारखेपणा बघिू, िुम्हाला आिंद झाल्यािाचूि 

रहाणार िाही, याची मला खात्री आह.े i या अक्षरािरील 

र्टंबाची अिपुर्स्ििी ह े ियस्क कर्िंगहमॅचे िैर्शष््टय म्हणिा 

येईल. िॉटसि, मला िाटिे, आपला या गािािील र्िश्रांिीचा 

बेि, फारच सफल झाला आह े आर्ण उद्या मी मोठ्या 

शिीर्िशी बेकर रस्त्याला परि जाणार आह.े  
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The Crooked Man 

िाकडा माणसू 

 

उन्हाळ्यािील एका रात्री, माझ्या लग्िािंिर काही 

मर्हन्यांिी, मी माझ्या घराि शेकोटीशेजारी जर्मिीिर, शेिटचा 

पाईप ओढि, कादंबरी िाचिांिा माि खालीिर करि बसलो 

होिो. र्दिसभराच्या कामािे दमलो होिो. माझी बायको 

आधीच िरिी गेली होिी. काही िेळापूिी र्ििे लािलेल्या 
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हॉलच्या दाराच्या आिाजािरूि, िोकरही गेल्याचे मला 

कळले होिे. मी माझ्या जागेिरूि उठलो आर्ण माझ्या 

पाईपमधील राख झटकि होिो. िेव्हा अचािक जोराि घंटीचा 

आिाज ऐकला.  

मी घड्याळाि पार्हले. पािणेबारा िाजले होिे. इिक्या 

उशीरा कुणी पाहुणा िक्कीच येणार िाही. कदार्चि रुग्ण 

असािा. मी त्रासलेल्या चेहऱ्यािे दार उघडले. शेरलॉक 

होम्सला दाराि बघिू मला ििल िाटले. 

िो म्हणाला, “ओहो, िॉटसि, िलुा गाठायला, मी फार 

उशीर केला िसेल, अशी आशा करिो.” 

“माझ्या र्प्रय र्मत्रा, आि ये.” 

“िलुा ििल िाटलेले र्दसिे, याि काही आियि िाही. 

मला िाटिे, िोडा सटुकेचा भािही र्दसिो आह.े ह!ं ि ूअजिू 

िझु्या लग्िापिूी ओढायचास, िेच अकािडीया र्मश्रण पाईपमध्ये 

भरणे चाल ू ठेिलेले र्दसिेस. िझु्या कोटािरील फुगीर राख 

बघिू, माझी चकू होणे शक्यच िाही. िॉटसि, िलुा गणिेर् 

घालायची सिय असल्याचे सांगणे सोपे आह.े िझु्या शटािच्या 
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हािाि रुमाल ठेिायची सिय ि ूजोपयांि सोडि िाहीस, िोपयांि 

ि ूखराखुरा िागररक होणार िाहीस. ि ूमला रात्रभर ठेऊि घेऊ 

शकिोस का?” 

“आिंदािे” 

ि ूमला सांर्गिले होिेस, की िझु्याकडे एका सड्या माणसाची 

रहायची सोय आहे आर्ण मला र्दसिे आह,े की आिा 

िझु्याकडे कुणी पाहुणा िाही आह.े िझु्या टोपी लटकिायच्या 

स्टँडिरूि, िे कळिे आह.े” 

“ि ूरार्हलास, िर मला आिंद होईल.” 

“आभारी आह.े मग मी माझी टोपी स्टँडला लाििो. 

िझु्याकडे घरािील काही दरुुस्िी करायला कोणी काम करणारा 

र्ब्रटीश माणसू येऊि गेल्याचे र्दसिे आह.े िो काय िळदरुुस्िी 

करूि गेला का?” 

“िाही, गॅस.” 

ओहो, त्यािे त्याच्या बटुांच्या र्खळ्यांच्या दोि खणुा 

गालीच्यािर र्जिे प्रकाश पडला आह ेर्ििे, उमटिल्या आहिे. 
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िाही, खायला िको. आभारी आह.े मी िॉटरलूला जेिण केले 

आह.े पण मी िझु्याबरोबर आिंदािे पाईप ओढेि.” 

मी त्याला माझी िंबाखचूी पडुी र्दली ि माझ्यासमोर 

बसिले. काही िेळ पाईप ओढि आम्ही शांि बसलो. माझी 

खात्री होिी, की अशा िेळी त्याचे काही महत्िाचे काम 

असल्यार्शिाय, िो आलेला िाही. त्यामळेु िो त्याकडे 

िळेपयांि मी िांबूि रार्हलो. 

माझ्याकडे उत्सकुिेिे बघि िो म्हणाला, “ि ू आिा 

व्यिसार्यक दृष््टया फार व्यग्र र्दसिोस.” 

“हो. आज माझा र्दिस फार कामाि गेला. िलुा ह ेफार 

मखूािसारखे िाटेल, पण मला मार्हिी िाही, की ि ूहा िकि  कसा 

केलास?  

िो बोलला, “माझ्या र्प्रय िॉटसि, िझु्या सियी मार्हिी 

असल्याचा मला फायदा आह.े जेव्हा िझुी रुग्णांिा बघायची 

फेरी लहािशी असिे, िेव्हा ि ूचालि जािोस पण जेव्हा िी 

मोठी लांबलचक असिे, िेव्हा ि ूघोडागाडी िापरिोस. माझ्या 
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लक्षाि येिे आह,े की िझुे बटू अर्जबाि खराब झालेले िाहीि. 

त्यामळेु ि ूआज कामाि फार व्यग्र असणार, ह ेमी ओळखले.” 

मी ओरडलो. “छाि.” 

िो म्हणाला, “हे फार मामुली आह.े िकि  करणाऱ्यािे जर 

एखाद्या प्रसंगी त्याच्या शेजाऱ्याला उल्लेखिीय िाटेल, असा 

पररणाम साधला, िर त्या शेजाऱ्यािे या िकािचा पाया असलेली 

एक छोटीशी गोष्ट चकुिली असणार. माझ्या र्प्रय र्मत्रा, 

त्याचप्रमाणे, असे म्हणिा येईल, की या िझु्या आकर्िक पण 

खरे िर काही मलू्य िसलेल्या क्षणर्चत्रांच्या िझु्यािर होणाऱ्या 

र्टकाऊ पररणामापासिू, िाचक दरू असिाि. आिा मी अशाच 

िाचकांच्या जागी आह.े कारण मी या हािाि एका र्िर्चत्र 

केसचे माणसाच्या मेंदलूा चिाििू टाकणारे पषु्कळ धागेदोरे 

धरले आहिे, िरीही माझी उपपत्ती उचलिू धरिील, असे 

एकदोिदखेील पुरािे मला र्मळि िाही आहिे. िॉटसि, पण िे 

माझ्याकडे आहिे.” त्याचे डोळे चमकले ि त्याचे लहािसे 

र्करण त्याच्या बसक्या गालांिर क्षणभर पडले. परि त्याचा 

चेहरा एखाद्या रेड इरं्डयिप्रमाणे बधीर झाला. त्यामळेु िो 

माणसापेक्षा मशीिसारखा र्दस ूलागला. 
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िो बोलला, “ही समस्या फार उत्कंठािधिक आह.े अगदी 

िेगळ्या प्रकारची उत्कंठा, असे मी म्हण ूशकेि. मी आधीच या 

बाबिीि लक्ष घािले आह े ि र्िचार करूि, िी सोडिि 

आणली आह.े जर त्या शेिटच्या पायरीिर ि ू मला साि 

र्दलीस , िर माझ्यािर फार उपकार होिील.” 

“मलाही आिंद होईल.” 

“ि ूउद्या अल्डरशॉटला येऊ शकशील का?” 

“जॅक्सि माझी पॅ्रक्टीस सांभाळेल, याि काही शंका 

िाही.” 

“फारच छाि. मग उद्या ११ िाजिा िॉटरलूहूि र्िघािे 

लागेल.” 

“त्यामळेु मला िेळ र्मळेल.” 

“जर िलुा फार झोप आली िसेल, िर मी िलुा काय झाले 

आह ेि काय करायचे र्शल्लक आह,े िे िोडक्याि सांगिो.” 

“ि ूयेण्यापिूी मला झोप येि होिी. पण आिा मी चांगला 

जागा झालो आह.े” 
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“केसमधील महत्िाच्या गोष्टी ि िगळिा, मी िी कमीि 

कमी शब्दाि सांगिो. िू या केससंबंधी काही िाचलेले 

असण्याची शक्यिा िाही आह.े मी िपास करि असलेली, 

अल्डरशॉटच्या मनु्स्टर राजघराण्यािील कििल बकि लेचा खूि 

झाला असािा, असे िाटणारी ही केस आह.े” 

“मी याबद्दल काही ऐकलेले िाही.” 

“अजिू िरी फि स्िार्िक पररसरािच र्िचा बोलबाला 

झालेला आह.े ह ेदोि र्दिसांपिूी घडले. िोडक्याि असे झालेः  

िलुा मार्हिी आह े त्याप्रमाणे, मनु्स्टर राजघराण्यािील 

मंडळी असलेली र्ब्रटीश सैन्यािील पलटण खपू प्रर्सद्ध आह.े 

िार्िकांचे बंड ि िीर्मया लढाई, या दोन्ही िेळी त्यांिी 

चमकदार कामर्गरी केली होिी. िेव्हापासूि, प्रत्येक प्रसंगी िे 

मािािे ओळखले जािाि. शरू ि अिभुिी जेम्स बकि ले, 

सोमिार रात्रीपयांि, िी पलटण सांभाळि होिा. एके काळी िो 

जनु्या प्रकारची खांद्यािर धरूि मारायची बंदकू िापरणारा 

र्शपाईगडी होिा, पण त्यािे िार्िकांच्या बंडाच्या िेळी 

दाखिलेल्या शौयािबद्दल त्याला बढिी र्मळूि, िो आिा त्या 

पलटणीचा मखु्य झाला. 
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कििल बकि ले साजांट झाला, त्यािेळी त्यािे लग्ि केले. 

िॅन्सी डेव्हॉय असे िाि असलेली त्याची बायको, त्याच 

पलटणीच्या साजांटच्या िरचे पद असलेल्या माजी 

अर्धकाऱ्याची मलुगी होिी. त्यामळेु ििपररणीि िरुण जोडपे 

(िेव्हा िे िरुण होिे) जेव्हा त्या ििीि र्ठकाणी आले, िेव्हा 

त्यांिा समाजाि िोडे अिघडल्यासारखे िाटले, ह े

समजण्यासारखे आह.े पण िे चटकि र्ििे र्मसळले गेले. 

आर्ण माझ्या समजिुीप्रमाणे, जसा र्िचा ििरा पलटणीिील 

त्याच्या भाईबंदांमध्ये लोकर्प्रय होिा. िशीच र्मसेस बकि लेही 

त्या पलटणीिील र्स्त्रयांमध्ये लोकर्प्रय झाली. मी हे दखेील 

सांग ूइर्च्छिो, की िी फार सुंदर होिी. आर्ण आिा लग्िािंिर 

िीस िर्ाांिी दखेील, िी िशीच, एखाद्या राणीसारखी र्दसि 

होिी. 

कििल बकि लेचे कौटंुर्बक आयषु्य सििसामान्यपणे सुखी 

होिे. मी बऱ्याच गोष्टींसाठी अिलंबूि असलेल्या मेजर मफीिंी 

मला सांर्गिले, की त्या जोडप्याि कधीच बेबिाि िव्हिा 

र्कंिा गैरसमज िव्हिे. पण एकंदरीि पाहिा त्यािा असे िाटिे 

की, बकि लेची त्याच्या बायकोप्रिी असलेली र्िष्ठा, बायकोच्या 
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त्याच्याप्रिी असलेल्या र्िष्ठेपेक्षा जास्ि होिी. िो र्िच्यापासिू 

एखाद्या र्दिशी जरी दरू रार्हला, िरी अस्िस्ि होि असे. िर 

िी जरी र्िष्ठािंि ि र्िश्वास ूअसली िरी, त्यामािािे त्याच्या 

बाबिीि कमी प्रेमळ िाटि असे. पण पलटणीि िे एक आदशि 

मध्यमियीि जोडपे, म्हणूि ओळखले जाई. पण पढुे जी 

दःुखांर्िका घडूि आली, त्यासाठी लोकांिा त्यांचे परस्परांशी 

असलेले िािे मळुीच िशा स्िरूपाचे िाटि िव्हिे. 

कििल बकि लेच्या चाररत्र्याि, काही उपजि िेगळे असे गणु 

होिे. िो िडफदार, जिुा र्शपाई होिा ि िेहमी आिंदी असे. पण 

काही प्रसंगी िो सडूािे पेटलेला ि खपू आिमक होई. िरीही, 

त्याच्या स्िभािाची ही बाज,ू त्याच्या बायकोकडे कधी िळली 

िव्हिी. मी ज्यांच्याबरोबर बोललो, त्या पाचपैकी िीि 

ऑर्फससििा ि मेजर मफी यांिा असे जाणिले होिे, की 

खेळीमेळीिे र्ििोद करुि सिाांिा हसिणाऱ्या या माणसाला, 

त्यािेळी एकारलेल्या उदासीििेिे घेरूि टाकले होिे. मेजरि े

म्ह्टल्याप्रमाणे, एके काळी जो सिि हसि असे, िो काही 

अदृष्य कारणािे असा झाला होिा. अिेक र्दिस संध्याकाळी, 

त्याची मिर्स्ििी अंधाराि बडूुि गेल्यासारखी िाटे. काही 
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अफ़िांिर लोक र्िश्वास ठेऊ लागले होिे आर्ण त्याच्या 

चाररत्र्यािील या िेगळ्याच बाबी, त्याच्या भाईबंदांिा र्दसूि 

येि होत्या. र्िशेर्िः काळोख झाल्यािर एकटे रहाणे, त्याला 

आिडि िसे. त्याच्या या स्पष्ट र्दसणाऱ्या परुुर्ी स्िभािािर 

िेहमी शेरेबाजी होऊ लागली ि िाशेरे झाडले जाऊ लागले.  

मनु्स्टर राजघराण्यािील पर्हली िकुडी (जी जिुी ११७ िी 

आह)े काही िर्े अल्डरशॉटला मकु्काम करूि होिी. र्ििार्हि 

ऑर्फससि सैन्याच्या बराकीच्या बाहरे रहाि. हा सिि काळ 

कििल लाचाईि िािाच्या बंगल्याि रहाि असे. उत्तरेच्या 

छािणीपासिू िो अध्याि मैलािर होिा. घराच्या पर्िम बाजलूा 

िीस याडािपेक्षा कमी अंिरािर हायिे होिा. एक टांगेिाला, दोि 

िोकराणी दखेील र्ििे रहाि होिे. िे र्िघे ि त्यांचे मालक 

मालकीण एिढे लोक लाचाईिमध्ये रहाि. बकि लेला मलेु 

िव्हिी. त्यांच्याकडे कोणी पाहुणे रहायलाही येि िसि.  

“मागील सोमिारी िऊ िे दहाच्या दरम्याि लाचाईिमध्य े

त्या घटिा अशा घडल्या.” 

“असे र्दसिे आह,े की कॅिॉर्लक चचिची सभासद 

असलेली र्मसेस बकि ले, सेंट जॉजिच्या उभारणीि रस 
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घेणाऱ्यांपैकी होिी. गोरगररबांिा कपडेलत्ते परुिण्यासाठी 

असलेल्या िॅट रस्त्यािरील प्रािििामंर्दराच्या सौजन्यािे, िे 

उभारले गेले होिे. त्या र्दिशी रात्री आठ िाजिा त्यांची सभा 

होिी. आर्ण र्मसेस बकि ले भरभर जेिण आटपिू त्यासाठी 

ियार झाली होिी. घर सोडिांिा र्ििे टांगेिाल्याला र्िच्या 

ििऱ्याला असे आश्वस्ि करिांिा ऐकले, की र्िला परिायला 

फार िेळ लागणार िाही. मग र्ििे शेजारील बंगल्याि 

रहाणाऱ्या, र्मस मॉरीसिला हाक मारली ि दोघी सभेसाठी 

र्िघाल्या. सभा चाळीस र्मर्िटे चालली ि पािणेिऊ िाजिा 

र्मसेस मॉरीसिला र्िच्या दाराि सोडूि र्मसेस बकि ले घरी 

परिली. 

लाचाईि बंगल्याि एक खोली, सकाळची खोली म्हणिू 

िापरली जािे. िी रस्त्याच्या बाजलूा आह.े िी काचेच्या 

दरिाज्यािे िीस याडि रंुदीच्या र्हरिळीिर उघडिे. हायिेपासूि 

िी बटुक्या र्भंिीिे ि लोखंडी गेटिे अलग केलेली आह.े या 

खोलीि र्मसेस बकि ले सभेहूि आली. पडद े खाली केलेले 

िव्हिे. कारण िी खोली सहसा संध्याकाळी िापरली जाि िसे. 

पण र्मसेस बकि लेिे स्ििः िेिील र्दिा लािला ि घंटी िाजििू, 
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घराची व्यिस्िार्पका जेि स्टेिटि र्हला एक कप कॉफी 

आणायला सांर्गिली. खरे िर, असे करणे र्िच्या सियीचे 

िव्हिे. कििल जेिणाच्या खोलीि बसलेला होिा. पण त्याच्या 

बायकोला परििू आलेले ऐकि होिा. िोही त्या सकाळच्या 

खोलीि जाऊि र्िच्यासमोर बसला टांगेिाल्यािे त्याला हॉल 

ओलांडूि र्ििे जािांिा पार्हले. िंिर िो कधी र्जिंि सापडला 

िाही. 

मालर्कणीिे सांर्गिलेले पेय दहा र्मर्िटांिी िोकराणीिे 

आणले. पण दाराशी र्ििे मालक ि मालर्कणीची जोरजोराि 

चाललेली िादािादी ऐकली. र्ििे दारािर टकटक केले पण 

र्िला उत्तर र्मळाले िाही. र्ििे दाराची मठू र्फरििू, दार 

उघडण्याचा प्रयत्ि केला. पण दार आििू बंद होिे. त्यामळेु िी 

स्ियंपाक्याला सांगायला धािली. टांगेिाल्याबरोबर दोघी 

िोकराणी हॉलमध्ये आल्या आर्ण अजिू चाल ू असलेल्या 

भांडणाचे आिाज ऐकू लागल्या. त्यांिी सगळ्यांिी बकि लेचा 

ि त्याच्या बायकोचा असे दोि आिाज ऐकले. बकि लेचे बोलणे 

शांि, काहीसे चकुीचे आर्ण दखुाििू उदास झाल्यासारखे होिे. 

त्यामळेु िे कोणाला ऐकू येि िव्हिे. िर त्या बाईचे बोलणे फार 
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कडिट होिे ि िी आिाज चढििू बोलल्यािर स्पष्टपणे ऐकू 

येि होिे. िी परिपरि म्हणि होिी, “अरे घाबरट माणसा, आिा 

काय करायचे? आिा काय करायचे? मला माझे आयुष्य परि 

द.े मला आिा िझु्याबरोबर रहाणे शक्य िाही. अरे घाबरट 

माणसा, अरे घाबरट माणसा!” असे र्िचे बोलणे चाल ू

असिांिा अचािक, माणसाचा भयािक रडण्याचा आिाज 

आला आर्ण त्या बाईची भेदक र्कंकाळी ऐकू आली. काही 

दःुखदायक घडल्याचे जाणििू टांगेिाला दार उघडण्याचा 

प्रयत्ि करू लागला. 

आििू र्कंकाळ्यांिर र्कंकाळ्या उमटि होत्या. पण 

त्याला आि जािा येि िव्हिे. िोकराणी घाबरूि गेल्यािे, 

त्याला काही मदि करू शकि िव्हत्या. त्याच्या डोक्याि 

अचािक एक र्िचार आला. िो हॉलच्या दाराििू र्हरिळीिर 

धािला. िेिील मोठ्या फ्रें च र्खडकीचा एका कडेचा भाग 

उघडा होिा. मला िाटिे उन्हाळ्याि िे िसे असायचे. र्िििू 

िो खोलीि र्शरला. त्याच्या मालर्कणीच्या र्कंकाळ्या िांबिू 

िी कोचािर बेशदु्ध होऊि पडली होिी. र्िचा ददुैिी ििरा एक 

पाय खचुीशी दमुडलेला ि डोके कोपऱ्याि असलेल्या र्गटारिर 



 

177 
 

आपटलेले, अशा अिस्िेि, त्याच्या स्ििःच्या रिाच्या 

िारोळ्याि पडला होिा.  

त्याच्या मालकासाठी िो काही करू शकि िाही, ह े

बर्घिल्यािर, पर्हल्यांदा त्या टांगेिाल्यािे दार उघडायचा 

प्रयत्ि केला. पण इिे एक िेगळीच अिपेर्क्षि समस्या 

उद्भिली. दाराला आिील बाजलूा र्कल्ली लािलेली िव्हिी. 

त्याला िी खोलीि आसपास कुठे सापडली िाही. मग िो 

आला िसाच बाहेर पडला. पोर्लसांिा ि डॉक्टरला घेऊि 

आला. खुिाचा दाट संशय असलेल्या बाईला, बेशदु्धािस्िेि 

खोलीििू बाहरे काढले गेले. कििलचे पे्रि सोफ्यािर ठेिले गेले. 

त्या दःुखांर्िकेच्या जागेची काळजीपिूिक िपासणी केली गेली. 

त्या सैन्यािील दीघि अिभुि असलेल्या माणसाच्या 

डोक्याला मागील बाजूला दोि इचं लांबीची मोठी जखम 

झालेली र्दसि होिी. कुठल्यािरी धार िसलेल्या शस्त्रािे 

जोरदार िार करूि, िी केली गेल्यासारखे िाटि होिे. िे शस्त्र 

काय असेल, याचा अंदाज करणे कठीण िव्हिे. जर्मिीपासूि 

प्रेिाजिळ एक कडकपणे कोरलेली आगळ्यािेगळ्या 

प्रकारची काठी पडली होिी. कििलकडे त्यािे र्जिे लढाया 
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केल्या त्या िेगिेगळ्या दशेांमधिू आणलेले, र्िरर्िराळ्या 

प्रकारचे शस्त्रसाठे होिे. पोर्लसांच्या मिाप्रमाणे, िी काठी 

त्याला बर्क्षस र्मळालेली होिी. िोकरांिी िी पिूी पार्हली 

िव्हिी. पण घरािील र्िर्िध चमत्काररक िस्िूंमध्ये, ही 

कदार्चि मागे पडूि दलुिर्क्षि रार्हलेली असेल. पोर्लसांिा त्या 

खोलीि आणखी काही महत्िाचे सापडले िाही. पण एका 

गोष्टीचा उलगडा झाला िाही, की र्मसेस बकि लेच्या अंगािर, 

बळीच्या अंगािर र्कंिा खोलीि कुठेही हरिलेली र्कल्ली 

सापडली िाही. शेिटी अल्डरशॉटच्या कुलपूिाल्याकडूि, िे 

दार उघडूि घयािे लागले. 

“िॉटसि, िर असे सिि घडले. मंगळिारी सकाळी, मी 

मेजर मफी यांच्या र्ििंिीिरूि, पोर्लसांिा मदि करायला 

अल्डरशॉटला गेलो. िलुा ह ेसमजले असेल, 

की समस्या रुचीपणूि आह.े पण माझ्या र्िरीक्षणािे मला 

लगेच अंदाज आला, की िी पर्हल्याप्रिम िाटली िेिढी 

सामान्य िाही.  

खोली िपासण्यापिूी, मी िोकरांची उलट िपासणी घेिली. 

पण मला मार्हिी असलेल्या गोष्टींर्शिाय, ििीि काही कळले 
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िाही. जेि स्टेिटिला एक गोष्ट आठिली. िुला आठिि असेल 

की भांडणाचे आिाज ऐकूि, िी आली आर्ण परि जाऊि इिर 

िोकरांिा घेऊि आली. पर्हल्यांदा िी आली िेव्हा, िी एकटी 

असिांिा, र्िचा मालक ि मालर्कणीचे आिाज इिके हळू होिे 

की र्िला फारसे काही ऐकू येि िव्हिे. पण र्ििे मालर्कणीच्या 

िोंडूि डेर्व्हड हा शब्द दोिदा ऐकला. अचािक भांडणाच े

कारण जाणिू घेण्यासाठी, हा शब्द फार महत्िाचा ठरि होिा. 

िलुा आठिि असेल, की कििलचे िाि जेम्स होिे. या केसमध्य े

पोलीस ि िोकर या दोघांिर खोलिर ठसा उमटिणारी एक गोष्ट 

होिी. िी म्हणजे कििलचा िेडािाकडा चेहरा! त्यांच्या 

म्हणण्याप्रमाणे कोणी माणसू कल्पिा करू शकणार िाही, असा 

िो चेहरा फार भीिीदायक ि भयािक र्दसि होिा. त्याचा 

पररणाम इिका जोरदार होिा, की एक बघया मिषु्य िर िो बघूि 

चक्कर येऊि पडला. कििलला त्याचे भर्िष्य र्दसल्यामळेु, 

बहुधा िो असा भयाण झाला असणार. ह े पोर्लसांच्या 

उपपत्तीशीदेखील जळुि होिे. िी अशी की त्यािे त्याच्या 

बायकोला त्याच्यािर खिुी हल्ला करिांिा बर्घिले असणार. 

डोक्यािर मागील बाजलूा झालेली जखम, कदार्चि िो 

घाबरूि मार िाचिण्यासाठी मागे िळल्यामळेु झाली असेल. 
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त्या बाईकडूिही या बाबिीि काही मार्हिी र्मळाली िाही. 

र्िला मेंदजू्िराचा सौम्य झटका आला होिा. त्यामळेु िी 

चांगल्या मिर्स्ििीि िव्हिी.  

पोर्लसांकडूि मला असे कळले, की र्मस मॉरीसिला 

काही कल्पिा िव्हिी, की त्या दोघी जेव्हा चचिमधील सभेहूि 

परिल्या, िेव्हा र्िची मैर्त्रण र्मसेस बकि ले कोणत्या िाईट 

मिर्स्ििीि होिी.  

“िॉटसि, एिढी मार्हिी गोळा केल्यािर, मी त्यािर खपू 

पाईप ओढूि र्िचार केला. प्रासंर्गक बाबींपासूि, महत्िाच्या 

बाबी िेगळ्या काढल्या. या केसमधील सिािि एकमेिार्ििीय 

ि काही सचुिणारी बाब काही असेल िर िी, दाराची र्कल्ली 

हरिणे ही होिी. काळजीपिूिक िपास करुिही खोलीि िी 

सापडली िाही. त्यामळेु िी िेििू काढली गेली असणार. पण 

कििल र्कंिा त्याची बायको िी घेऊ शकि िव्हिे.  

एिढे स्पष्ट होिे. त्यामळेु कुणी र्िसरा माणसू खोलीि 

र्खडकीिूि आला असला पार्हजे. मला असे िाटि होिे की 

खोली ि र्हरिळ िीट िपासली, िर त्या गढू व्यिीचा शोध 

लाग ू शकेल. िॉटसि, िुला माझ्या पद्धिी मार्हिी आहिे. 
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त्यापैकी एकही पद्धि मी अिलंर्बली िाही असे िाही. त्यािूि 

मला काही मागमसूही लागला. पण िो अगदीच अिपेर्क्षि, 

असा होिा. खोलीि एक माणसू आला होिा. िो रस्त्यािरूि 

र्हरिळीिूि आला. मला त्याच्या पाच स्पष्ट पाऊलखणुा 

र्दसल्या. एक रस्त्यािर, र्जिे िो बटुकी र्भंि चढूि आला. दोि 

र्हरिळीिर आर्ण दोि पसुट खणुा र्जिे िो र्खडकीिूि आि 

र्शरला, र्ििे. िो िक्कीच घाईघाईिे र्हरिळीिरूि आला. 

कारण त्याच्या चिड्याचे ठसे टाचेच्या ठ्शांपेक्षा ठळक होिे. 

पण त्या मिषु्यािे िव्ह े िर त्याच्या र्मत्रािे मला आियािि 

पाडले.” 

“त्याचा र्मत्र?’ 

होम्सिे त्याच्या र्खशािूि एक मोठा शोर्णारा कागद 

काढला. त्यािे िो काळजीपिूिक त्याच्या गडुघयांिर उलगडूि 

धरला. 

त्यािे र्िचारले, “ि ूयाचे काय करशील?” 
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त्या कागदािर कुठल्यािरी लहािशा प्राण्याच्या 

पाऊलखणुा उमटिलेल्या होत्या. त्याि पाच ठळक र्ठपके 

होिे. लांब िखे र्दसि होिी. आर्ण िे र्ठपके चांगले मोठे होिे.  

मी म्हणालो, “हा िर कुत्रा आह.े” 

“ि ू कधी पडदा सरकिणारा कुत्रा पार्हला आहसे? या 

प्राण्यािे िसे केल्याच्या र्िर्िि खणुा मला सापडल्या.” 

“मग एक माकड? 

“पण पाऊलखणुा माकडाच्या िव्हत्या.’ 

“मग त्या कोणाच्या असाव्याि?” 

“कुत्रा िाही. मांजर िाही ि माकडही िाही. आपल्याला 

ओळखीचा असलेला, कुठलाही प्राणी िाही. मी त्याची मापे 

घेऊि अंदाज करायचा प्रयत्ि केला. इिे िो प्राणी र्स्िर उभा 

असल्याच्या खणुा आहिे. िलुा र्दसेल की त्याची लांबी पंधरा 

इचं आह.े त्याि मािेची ि डोक्याची लांबी र्मळि. मग िो प्राणी 

दोि फूटापेक्षा कमी लांबीचा िसणार, ह ेसमजिे --- जर शेपटू 

असेल िर --- कदार्चि त्याहूिही जास्ि! पण आिा ह ेदसुरे 

माप बघ. िो प्राणी लांब ढांगा टाकि चालिो आहे. प्रत्येक 
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िेळी िी ढांग िीि इचंाची िाटिे आह.े िलुा कळेल की िो लांब 

अंगाचा पण बटुक्या पायांचा आह.े त्याचे केस मागे कुठे 

पडलेले िाहीि. पण त्याचा साधारण आकार मी 

सांर्गिल्याप्रमाणे असािा. िो पडदा सरकिणारा आह ेि िो 

मांसाहारी आह.े” 

“ह ेि ूकशािरूि म्हणिोस?” 

“कारण त्यािे पडदा सरकिला. कडक चोचीचा रंगीि 

आर्फ्रकि पक्ष्याचा र्पंजरा र्खडकीि टांगलेला होिा. त्याचा 

उद्दशे पक्षी पकडण्याचा असािा.” 

“पण िो प्राणी कोण होिा?’ 

ओहो, जर मी त्याचे िाि सांग ू शकलो असिो, िर 

लांबच्या िळणािे का होईिा पण केस सोडिायला मदि झाली 

असिी. एकंदरीि िो प्राणी लहािसा र्िमळुिा ि मांसाहारी 

कुटंुबािील असा होिा --- आर्ण िरीही मी पार्हलेल्या िशा 

प्रकारच्या प्राण्यापेक्षा मोठा होिा.’ 

“पण त्याचा गनु्याशी काय संबंध आह?े” 
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“िे अजिू धसूरच आह.े पण आपल्याला बरेच काही 

सापडले. िो मिषु्य रस्त्यािर उभे राहूि बकि लेंचे भांडण बघि 

होिा --- पडद ेिर केलेले होिे ि खोली उजळलेली होिी. िो 

र्हरिळीिूि धािि येऊि खोलीि र्शरला, ह े आपल्याला 

मार्हिी आह.े िो कििलिर िटूुि पडला र्कंिा त्याला बघूि 

कििल घाबरूि पडला. त्यामळेु टोकेरी िस्िूिर डोके 

आपटल्यामळेु खोक पडली. िंिरचा भन्िाट प्रकार म्हणजे िो 

माणसू र्कल्ली त्याच्याबरोबर घेऊि गेला.” 

मी म्हणालो, “िझु्या शोधांमळेु ह े प्रकरण पूिीपेक्षा 

गुंिागुंिीचे होऊि बसले आह.े” 

“असेलही. पर्हल्यांदा िाटले त्यापेक्षा ह े प्रकरण खूपच 

खोल होिे. मी यािर र्िचार केला आर्ण अशा र्िष्कर्ािला 

आलो, की मला या केसचा िेगळ्या दृष्टीकोिािूि र्िचार 

करायला हिा. पण खरे पाहिा, िॉटसि, मी िुला उगीच जागे 

ठेिले आहे आपण उद्या अल्डरशॉटच्या गाडीिही ह े बोलू 

शकू.” 

‘िलुा अडिायला, ि ूफारच रंगाि आला होिास.” 
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“र्मसेस बकि ले घराििू साडेसािला जेव्हा बाहेर पडली, 

िेव्हा र्िचे ि ििऱ्याचे सिि काही चांगले होिे. र्ििे कधी 

खोट्या रुबाबािे पे्रम दाखिले िाही. टांगेिाल्यािे र्िला 

कििलशी, र्मत्रत्िािे गप्पा मारिांिा पार्हले होिे. ह ेपण िक्की 

होिे, की सभेहूि र्िच्या आगमिािंिर लगेच िी ज्या खोलीि 

गेली, र्ििे िी क्िर्चिच र्िच्या ििऱ्याला भेटे. र्ििे एखाद्या 

रागािलेल्या बाईसारखी कॉफी मार्गिली. ििरा र्ििे 

आल्यािर िी त्याच्याशी आिमकपणे िािािलाप करू लागली. 

त्यामळेु जे काही झाले, िे साडेसाि िे िऊ या िेळािच झाले. 

त्या िेळी र्िचा त्याच्याकडे बघायचा दृष्टीकोि एकदम 

बदललेला होिा. पण त्या िेळी दीड िासभर िरी िी र्मसेस 

मॉरीसिबरोबर होिी. त्यामळेु र्ििे र्िला या प्रकरणाबद्दल 

काही मार्हिी असल्याचे िाकारले असले, िरी र्िला र्िदाि 

काहीिरी मार्हिी असली पार्हजे. 

अपऱु्या मार्हिीिरूि काढलेले माझे पर्हले अिमुाि असे 

होिे, की ही मॉरीसि बाई ि र्मस्टर बकि ले यांचे काही संबंध 

असािेि. िे र्ििे र्मसेस बकि लेला सांर्गिले असािेि, त्यामळेु 

र्मसेस बकि ले र्चडली असािी. र्मस मॉरीसि त्यांच्याि काही 



 

186 
 

झाले असल्याचे िाकबूल करि होिी. र्शिाय भांडणािील 

दोघांचे शब्द जरी ऐकू गेले िसले. िरी पण डेर्व्हडचा उल्लेख 

झालेला समजला. परंिु कििलचे बायकोिरील पे्रम िर 

जगजाहीर होिे. त्यार्िरुद्ध त्या र्िसऱ्या माणसाचे र्ििे येणे, 

कदार्चि जे घडूि गेले, त्याच्याशी काहीही संबंध िसलेले अस ू

शकेल. कुठलाही दृष्टीकोि स्िीकारणे सोपे िव्हिे. पण 

साकल्यािे र्िचार करिा, र्मस मॉरीसि ि कििल बकि ले यांचे 

काही संबंध असािेि, ह ेमी िाकारले. पण माझी खात्री झाली, 

की र्मसेस बकि लेकडे असे काही कारण होिे, की ज्यामळेु 

र्िच्या मिाि ििऱ्यार्िरुद्ध चीड र्िमािण झाली. 

मी र्मस मॉरीसिशी बोलण्याचे ठरिले. र्िच्याकडे 

िक्कीच काहीिरी सांगण्यासारखे होिे. मी र्िला समजाििू 

सांर्गिले की र्िच्या मैर्त्रणीिर ििऱ्याच्या खिुाचा दोर्ारोप 

लािला जाण्याची शक्यिा आहे, त्यामळेु र्िला जे काही 

मार्हिी असेल, िे र्ििे मोकळेपणे सांर्गिले पार्हजे. 

र्मस मॉरीसि ही िोडी िाजकू, सोिेरी केसांची ि र्भत्र्या 

डोळ्यांची मलुगी होिी. परंि ुिी फार चलाख िाटि िव्हिी. िी 

साधी सामान्यज्ञाि असलेली बाई होिी,. मी र्िच्याशी 



 

187 
 

बोलल्यािर, िी िोडा िेळ र्िचार करि रार्हली आर्ण मग 

माझ्याकडे िळूि ठामपणे एक उल्लेखिीय िाक्य म्हणाली. 

त्यािला गर्भििािि मी िझु्या फायद्यासाठी सांगिो.  

िी म्हणाली, “माझ्या मैर्त्रणीला िचि दिले आह,े की मी 

याबद्दल कुणाला काही सांगणार िाही. िचि र्दले की र्दले. 

पण र्िच्यािर खिुासारखा मोठा आरोप ठेिण्याि येणार असेल 

आर्ण र्िचे र्बचारीचे िोंड आजारपणामळेु गप्प असेल, िर मग 

मी र्दलेल्या िचिापासिू मी माझी सोडिणकू करूि घेिे. 

सोमिारी संध्याकाळी िक्की कायकाय झाले, िे मी सांगिे. 

साधारण पािणेिऊ िाजिा आम्ही िॅट रस्त्यािरील सभेिंिर 

घरी परिि होिो. आम्हाला िाटेि सिुसाि असलेला हडसि 

रस्िा लागिो. र्ििे डािीकडे फि एक र्दिा आहे. आम्ही 

र्दव्याजिळ आलो, िेव्हा आम्हाला एक पाठीि खपू 

िाकलेला ि खांद्यािर एका खोक्यासारखे काही असलेला 

मिषु्य, आमच्या र्दशेिे येिांिा र्दसला. त्याचे डोके खाली 

घािलेले असूि, गडुघे िाकलेले होिे. िो काहीिरी िेडािाकडा 

र्दसि होिा. आमच्याजिळ आल्यािर र्दव्याच्या उजेडाि, 

त्यािे आमच्याकडे पार्हले. िेव्हा लगेच त्यािे िांबिू, भयािक 



 

188 
 

आिाजाि एक र्कंकाळी मारली. िो बोलला, “अरे दिेा ही िर 

िॅन्सी आह!े र्मसेस बकि ले मरणप्राय पांढरी पडली. त्या 

माणसािे र्िला सािरले िसिे, िर िी खालीच पडली असिी. 

मी पोर्लसाला बोलािणार होिे. पण िी सभ्यपणे त्या 

माणसाशी बोलिांिा बघिू, मला ििल िाटले.  

िो िरिरत्या आिाजाि बोलली, “हने्री, मी गेले िीस िर् े

असे समजिे आह,े की ि ूमेलेला आहसे.” 

त्याचा आिाज ऐकणे भीिीदायक होिे. िो म्हणाला, “मी 

आह ेिर.” त्याचा चेहरा फार काळा ि कुरूप होिा. त्याच्या 

डोळ्याििू बाहेर पडणारा उजेड अजिूही माझ्या स्िप्िाि येिो. 

त्याचे केस आर्ण कल्ले करडे होऊ लागले होिे. एखाद्या 

सरुकुिलेल्या सफरचंदासारखा त्याचा चेहरा आठ्यांिी 

भरलेला होिा.  

र्मसेस बकि ले मला म्हणाली, “र्प्रय मलुी, आपण िोडेसे 

चाल.ू मला या माणसाशी िोडे बोलायचे आह.े घाबरायचे 

काही कारण िाही.” िी धीटपणे बोलायचा प्रयत्ि करि होिी. 

पण अजिूही पांढरी पडलेली होिी. र्िच्या िरिरणाऱ्या 

ओठाििू जेमिेम शब्द बाहेर र्िघि होिे. 
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िी म्हणाली िसे मी केले. िे काही र्मर्िटे बोलले. मग िी 

परि गाडीि चढली. र्िचे डोळे जण ू आग ओकि होिे. िो 

लंगडा माणसू र्दव्याशेजारी उभा होिा आर्ण रागािे 

पेटल्यासारखा त्याची बंद मठू हिेि उडिि होिा. आम्ही 

घराच्या दाराशी येईपयांि, िी एकही शब्द बोलली िाही. िंिर 

माझा हाि हािाि घेऊि, र्ििे मला र्िििणी केली की काय 

झाले, िे कुणालाही सांग ूिको.  

िी बोलली, “हा माझ्या जुिी ओळखीचा माणसू एकदम 

अििीणि झाला.” ”जेव्हा मी र्िला िचि र्दले, की मी कुणाला 

काही बोलणार िाही, िेव्हा र्ििे माझ्या हािाचे चुंबि घेिले. 

पण काही बोलली िाही. िेव्हापासिू मी र्िला भेटले िाही. मी 

आिा िमु्हाला सिि सत्य सांर्गिले आह.े मी ह े पोर्लसांिा 

सांर्गिले िाही. कारण िेव्हा मला मार्हिी िव्हिे, की माझी 

आिडिी मैत्रीण र्किी संकटाि आह,े िुम्हाला ह े मार्हिी 

असणे, ह ेफि र्िच्या भल्यासाठी आह,े असे मी समजिे” 

“िॉटसि, ि ू कल्पिा करू शकिोस, की र्िच्या या 

सांगण्यािे काळोख्या रात्रीि उजेड पडािा िसे झाले. सिि काही 

अधििट िाटणारे िुकडे िीट जळूु लागले. मला काय झाले 
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असेल, याची पसुटशी कल्पिा आली. सगळी घटिासाखळी 

माझ्यासमोर उलगडू लागली. िंिरचे माझे काम होिे. ज्यािे 

र्मसेस बकि लेिर एिढा प्रभाि पाडला, िो माणसू शोधिू 

काढणे. जर िो अजिू अल्डरशॉटमध्ये असेल, िर ह े फार 

अिघड काम िसािे. इिे लोकिस्िी फार िाही आर्ण असा 

िाकडा माणसू िक्कीच लक्ष िेधिू घेईल. मी पणूि र्दिस त्याला 

शोधण्याि घालिला आर्ण संध्याकाळी --- आज संध्याकाळी 

--- िॉटसि, मी त्याला गाठले. त्याचे िाि हने्री िडू आह.े र्जिे 

त्या दोघी त्याला भेटल्या, र्ििे िो याच रस्त्यािरील लॉजमध्य े

रहािो. फि पाच र्दिस िो इिे आह.े घराि भाडेकरू 

ठेिणाऱ्यांची िोंद ठेिणारा, असे सोंग घेऊि मला त्या घराच्या 

मालकीणीशी, खपू गप्पा मारिा आल्या. िो माणसू मळुाि 

जादचूे खेळ करणारा आह.े िो रात्री इकडेर्िकडे र्फरूि 

लोकांचे मिोरंजि करिो. त्याच्याबरोबर पेटीि काही प्राणी 

असिाि. त्याबद्दल मालर्कणीला भीिी आह.े कारण र्ििे 

कधीच िसे प्राणी पार्हलेले िाहीि. र्िच्या म्हणण्याप्रमाणे, िी 

बाई मला एिढे सांग ूशकली, की िो काही जादचू्या खेळाि, िे 

प्राणी िापरिो. इिका िेडािाकडा ि कुरूप माणसू र्ििे रहािो, 

ह ेएक आियिच होिे. ‘काही िेळा िो र्िर्चत्र भार्ा बोलिो. 
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गेले दोि रात्री, िो त्याच्या झो[पायच्या खोलीिील अंिरुणाि 

र्िलाप करिािा ि दःुख प्रकट करिांिा ऐकू येिो. त्याच्याकडे 

िसे पैसे असािेि. पण अिामि रक्कम म्हणूि त्यािे 

मालर्कणीला दोि र्शर्लंग र्कमि असलेले जिेु र्ब्रटीश िाणे 

र्दले आह.े’ अशी मार्हिी र्ििे मला र्दली. र्ििे िे िाणे मला 

दाखिले. िो भारिीय रुपया होिा.  

“माझ्या र्प्रय र्मत्रा, िलुा आिा समजले असेल, की 

आपण कुठे पोचलो आहोि आर्ण मला िझुी का गरज आह.े 

त्या दोघी बायका त्या िाकड्या माणसापासिू दरू गेल्यािर, िो 

काही अंिर राखिू त्यांचा पाठलाग करि रार्हला आर्ण 

र्खडकीमधिू त्यािे ििराबायकोचे भांडण पार्हले. मग िो आि 

घसुला आर्ण त्यािे त्याच्या पेटीििू िो प्राणी मोकळा सोडला. 

पण िंिर खोलीि काय झाले, िे फि िोच सांग ूशकेल.” 

“त्याला िसे र्िचारायचा, िझुा बेि आह ेका?” 

“िक्कीच --- पण एका साक्षीदाराच्या उपर्स्ििीि.” 

“आर्ण िो साक्षीदार मी आह?े” 
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“जर ि ूियार असशील िर. जर िो ह ेप्रकरण स्पष्ट करू 

शकला, िर चांगलेच आह.े पण त्यािे िकार र्दला, िर 

आपल्याला अटकेचे कागदपत्र र्मळिण्यासाठी अजि करािा 

लागेल.” 

“पण आपण जाऊ, िेव्हा िो र्ििे कशािरूि असेल? 

“त्याची काळजी मी घेिलेली आह.े मी बेकर रस्त्यािरील 

एका मलुाला त्याच्या मागािर ठेिले आह.े िो जाईल र्िकडे 

िो जािो. िॉटसि, आिा मात्र खरा गुन्हगेार मीच आहे. कारण 

िलुा मी इिका िेळ झोपेपासिू िंर्चि ठेिले आह.े” 

दसुऱ्या र्दिशी दपुारी आम्ही दःुखांर्िकेच्या जागी होिो. 

माझ्या र्मत्राच्या मागिदशििाखाली, आम्ही हडसि रस्त्याला 

गेलो. होम्सिे त्याच्या भाििा झाकायचा प्रयत्ि केला, िरी मला 

ह ेसमजि होिे, की त्यािे उत्सकुिा दाबिू ठेिलेली आह.े मी 

त्याच्याबरोबर िपासकामाि सहभागी झाल्यािर, मला पण 

काही खेळकरपणाची ि काही टोचणी लागल्यासारखी जाणीि 

होि होिी. िोडा बौर्द्धक आिंदही र्मळि होिा.  
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आम्ही र्िटांच्या दोि मजली घरांच्या ओळी असलेल्या 

रस्त्यािर आल्यािर िो बोलला, “हाच िो रस्िा. ओहो, इिे 

र्सम्पसि आपल्याला अहिाल दणे्यासाठी उभा आह.े” 

िो मलुगा आमच्याकडे धािि येऊि म्हणाला, “र्मस्टर 

होम्स, िो घरीच आह.े” 

त्याच्या डोक्यािर िोपटि होम्स म्हणाला, “शाबास, 

र्सम्पसि! चल, िॉटसि, हचे िे घर आह.े आमच ेमहत्िाचे 

काम आह,े असा र्िरोप ि त्याचे काडि आि पाठिल्यािर, 

क्षणभराि आम्ही आम्हाला हव्या असलेल्या माणसासमोर उभे 

होिो. जरी हिा गरम होिी, िरी िो शेकोटीशी बसलेला होिा. 

खोली भयंकर िापलेली होिी. खचुीि िो माणसू िेडािाकडा 

बसलेला होिा. त्याला बघिू आम्हाला अिणििीय अशा 

कुरूपपणाची जाणीि झाली. पण त्यािे आमच्याकडे चेहरा 

िळिल्यािर जरी िो काळा ि रापलेला र्दसि असला िरी, 

कोणे एके काळी िो दखेणा असणार, असे जाणिि होिे. त्यािे 

ि उठिा ि ि बोलिा, त्याच्या र्पिळ्या, ओकारी येईल अशा 

डोळ्यांिी संशयािे आमच्याकडे पार्हले ि दोि खुच्याांकडे 

र्िदशे केला.  
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होम्स सहजिेिे बोलला, “र्मस्टर हने्री िडू, मला िाटिे 

िमु्ही भारिाििू आलेले आहाि. मी कििल बकि लेच्या मतृ्यचु्या 

संदभािि आलो आह.े” 

“मला त्याबद्दल काय मार्हिी असणार?” 

“त्याचीच मला खात्री करायची आह.े मला िाटिे, 

िमु्हाला मार्हिी आहे की या प्रकरणाचा र्िकाल 

लागल्यार्शिाय, िमुची जिुी मैत्रीण असलेल्या र्मसेस 

बकि लेिर र्िच्या ििऱ्याचा खिू केल्याचा असलेला आरोप 

खोडला जाणार िाही.” 

िो मिषु्य एकदम आिमक र्दस ूलागला.  

िो ओरडला, “मला मार्हिी िाही, की िमु्ही कोण आहाि. 

र्शिाय िुम्ही जे सांगि आहाि, िे िमु्हाला कसे काय कळले, 

िेदखेील मला मार्हिी िाही. पण िमु्ही आिा र्मसेस 

बकि लेबद्दल जे बोललाि, िे शपिेिर खरे असल्याचे सांग ू

शकाल का?” 

“का? र्िला अटक करण्यासाठी िे, फि िी शदु्धीिर 

येण्याची िाट बघि आहिे.” 
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अरे बापरे! िमु्ही पोर्लसांकडूि आला आहाि का?” 

“िाही.” 

“मग ह ेिमुचे, कसे काय काम आह?े” 

“प्रत्येक माणसाचे ह ेकििव्य आह,े की प्रत्येकाला न्याय 

र्मळेल असे बघणे.” 

“िमु्ही माझ्या शब्दािर र्िश्वास ठेिा, की िी र्िरपराध 

आह.े’ 

“मग िमु्ही दोर्ी आहाि.” 

“िाही, मी दोर्ी िाही.”  

“मग कििल बकि लेला कुणी मारले?” 

“फि दिेािेच त्याला मारले. पण माझ्या मिाि होिे, िसा 

जर मी त्याचा मेंद ूबाहरे काढला असिा, िर माझ्या हाििू िसे 

होण्याचीच, त्याची लायकी होिी. जर त्याच्या स्ििःच्याच 

अपराधीपणाच्या टोचणीिे िो मेला िसिा, िर मी िक्कीच 

त्याचा खिू केला असिा. िमु्हाला माझ्याकडूि िी गोष्ट 
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ऐकायची आह ेका? ठीक आह.े मी िी का सांग ूिये? त्याि 

मला लाज िाटण्यासारखे, काहीच िाही. 

“सर, झाले िे असे झाले. आिा िुम्ही माझी पाठ 

उंटासारखी झालेली बघि आहाि. माझ्या बरगड्या सरकल्या 

आहिे. पण एक काळ असा होिा, की मी सैन्याि ऑर्फसर 

होिो. ११७ जणांमध्ये मी हने्री िडू, सिािि चटपटीि ि हुशार 

होिो. आम्ही िेव्हा भारिाि होिो. आमच्या छािण्यांच्या 

जागेला भुरटी म्हणि असि. दोि र्दिसापिूी िारलेला बकि ले 

त्याच कंपिीि साजांट होिा. आर्ण िकुडीिील िोड्या िरच्या 

हुदद््यािर असलेल्या ऑर्फसरची मलुगी िॅन्सी डेव्हॉय, ही 

सिािि सुंदर मलुगी होिी. र्िच्या ओठांच्या रंुदीि सगळे 

आयषु्य सामािले होिे. दोि माणसे र्िच्यािर पे्रम करि होिी. 

आर्ण र्िचे ज्याच्यािर पे्रम होिे, िो मी होिो. आिा ह ेऐकूि 

िमु्ही हसाल. पण िेव्हा माझ्या दखेणेपणािर र्िचे पे्रम होिे.  

र्िचे जरी माझ्यािर पे्रम असले, िरी र्िच्या िर्डलांिा र्िच े

लग्ि बकि लेशी करायचे होिे. मी आडदांड ि धसमसुळा होिो. 

आर्ण त्याच्याकडे र्शक्षण होिे. िलिारबाज म्हणिू त्याची 

आधीच र्ििड झाली होिी. पण िी मलुगी माझ्याशी एकर्िष्ठ 
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होिी. जेव्हा बंडाळी सरुु झाली, िेव्हा दशेाि सगळीकडे गोंधळ 

माजला.  

आम्हाला भरुटीमध्ये कैद करण्याि आले. आमच्या 

िकुडीि अधे मोठ्या बंदकुा चालिणारे होिे. काही शीख होिे. 

बरेचसे साधे िागररक होिे आर्ण काही र्स्त्रया होत्या. आमच्या 

भोििी दहा हजार बंडखोर होिे. जण ू काही उंदरांच्या 

र्पंजऱ्यांभोििी िी र्शकारी कुत्र्यांची टोळी होिी. दसुऱ्या 

आठिड्याि आमचे पाणी संपले. आम्ही देश चालिणाऱ्या 

जिरल िीलला सिि पररर्स्ििी सांगािी का, असा प्रश्न होिा. 

कारण बायका मलुांिा घेऊि आम्ही लढू शकि िव्हिो. जिरल 

िीलसमोर आमची बाज ूमांडायचे काम मी केले. माझी र्ििंिी 

मान्य करण्याि आली. ह ेमी साजांट बकि लेला सांर्गिले. त्याला 

इिर कुणाहीपेक्षा त्या भभूागाची जास्ि चांगली मार्हिी होिी. 

आम्ही बंडखोरांच्या पलीकडे जाण्याचा मागि िो आख ूशकि 

होिा. त्याच रात्री दहा िाजिा, मी माझे कूच सरुु केले. हजारो 

माणसांचे प्राण िाचिायचे होिे. पण मी र्भंि ओलांडली, िेव्हा 

एकाच व्यिीचा र्िचार माझ्या मिाि होिा. िी म्हणजे िॅन्सी 

डेव्हॉय! 
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एका सकुलेल्या िळयािरूि माझी िाट जाि होिी. मला 

अशी आशा िाटली, की त्यामळेु शत्रचू्या छािणीपासिू माझ े

रक्षण होईल. पण मी अंधाराििू हळूच लपिछपि िळयाच्या 

कडेकडेिे जािांिा, सरळ जाऊि दबा धरूि बसलेल्या सहा 

शत्रसैूर्िकांच्या हािाि पडलो. क्षणाधािि माझ्यािर हल्ला 

झाला ि माझे हािपाय बांधले गेले. पण खरा धक्का माझ्या 

डोक्याला िव्हे िर हृदयाला बसला. कारण त्यांचे बोलणे मला 

जेिढे समजि होिे, त्यािरूि माझ्या असे लक्षाि आले की 

माझा मागि ठरिणाऱ्या माझा सहकाऱ्यािे, बकि लेिे मला 

फसिले होिे. मला आमच्याच िकुडीिील एका िोकरामाफि ि 

शत्रचू्या हािाि आणिू टाकले होिे. 

“आिा िो भाग र्िस्िारािे सांगायची गरज िाही. िमु्हाला 

आिा कळले असेल, की जेम्स बकि ले काय करू शकि होिा. 

जिरल िीलिे दसुऱ्या र्दिशी भुरटी मोकळी केली. पण 

बंडखोरांिी मला त्याच्या बरोबर िेले. आर्ण िंिर अिेक िर्ािि 

मी गोरा चेहरा बर्घिला िाही. माझा छळ केला गेला. मी पळूि 

जायचा प्रयत्ि केला. पण मला पकडूि, परि अजिू छळ 

करण्याि आला. िमु्ही बघिा आहाि, की माझी काय दशा 
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झाली. काहीजण िेपाळला पळूि चालले होिे. त्यांिी मला 

त्यांच्याबरोबर िेले. मग मी दाजीर्लंगला गेलो. िेिील डोंगराळ 

भागािील लोकांिी माझ्यािर जलुमू करणाऱ्या बंडखोरािा ठार 

केले. मी र्िििू माझी सुटका करूि घेईपयांि, त्यांचा दास 

झालो. पण दर्क्षणेला येण्याऐिजी मला उत्तरेला जािे लागले. 

शेिटी मी अफगार्णस्िािला पोचलो. र्ििे मी अिेक िर्े 

भटकलो. आर्ण शेिटी पंजाबमध्ये आलो. र्ििे मी दशेी 

लोकांमध्ये रार्हलो. माझा चररिािि मी मला येणाऱ्या जादचू्या 

प्रयोगांिी करू लागलो. माझ्यासारख्या ददुैिी पांगळ्याचा परि 

इगं्लडला जाऊि, जनु्या र्मत्रांिा भेटूि, काय उपयोग होिा? 

माझी सडू घेण्याची इच्छादेखील मला िसे करूि दिे िव्हिी. 

काठी घेऊि एखाद्या र्चंपांझीसारख्या चालणाऱ्या 

माझ्यासारख्या पांगळ्याला बघण्यापेक्षा, िॅन्सी ि माझ्या जनु्या 

र्मत्रािे सरळ पाठीच्या मला, मेलेले समजलेले बरे होिे. मी 

मेलो आह,े याबद्दल त्यांच्या मिाि काही संशय िसािा. आर्ण 

मी िसेच व्हािे अशी इच्छा करि होिो. बकि लेिे िॅन्सीशी लग्ि 

केल्याचे, मला समजले. िो सैन्याच्या िकुडीि भरभर िर चढि 

गेल्याचेही मी ऐकले. पण िरीही मला काही बोलािेसे िाटले 

िाही.  
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पण आपण जसजसे म्हािारे होि जािो, िसिशी घराची, 

मायभमूीची ओढ लागिे. अिेक िरे् मी इगं्लंडच्या चमकत्या 

र्हरव्या शेिांची ि बांधांची स्िप्िे बघि होिो. मरण्यापिूी िरी 

िे बघािेि, असे मी ठरिले. मी प्रिासासाठी पैसे साठिले. मी 

र्जिे सैर्िक रहाि होिे, र्ििे आलो. कारण मला त्यांचे 

करमणकुीचे मागि मार्हिी होिे ि िी कशी करायची, िेदखेील 

मार्हिी होिे. त्यािूि मला पोटापाण्यापरुिे पैसे र्मळि.” 

शेरलॉक होम्स म्हणाला. “िझुे किि फारच रुचीपणूि होिे. 

िमुच्या ि र्मसेस बकि लेबरोबरच्या भेटीबद्दल ि िमु्ही 

एकमेकांिा ओळखल्याबद्दल, मी आधीच ऐकले आह.े मग 

मला समजल्याप्रमाणे िमु्ही र्िचा पाठलाग करि र्िच्या 

घरापयांि गेलाि. र्खडकीिूि ििराबायकोची जोराि चाललेली 

िादािादी ऐकलीि. त्यािेळी, त्यािे केलेल्या िमुच्या 

फसिणकूीबद्दल, र्ििे त्याला र्शव्याशाप र्दले. िमुच्या भाििा 

अिािर झाल्या आर्ण िमु्ही र्हरिळीिूि धािि जाऊि, 

त्याच्यािर िोंडसखु घेिलेि.” 

“हो सर, मी िसे केले. मला बघिू िो फारच अिाक् झाला 

आर्ण कोपऱ्यािील र्गटारिर जाऊि आदळला. डोक्याला 
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मोठी खोक पडूि जागच्या जागी मेला. पण िो पडण्याआधीच 

मेला होिा. मी उजेडािील र्लखाण र्जिक्या स्पष्टपणे िाचिो, 

अगदी र्ििकेच स्पष्टपणे त्याच्या चेहऱ्यािर मरण िाचले. मला 

िसुिे बघणे, ह े त्याच्यासाठी हृदयािूि गोळी आरपार 

जाण्यासारखे होिे.” 

“आर्ण मग?” 

“मग िॅन्सीला चक्कर आली. मी दरिाजा उघडूि मदि 

र्मळिण्यासाठी, र्िच्या हािािील दरिाज्याची र्कल्ली घेिली. 

मी असे करायला गेलो, िेव्हा माझ्या लक्षाि आले, की हे सिि 

असेच टाकूि पसार व्हािे. कारण माझ्यािर भलिे आरोप केले 

जायची भीिी होिी. मला िाब्याि घेिले, िर माझे गरु्पि 

फुटायची भीिी होिी. घाईघाईि मी र्कल्ली माझ्या र्खशाि 

टाकली. पडदा ओढणाऱ्या टेडीला पकडिांिा, माझी काठी 

खाली पडली. जेव्हा मी त्याला पकडूि, पेटीि टाकले, पण िो 

त्याििू सटकला. मी र्जिक्या जोरािे पळिा येईल, र्ििक्या 

जोराि पळालो.” 

होम्सिे र्िचारले, “टेडी कोण?”  
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िो माणसू पढुे िाकला ि कोपऱ्यािील िायरची जाळी 

असलेले पेटीसारखे काहीिरी पढुे ओढले. क्षणाधािि त्याििू 

एक बारीक, डौलदार, लालसर िपर्करी रंगाचा, लांब, बारीक 

िाकाचा प्राणी बाहरे आला. मी कुठल्याही प्राण्याचे पार्हले 

िव्हिे, असे त्याचे दोि छाि लाल डोळे होिे. 

मी ओरडलो, “ह ेमुंगसू आह.े” 

िो मिषु्य बोलला, “हो, काहीजण त्याला मुंगसू म्हणिाि 

आर्ण काहीजण इचन्यमूॉि म्हणिाि. सापाला पकडणारा, असे 

मी त्याला म्हणिो. टेडी कोब्रा िागाला आियिकारक रीत्या 

झटकि पकडिो. हा सळु्यार्शिाय असलेला मुंगसू आह ेरोज 

रात्री उपहारगहृािील सापांिा पकडूि िो लोकांचे मिोरंजि 

करिो.’ 

“अजिू काही, सर?” 

“ठीक आह.े गंभीर त्रासामळेु र्मसेस बकि लेला जर काही 

मदि लागली, िर आम्हाला िमुच्याकडे परि यािे लागेल.”  

“िेव्हा मी िक्की िी करेि.” 
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“पण जर असे झाले िाही, िर त्या मेलेल्या माणसासाठी ह े

प्रकरण धसास लािण्याची काही गरज िाही. िो चकुीचे 

िागलेला आह.े िमु्हाला र्िदाि ह ेिरी समाधाि र्मळाले, की 

गेली िीस िरे् त्याचे आयषु्य त्याच्या या दषु्ट िागणकुीच्या कडू 

जाणीिेिे ग्रासलेले होिे. ओहो, रस्त्याच्या त्या बाजिेू मेजर 

मफी चालले आहिे. र्मस्टर िडू, अच्छा. मला हे जाणिू 

घयायचे आह ेकी कालपासूि पढुे काय घडले.” 

िे कोपऱ्यािर पोचण्यापिूी आम्ही त्यांिा गाठले.  

िे म्हणाले, ”कोण, र्मस्टर होम्स? या सिि खटाटोपाििू 

काहीच र्िघाले िाही, ह ेिुम्हाला समजले का?” 

“मग काय?” 

“कोटाििील चौकशी संपली आह.े िैद्यकीय परुाव्यािे 

दाखििू र्दले, की मतृ्यचूे कारण मेंदलूा बसलेला पक्षाघािाचा 

झटका ह ेहोिे. शेिटी ही केस अगदीच साधी र्िघाली.” 

होम्स हसि बोलला, “अगदीच मामलुी! िॉटसि, चल. 

आिा अल्डरशॉटमध्ये आपली काही गरज उरलेली िाही.” 
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स्टेशिकडे जािांिा मी म्हणालो, “पण एक गोष्ट आह.े 

“ििऱ्याचे िाि जेम्स होिे, ि दसुरा हने्री होिा, िर मग डेर्व्हड 

कोण होिा?” 

“माझ्या र्प्रय िॉटसि, िलुा िझु्या गोष्टींमधिू, मी जो िकि  

लढिणारा आदशि गपु्तहरे असल्याचे दाखिायला आिडिे, िो 

मी असलो पार्हजे. हे सरळ होिे, की िो शब्द पणूिपणे चकुीचा 

असिू दलुिक्ष करण्याच्या लायकीचा होिा.” 

“दलुिक्ष करण्याच्या लायकीचा?” 

“हो. िलुा मार्हिी आह,े जसा साजांट जेम्स बकि ले एका 

प्रसंगी, अज्ञािाच्या र्दशेिे िाहीसा झाला, िसाच डेर्व्हड हा 

शब्द प्रसंगािरुूप त्याच र्दशेिे भरकटि गेला. िलुा उरीह आर्ण 

बािशेबाचे लहािसे प्रकरण आठििे का? मला िाटिे, माझ े

बायबलचे ज्ञाि गंजलेले आह.े पण सॅम्यएुलच्या पर्हल्या र्कंिा 

दसुऱ्या खंडाि िुला िी गोष्ट सापडेल.”   
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The Resident Patient 

र्ििासी रुग्ण 

 

‘शेरलॉक होम्सच्या आठिणी’ याखाली येणाऱ्या 

अस्पष्ट मार्लकेिील माझ्या र्मत्राच्या काही मािर्सक 

िैर्शष््टयांची भलािण करण्यासाठी मी र्लर्हलेल्या काही 

गोष्टींपैकी, कुठल्या गोष्टींमधिू ह े जास्ि चांगल्या प्रकारे 

सांर्गिले गेले आह,े ह े ठरिणे अिघड आह.े कारण ज्या 

गोष्टींमध्ये होम्सची र्िशे्लर्क िकि शिी चांगल्या प्रकारे 

िापरली गेली आहे ि त्याच्या िपासाच्या र्िर्शष्ट पद्धिीच े

योग्य दशिि झाले आह,े अशा गोष्टी खरे िर इिक्या कमी आहिे 

र्कंिा इिक्या सििसामान्य आहिे, की त्या िाचकांसमोर ठेिणे, 
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मला बरोबर िाटि िाही. िर दसुरीकडे असेही झालेले आह,े 

की िो एखाद्या संशोधिाि गुंिलेला आह,े ज्याि गोष्टी मोठ्या 

उल्लेखिीय रीत्या िाटकी आहिे, पण त्याि त्याचा िाटा, जसा 

माझ्या मिे प्रभािी असायला हिा, िसा िाही. ‘स्कालेट’ 

‘ग्लोररया स्कॉट’ यासारख्या मी जशा घडल्या, िशा 

र्लर्हलेल्या गोष्टी, कायम इर्िहासकारांिा घाबरिि आल्या 

आहिे. मी आिा ज्याबद्दल र्लर्हणार आह,े त्याि माझ्या 

र्मत्राचा र्संहाचा िाटा िाही. िरीही पररर्स्ििीची गाडी इिकी 

उल्लेखिीय आह ेकी मी िी गोष्ट िगळू शकि िाही.  

िो ऑक्टोबरमधील पािसाळा जिळ आलेला र्दिस 

होिा. आमचे पडद े अधििट उघडे होिे. सकाळच्या डाकेिे 

आलेले एक पत्र परि परि िाचि, होम्स सोफ्यािर मटुकुळे 

करूि पडला होिा. माझ्या भारिािील िोकरीिे मला िंडीपेक्षा 

उन्हाळा जास्ि सहि करायला ियार केले होिे. त्यामळेु ९० 

र्डग्रीचे िापमाि माझ्यासाठी फार िव्हिे. पण मी िाचि 

असलेले िििमािपत्र रटाळ होिे. मी दर्क्षण समदु्रर्किाऱ्या-

िरील दगडगोट्यांच्या ििीि जंगलािील मोकळ्या भागासाठी 

िरसलो होिो. बँकेिील ररकामे होि आलेले खािे मला रजा 
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पढुे ढकलायला लािि होिे. माझ्या र्मत्रालाही िो देश र्कंिा 

समदु्र जराही आिडि िव्हिा. पाच लाख लोकांमध्ये, त्याची 

बारीक कुडी िाणि, गनु्याबद्दलच्या प्रत्येक अफिेला िा 

संशयाला िोंड दिे रहाणे त्याला जास्ि पसंि होिे. र्िसगािची 

भलािण करणे, त्याच्या रिाि बसि िव्हिे. शहरािील 

गनु्हगेारांपासिू त्याचे मि िळििू िो जेव्हा त्याच्या दशेािील 

भािाबद्दल र्िचार करे, िेव्हा त्याला िोडा बदल र्मळे.  

होम्स संभार्णासाठी फारसा उत्सकु िसल्याचे बघिू, 

मी हािािील रटाळ िििमािपत्र बाजलूा टाकले ि दसुऱ्या एका 

अभ्यासाि गुंिलो. अचािक माझ्या र्मत्राच्या आिाजािे 

माझ्या िंद्रीचा भंग झाला.  

िो बोलला, “िॉटसि, िझुे बरोबर आह.े भांडण 

र्मटिण्याचा हा मागि फारच मखूिपणाचा आह.े” 

मी उद्गारलो, “फारच मखूिपणाचा!” आर्ण मग 

अचािक माझ्या लक्षाि आले की िो कसे अगदी माझ्या 

मिािलेच बोलला. मी खचुीि सरसाििू बसलो आर्ण 

त्याच्याकडे र्िखळ आियाििे बघ ूलागलो. 
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मी ओरडलो, “ह े काय होम्स? ह े मी कल्पिा 

करण्यापलीकडचे आह.े” 

माझ्या असमंजसपणािर िो मिापासूि हसला. 

िो बोलला, “जिळच्या एका िकि  करणाऱ्या 

माणसाला, त्याच्या र्मत्राच्या मिािले ि बोललेले र्िचार कसे 

अचकू समजिाि, असा पो (लेखक) च्या कच्च्या र्लखाणा-

िील एक उिारा मी िुला िाचिू दाखिला होिा, िो िलुा 

आठििो का? ि ूत्याला लेखकाच्या कल्पिाशिीचा र्िलास 

समजला होिास. मी असे मि मांडले की माझ्या बाबिीि सिि 

असे होिे, िर िे िझु्या मिे ि ूअर्िश्वासाहि ठरिले होिेस.” 

“ओहो, िाही.” 

“कदार्चि बोलिू िाही, पण माझ्या र्प्रय िॉटसि, 

िझु्या भिुयांिी ि ू िे दाखिलेस. त्यामळेु मी िलुा जेव्हा 

हािािील िििमािपत्र टाकूि र्िचारांच्या गाडीि बसलेले 

पार्हले, िेव्हा मला िझुा िो समज काढूि टाकायची संधी 

र्मळाल्यािे आिंद झाला. म्हणजे िझु्याशी माझा खेळीमेळीिे 

संिाद होऊ शकिो, ह ेर्सद्ध झाले असिे.” 
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पण िरी माझे समाधाि झाले िाही. मी म्हणालो, ि ू

मला जे िाचिू दाखिलेस, त्याि िकि  करणारा त्याचे र्िष्कर्ि, 

िो ज्याचे र्िरीक्षण करि आह,े त्याच्या हालचालींिरूि 

काढिो. जर मला बरोबर आठिि असेल, िर िो दगडांच्या 

राशीिर धडपडि असिो. िर चांदण्यांकडे बघि असिो ि 

असेच काही. पण मी माझ्या खचुीि शांि बसलो आह.े मी 

हालचालच करि िसल्यािे ि ूकाय र्िष्कर्ि काढणार? 

“ि ूस्ििःिर अन्याय करि आहसे. स्ििःच्या भाििा 

व्यि करायला माणसाला िाक, डोळे इत्यादी र्दले आहिे 

आर्ण िे आपले र्िश्वास ूिोकर आहिे.” 

“िलुा असे म्हणायचे आहे का, ि ूमाझे र्िचार माझ्या 

िाक डोळे इत्यादी िरूि िाचणार?” 

“हो. िझुे िाक, डोळे इत्यादी अियि. र्िशेर्िः डोळे. 

िझुे र्िचार कसे चाल ूअसिाि, िे िझुे िलुाही कळि िाही.’ 

“िाही, िाही कळि.” 

“मग मी िलुा सांगिो. ि ूहािािील िििमािपत्र टाकूि 

र्दल्यािर, त्या कृिीमळेु माझे लक्ष िझु्याकडे िेधले गेले. अधे 
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र्मर्िट ि ूर्िचार ि करिा स्िब्ध बसला होिास. िंिर िझुे डोळे 

जिरल गॉडििच्या िव्या िसर्बरीिर र्खळले. िेव्हा मी िझु्या 

चेहऱ्याि बदल झालेला पार्हला. म्हणजे र्िचारप्रर्िया सरुु 

झाली. पण िी फार िेळ चालली िाही. िझुे डोळे िझु्या 

पसु्िकािरील हने्री िाडि र्बचरकडे िळले. मग ि ूर्भंिीकडे बघ ू

लागलास. आर्ण ि ूकाय र्िचार करि आहसे, िे समजि होिे. 

ि ू असा र्िचार करि होिास, की जर या र्चत्राला लाकडी 

चौकट असिी, िर िे गॉडििच्या िसर्बरीशेजारी र्ििे लटक-

लेले असिे.” 

मी उद्गारलो, “ििल िाटेल अशा रीिीिे ि ू मला 

ओळखले आहसे.” 

“एिढा िेळ मी योग्य र्दशा सोडूि, भरकटलो आह.े 

पण आिा िझुे र्िचार परि र्बचरकडे िळले आहिे. आिा ि ू

त्याचे हािभाि र्िरखिू बघि आहसे. िंिर िझुे डोळे पुकरकडे 

लागले आहिे. पण ि ू त्याच्या पर्लकडे बघि आहेस आर्ण 

िझुा चेहरा र्िचारी बिला आह.े ि ू र्बचरच्या व्यािसार्यक 

जीििािील प्रसंग आठिि आहसे. त्यािे यादिी यदु्धाि 

उत्तरेकडील लोकांच्या बाजिेू हािी घेिलेली लढ्यािील 
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कामर्गरी आठिल्यार्शिाय, त्याचा र्िचार करणे िुला शक्य 

िाही, हे मी जाणिू आह.े कारण आपल्या लोकांच्या 

त्याच्यार्िरुद्ध उसळलेला भाििांच्या उद्रकेाचा स्फोटाबद्दल, ि ू

रागाची र्िडीक दाखिलेली मला आठििे आह.े िझुे िे र्िचार 

खपू प्रबळ असल्याचे, मला मार्हिी आह.े ि ूर्बचरचा र्िचार, 

त्यार्शिाय करू शकि िाहीस. क्षणभरािे, मी िझुे डोळे त्या 

र्चत्रापासिू दरू गेलेले पार्हले. मला संशय आला, की आिा 

िझुे मि यादिी यदु्धाकडे लागले आह.े िझुे आिळलेले ओठ, 

चमकदार डोळे ि िलुा हािाच्या मठुी िळिांिा पार्हले, िेव्हा 

मी असे र्िरीक्षण केले की ि ूिक्की दोन्ही बाजकूडील िाईट, 

र्िराशादायक लढाईिील त्याचे धैयािचे िििि, आठििो आहसे. 

पण िंिर िझुा चेहरा उदास झाला. ि ूिझुी माि हलिलीस. ि ू

आयषु्याच्या फोलपणािर, भयािकिेिर ि उदासीिर र्खळूि 

रार्हलास. िझुा हाि िझु्या जनु्या जखमेकडे गेला. िझु्या 

ओठांिर हस ूिरळले. त्यािे मला दाखििू र्दले की आंिरदशेीय 

प्रश्न मागी लािण्याच्या फसव्या पद्धिीचे भिू िझु्या मिाि 

र्शरले आह.े या मदुद््यािर मी िझु्याशी सहमि झालो, की िे 

अिक्यि होिे आर्ण माझे सिि आडाखे खरे र्िघाल्याचे बघिू मी 

खरू् झालो.  
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मी म्हणालो, “एकदम बरोबर! आर्ण आिा ि ूह ेस्पष्ट 

केले आहसे, िर मी कबलू करिो, की मी पूिीसारखाच ििल 

िाटूि, भाराििू गेलो आह.े” 

“माझ्या र्प्रय िॉटसि, मी िलुा खात्रीपूििक सांगिो, मी 

ह ेसगळे िरिरचे बोलि होिो. त्या र्दिशी, ि ूअर्िश्वास प्रकट 

केला िसिास, िर मी हे िुझ्या लक्षाि आणिू र्दले िसिे. पण 

आिा झाले गेले गंगेला र्मळाले. लंडिमधिू एक फेरफटका 

मारण्याबद्दल, ि ूकाय म्हणिोस?” 

मी त्या लहािशा खोलीि बसिू कंटाळलो होिो आर्ण 

आिंदािे ियार झालो. िीि िास आम्ही फ्लीट रस्िा ि स्टँ्रड 

येिे समदु्राच्या लाटेप्रमाणे हेंदकाळणारे ि सिि बदलणारे 

आयषु्य बघि, र्फरि होिो. खोलिर र्िरीक्षण ि र्िशे्लर्ण 

करण्यास अिघड असे िेमके ि र्िस्ििृ र्िष्कर्ि काढायची 

त्याची हािोटी माझे लक्ष िेधिू घेऊि, माझे मिोरंजि करि 

होिी. परि बेकर रस्त्याला येण्यापूिी दहा िाजले होिे. एक 

टांगा आमच्या दाराशी उभा होिा.  

होम्स म्हणाला, “ह!ं डॉक्टर --- मला िाटिे, जिरल 

पॅ्रक्टीस करणारा. फार काळ िव्ह.े पण चांगली परीक्षा 
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असणारा. मला िाटिे िो सल्ला घयायला आलेला आह.े बरे 

झाले, आपण परि आलो.” त्याच्या िकि शास्त्रीय पद्धिी मी 

परेुपरू जाणूि होिो. टांग्यामध्ये लटकि असलेल्या र्पशिीिूि 

र्दसणाऱ्या िैद्यकीय उपकरणांच्या प्रकारािरूि ि अिस्िे-

िरूि त्याला झटपट र्िष्कर्ि काढायला मदि झाली असािी. 

आमच्या िरच्या र्खडकीििू उजेड येि होिा. त्यामळेु हा 

माणसू आमच्याकडेच आल्याचे कळि होिे. अशा रात्रीच्या 

िेळी माझ्या व्यिसायबंधू कशासाठी आला असेल, असा 

र्िचार करि मी होम्सच्या मागिू िर आमच्या खोलीि जाऊ 

लागलो.  

र्फकट, र्िमळुिा चेहरा असलेला, िाळूच्या रंगाच्या 

र्मशांचा माणसू आम्ही आि आल्यािर, शेकोटीजिळील 

खचुीिरूि उठला. त्याचे िय िेहिीस, चौिीसपेक्षा जास्ि 

िसािे. पण त्याचे आजारी, दमलेले हािभाि सांगि होिे, की 

आयषु्यािे त्याची सदुृढिा ि िारुण्य र्हसकाििू घेिले होिे. िो 

उदास, लाजरा ि भाििाशील र्दसि होिा. शेकोटीिरील 

कट््टयािर त्यािे त्याचा हडकुळा पांढरट हाि ठेिला होिा. िो 

उठला, िेव्हा सजििपेक्षा एखाद्या कलाकारासारखा र्दसला. 
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त्याचा कपडे म्हणजे शांि भासणारा काळा कोट, गडद पँट, 

असा होिा.  

होम्स आिंदािे म्हणाला, “डॉक्टर, शभु संध्याकाळ. 

मला िाटिे, िुम्हाला काही र्मर्िटे िांबािे लागले.” 

“िमु्ही माझ्या टांगेिाल्याशी बोलिू आलेले र्दसिा.” 

“िाही. कडेच्या टेबलािरील मेणबत्तीिे मला सांर्ग-

िले. बसा आर्ण सांगा, मी िमुची काय मदि करू शकिो.” 

आमचा पाहुणा म्हणाला, “माझे िाि डॉक्टर पसी 

टे्रव्हलेयि आह.े मी ४०३, ब्रकू रस्त्याला रहािो.  

मी र्िचारले, “िसांसंबंधीच्या खात्रीशीर िसलेल्या 

जखमांबद्दल परु्स्िका र्लर्हणारे, िेच िुम्ही का?” 

त्याचे काम मला मार्हिी असलेले बघूि, त्याचे गाल 

आिंदािे चकाकले. 

िो म्हणाला, “माझे काम इिक्या िोड्या लोकांिा 

मार्हिी आह ेकी मला िाटले, िे आिा र्िसरले गेले. माझ्या 
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प्रकाशकािे मला त्याच्या र्ििीचे अगदी िटुपुंजे पैसे र्दले. 

िमु्ही िैद्यकीय के्षत्राि आहाि का?” 

“मी सैन्यािील र्िितृ्त सजिि आह.े” 

“िसांचे रोग हा माझ्या आिडीचा र्िर्य आह.े मला 

त्याि र्िशेर् प्रािीण्य र्मळिायचे होिे. पण माणसािे जे प्रिम 

र्मळेल, िे घयािे. र्मस्टर शेरलॉक होम्स, पण ह ेजरा र्िर्यांिर 

होिे आह.े आर्ण िमुचा िेळ र्किी मलू्यिाि आहे, ह े मी 

जाणिो. अलीकडे ब्रकु रस्त्यािरील माझ्या घरी अगदी र्िर्चत्र 

अशी घटिामार्लका झाली. आज रात्री िर त्या घटिा, अगदी 

माझ्या डोक्याशी येऊि र्भडल्या. त्यामळेु मला आिा िांबणे 

अशक्य झाले ि म्हणिू, मी िमुची मदि ि सल्ला मागिो आह.े 

शेरलॉक होम्स खाली बसला ि त्याचा पाईप पेटिला. 

िमु्हाला त्रासदायक ठरलेल्या घटिा ि परर्स्ििी मला िीट 

सर्िस्िरपणे र्िशद करा.” 

डॉक्टर पसी टे्रव्हेलयि सांगू लागले, “त्यािील एकदोि 

इिक्या क्षलु्लक आहिे, की त्या सांगायची मला खरे िर लाज 

िाटिे आह.े पण हे िसे स्पष्टीकरण देिा येण्यासारखे िाही. या 
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घटिांिी आिा इिके गुंिागुंिीचे िळण घेिले आह,े की िे सिि 

मी िमुच्यासमोर ठेििो. िमु्ही त्यािील कुठले महत्िाचे आह े

ि कुठले िाही, िे ठरिा.  

प्रिम मला माझ्या कॉलेज र्शक्षणार्िर्यी सांगायला 

हिे. मी लंडि र्िद्यापीठाचा िैद्यकीय पदिीधर असिू, मी 

समजिो की िमु्ही माझ्यािर मी स्ििःची स्ििुी करि 

असल्याचा आरोप ि करिा समजिू घयाल, की माझ्या 

प्राध्यापकांिी माझ्या शैक्षर्णक कामर्गरीचे कौिकु केले आह.े 

पदिीिंिर राजा कॉलेज हॉस्पीटलमध्ये िोकरीला लागिू, मी 

संशोधि करू लागलो. मी सदुिैी असल्यािे, मला माझ्या 

संशोधिाि खूप रस र्िमािण झाला. जाणीि िाहीशी होऊि 

बधीरपणा येणे, यासंबंधी मला काम करायला र्मळाले ि 

त्यािरील पुर्स्िकेमळेु मला पदक ि ब्रसू र्पंकरटि पाररिोर्र्क 

ि र्मळाले. िसांसंबंधीच्या खात्रीशीर िसलेल्या जखमांबद्दल 

र्लर्हलेल्या या पुर्स्िकेचा आिाच िमुच्या र्मत्रािे उल्लेख 

केला. त्यामळेु त्यािेळेस असे एक मि ियार झाले होिे, की 

माझ्यापढुे सोिेरी स्िप्िांचा राजमागि उभा आह.े  
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पण त्याि एक मोठा अडिळा र्िमािण झाला. िमु्हाला 

ह ेसहज समजेल, की र्िशेर् िज्ञ अशा डॉक्टरला स्ििःला र्सद्ध 

करण्यासाठी, मोठे भाडे भरूि, जागा घेऊि, िी सजििू स्पधेि 

उिरािे लागिे. या पायाभूि खचािर्शिाय, त्याला काही िरे् 

दिाखािा चाल ू लागेपयांि, एक बऱ्यापैकी टांगा ठेिािा 

लागिो. ह े सगळे करणे माझ्या मयािदपेलीकडील होिे. मला 

िाटि होिे, काटकसर करूि दहा िर्ािि, मी चांगल्यापैकी पैसा 

कमाििू माझी रोजीरोटी चालि ूशकेि. पण अकस्माि, एका 

घटिेिे माझे िशीब उघडले. ह े माझ्या जराही ओळखीचा 

िसलेल्या ब्लेर्संग्टि िािाच्या सभ्य माणसाच्या भेटीिे घडूि 

आले. एका सकाळी िो माझ्या खोलीिर आला आर्ण आम्ही 

लगेच व्यिसायाच्या गोष्टी बोल ूलागलो.  

िो म्हणाला, “अलीकडेच पाररिोर्र्क र्मळालेला ि 

चमकदार शैक्षर्णक कामर्गरी असलेला िोच डॉक्टर पसी 

टे्रव्हलेयि, िुम्ही आहाि का?” 

मी र्ििम्रपणे िाकलो. 

त्यािे पढुे चाल ू ठेिले, “मला मोकळेपणे उत्तर द्या. 

कारण याि िमुचे भले आह.े यशस्िी होण्यासाठी जी लागिे, 
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िी सिि हुशारी िमुच्याकडे आह.े िमुच्याकडे यिुीबाजपणा 

आह ेका?’ 

मला असा िेडािाकडा प्रश्न ऐकूि, हस ूआिरेिा.  

“ठीक आह.े िे सिि माझ्याकडे आह.े” 

“काही िाईट सियी? र्पणे िगैरे? 

“िाही, सर.” 

“ठीक आह.े चांगले आह.े पण मला ह ेर्िचारणे भाग 

होिे. या सगळ्या गणुांर्िशी, िमुची पॅ्रक्टीस जोराि का चालि 

िाही?” 

मी खांद ेउडिले. 

िो ठासिू ओरडला, “बोला, बोला. ही जिुीच गोष्ट 

आह.े िमुच्या बदु्धीपेक्षा र्खसा कमी आह ेका? मी िमु्हाला ब्रकु 

रस्त्यािर दिाखािा उघडूि र्दला, िर?” 

मी त्याच्याकडे आियाििे पार्हले.  

िो ओरडला, “ओहो, ह े माझ्याकरिा आहे. 

िमुच्यासाठी िव्ह.े मी िुमच्याशी मोकळेपणे बोलिो. जर 
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िमु्हाला पटले, िर माझेही काम होईल. मला काही हजार पौंड 

गुंििायचे आहेि. आर्ण मी िे िमुच्याि गुंिििो.” 

“पण का?” 

“ह े इिर कुठल्याही अंदाजासारखेच आह े ि सिािि 

सरुर्क्षि आह.े” 

“याि माझी काय भूर्मका राहील?” 

“मी सांगिो. मी जागा घेईन त्याि फर्ििचर करेि. िोक-

रांिा पगार दईेि. सिि काही चालिेि. िुम्हाला फि खचुीि 

बसिू दिाखािा चालिायचा आह.े मी िमु्हाला दर मर्हन्याला 

पैसे ि सिि काही दईेि. िंिर िमु्ही र्मळिाल, त्यापैकी िीि 

चििुाांश मला द्या. एक चिुिाांश िमुच्याकडे ठेिा.” 

ही र्िर्चत्र मागणी घेऊि र्मस्टर ब्लेर्संग्टि माझ्याकडे 

आले. आम्ही कसे र्हशेब ठेिले ि कसा सौदा केला, ह ेसगळे 

िमु्हाला सांगि बसि िाही. याची पररणिी, मी त्या ििीि 

र्ठकाणी माझा दिाखािा सरुु करण्याि झाली. त्यािे 

सांर्गिल्याप्रमाणे सिि अटी पाळूि, माझी पॅ्रक्टीस सरुु झाली. 

िो माझ्या दिाखान्याि र्ििासी रुग्ण म्हणिू रहायला आला. 
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त्याचे ह्रदय कमकुिि होिे. त्याला सिि िैद्यकीय दखेरेखीची 

गरज होिी. िो पर्हल्या मजल्यािरील दोि खोल्या त्याची 

उठाबसायची ि झोपायची खोली म्हणूि िापरू लागला. िो 

िेगळ्याच सियींचा माणसू होिा. एकांडा होिा ि फारसा बाहेर 

जाि िसे. त्याचे आयषु्य िेमस्ि िव्हिे. पण िो स्ििः िेमस्ि 

होिा. संध्याकाळी ठरार्िक िेळी िो माझ्या दिाखान्याि येई. 

र्हशेब िपासे. त्यािील िीि चििुाांश पैसे घेऊि, त्याच्या 

खोलीिील र्िजोरीि ठेिे ि उरलेले एक चििुाांश माझ्याकडे 

रहाि.  

मला ह े आत्मर्िश्वासािे सांगािे लागेल, की त्याला 

कधीही त्याच्या िकािच्या अंदाजाचा पिात्ताप करािा लागला 

िाही. पर्हल्यापासूि दिाखािा जोराि चालला. पर्हल्यांदा 

उपचार केलेल्या काही रुग्णांमळेु, त्यांिी केलेल्या भलािणीमळेु 

ि दिाखान्याच्या पसरलेल्या कीिीिे, मी भराभर यश र्मळिि 

गेलो. गेल्या काही िर्ािि मी त्याला एक धर्िक माणसू बििले.  

र्मस्टर होम्स, िर असा माझा मागील इर्िहास ि र्मस्टर 

ब्लेर्संग्टिबरोबरचे िािे आह.े आिा माझ्यासाठी िमु्हाला एि-

ढेच सांगायचे रार्हले आह,े की मी इिे का आलो आह.े 
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“काही आठिड्यांपूिी, र्मस्टर ब्लेर्संग्टि माझ्याकडे, 

माझ्या समजिुीप्रमाणे, माझ्याकडे बरेच रागाििू आले ि िेस्ट-

एंडमधील चोरीबद्दल काही बोलले. मला आठििे, त्याप्रमाण े

िे र्िष्कारण त्यार्िर्यी उद्दीर्पि झाले होिे. आपल्या या 

जागेला आपण भक्कम गज ि कड्या घालिू घेऊ, असे िे 

म्हणाले. आठिडाभर िे िशाच अस्िस्ि मिर्स्ििीि होिे. 

त्यांच्यासाठी जेिणापेक्षा जास्ि महत्िाची असणारी अशी 

एखादी लहािशी फेरी मारण्याऐिजी, िे र्खडकीिूि सिि बाहरे 

बघि असि. त्यांच्या िागण्यािरुि माझ्या लक्षाि आले, की िे 

कुणाला िरी मरणाचे घाबरि आहिे. पण मी याबद्दल त्यांिा 

काही र्िचारले, िर िे इिके उदास होऊि र्चडि असि, की 

मला िो र्िर्य बंद करािा लागे. जसे र्दिस जाऊ लागले, िसे 

िे मरणाकडे ओढले जाऊ लागले. त्यांिी त्यांच्या आधीच्या 

सियी बदलल्या. एका ििीि घटिेिे त्यािा दयिीय करूि 

सोडले. अलीकडे िे जर्मिीिर झोपलेले असिाि.  

त्याचे असे झाले, की दोि र्दिसांपूिी मला एक पत्र 

र्मळाले. िे मी आिा िुम्हाला िाचिू दाखििो. त्यािर िारीख, 

पत्ता काही िाही.  
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‘सध्या इगं्लंडमध्ये स्िार्यक असलेले रर्शयि 

सि्गहृस्ि यांिा, डॉकटर पसी टे्रव्हेलयि यांचा व्यिसार्यक 

मदििीस व्हायला मला र्मळाले िर िे आिंर्दि होिील. त्यािा 

काही िर्े, जाणीि िाहीशी होऊि बधीरपणा येणे, या रोगािे 

पछाडलेले आह,े ज्याि डॉकटर पसी टे्रव्हलेयि र्िष्णाि आहिे. 

उद्या संध्याकाळी सव्िासहा िाजिा, डॉकटर टे्रव्हेलयि, यांिा 

सोयीस्कर असल्यास, िे फोि करिील.’ 

या आजाराचे िैर्शष््टय म्हणजे त्याचे फार रुग्ण सापडि 

िाहीि. त्यामळेु िे पत्र िाचूि मला फार कुिहूल र्िमािण झाले. 

त्यामळेु दसुऱ्या र्दिशी ठरलेल्या िेळी मी त्या रर्शयि रुग्णाला 

भेटलो. 

िे एक ियािे मोठे, कृश, िम्र असे सामान्य गहृस्ि होिे. 

पण िे रर्शयि असल्याचे िाटि िव्हिे. त्यांच्याबरोबर 

आलेल्या त्याच्या र्मत्रािे, माझ े लक्ष िेधिू घेिले. िो उंच, 

बारीक िरुण, काळा भीिीदायक चेहऱ्याचा ि आियिकारक 

रीत्या दखेणा माणसू होिा. त्याचे हाि ि छािी हक्युिलससारखी 

होिी. िो आला िेव्हा त्यािे त्याचा हाि ियस्क माणसाच्या 

हािाखाली ठेिला होिा ि काळजीपिूिक त्यािे त्याला खचुीि 
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बसिले. पण त्याच्याकडे बघिू, िो इिकी काळजी घेणारा 

असल्याचे िाटि िव्हिे.  

िो मला म्हणाला, “डॉक्टर, मी िमुची माफी मागिो.” 

त्याचे इरं्ग्लश उच्चार िेगळे िाटि होिे. “ह ेमाझे िडील आहिे 

ि त्याच्या िब्येिीबाबि मी जरा काळजीि आह.े” 

त्याची र्िशेर् काळजी बघिू, मी हेलाििू गेलो. मी 

म्हणालो, “मला िाटिे, मी सल्ला दिेांिा िमु्हाला इिे हजर 

रहायला आिडेल, बरोबर?” 

िो घाबरल्यासारखे हािभाि करि बोलला, 

“अर्जबाि िाही. िे बघिू मला फार त्रास होिो. मी जर माझ्या 

िर्डलांिा िशा प्रकारचा झटका आलेले पार्हले, िर माझी 

खात्री होिे, की यांिा जग ूदेणे योग्य िाही. माझी प्रकृिी अर्िशय 

भाििाप्रधाि आह.े िमु्ही माझ्या िर्डलांिा िपासिांिा, िमुच्या 

परिािगीिे मी बाहरे िांबिो.” 

मी अिाििच त्याला परिािगी र्दली. आर्ण िो बाहेर 

गेला. मग मी रूग्णाबरोबर त्याच्या केसबद्दल बोल ू लागलो. 

त्याची मी कसिू िपासणी केली. िो फार बरु्द्धमाि िव्हिा. 
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त्याची उत्तरे गळुमळुीि होिी. आमच्या व्यिसायािील त्या 

रोगासंबंधीची पररभार्ा त्याला मार्हिी िसल्यािे, िी िशी 

असल्याचे मी समजलो. पण मी र्लर्हि असिांिा अचािक, िो 

मला काहीच उत्तरे दईेिासा झाला. मी त्याच्याकडे िळलो, 

िेव्हा िो खचुीि कोऱ्या, बधीर चेहऱ्यािे बसिू, माझ्याकडे 

र्िरखिू बघि असल्याचे मला जाणिले. त्याला गूढ झटका 

आला होिा. 

माझी पर्हली भाििा, दया ि भीिीची होिी. दसुरी, 

मला सांगायला बरे िाटि िाही, पण व्यािसार्यक समाधािाची 

होिी. मी माझ्या रुग्णाचे िापमाि, िाडीची ि स्िायुंच्या 

काठीण्याची िोंद र्लहूि ठेिली. त्याच्या प्रर्िर्िया िपासल्या. 

या सगळ्याि, र्िशेर् िेगळे असे काही र्दसले िाही. म्हणजे ह े

माझ्या आधीच्या अिभुिाप्रमाणेच होिे. अशा केसमध्ये 

अमायल िायट्राईटचा डोस दऊेि मला चांगले पररणाम 

र्मळालेले होिे. त्यामळेु माझे ज्ञाि कसोटीस लािायची 

सिुणिसंधीच मला र्मळाली, असे मी धरूि चाललो. त्याची 

बाटली खाली माझ्या प्रयोगशाळेि होिी. त्यामळेु रुग्णाला 

िसेच खचुीि बसलेले ठेििू, मी िे आणण्यासाठी खाली 
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धािलो. िे शोधायला िोडासा उशीर झाला --- पाच र्मर्िटे 

असािीि --- आर्ण मग मी परिलो. रुग्ण गायब झालेला बघिू, 

मी चिाििू गेलो.  

अिािि मी पर्हल्यांदा बाहरे धािलो. र्ििे त्यांचा 

मलुगाही िव्हिा. दार लोटलेले होिे, पण बंद िव्हिे. रुग्णांिा 

आि घेणारा मलुगा ििीि असिू फारसा चलाख िव्हिा. िो 

खोलीि िांबि असे आर्ण रुग्णांिा आि सोडण्यासाठी मी घंटी 

िाजिली, की िो त्यांिा आि सोडि असे. त्यािे काहीच ऐकले 

िव्हिे. आर्ण िे प्रकरण गढूच रार्हले. िोड्या िेळािे र्मस्टर 

ब्लेर्संग्टि र्फरूि आले. पण मी त्यांिा याबद्दल काही बोललो 

िाही. कारण खरे सांगायचे म्हणजे, मला उशीर होऊ िये म्हणिू, 

त्यांच्याशी कमीि कमी बोलिू सटकायचे होिे. पण िसे जमले 

िसिे. 

“मला आिा परि िे रर्शयि र्पिापतु्र भेटिील, असे 

िाटले िव्हिे. पण आज संध्याकाळी याच िेळेस, त्यािा बघूि 

मला र्किी ििल िाटले असेल, याची िमु्ही कल्पिा करू 

शकिा. िे आदल्या र्दिशीप्रमाणेच माझ्या दिाखान्याि आले.  
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माझा रुग्ण बोलला, “डॉकटर, काल एकदम र्िघूि 

गेल्याबद्दल, मी िमुची माफी मागिो.” 

मी म्हणालो, “िमुच्या अशा िागण्यािे मी फारच 

आियिचर्कि झालो.” 

िो उद्गारला, “त्याचे असे झाले, मी जेव्हां अशा 

झटक्याििू बाहरे येिो, िेव्हा यापूिी कायकाय झाले, याबद्दल 

माझे मि गोंधळलेले असिे. मी एका िेगळ्याच खोलीि जागा 

झालो, म्हणजे मला िरी, िी िेगळी िाटि होिी, िेव्हा िुम्ही 

र्ििे िसिांिा, मी जण ूगुंगीि असल्यासारखा सरळ रस्त्यािर 

चाल ूपडलो.” 

मलुगा म्हणाला, “आर्ण मी बसलो होिो, िी खोली 

ओलांडूि बाहरे जािांिा त्यांिा पार्हले, िेव्हा मला िाटले 

िपासायचे ि सल्ला द्यायचे काम झाले. आम्ही घरी जाईपयांि, 

मला खरे काय झाले, िे लक्षािच आले िाही.” 

मी हसिू म्हणालो, “ठीक आह.े काही र्बघडले िाही. 

फि िमु्ही मला फारच कोड्याि टाकले. िेव्हा आिा िमु्ही जर 
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बाहेर िांबलाि, िर मी माझे कालचे अधििट रार्हलेले काम 

परि सरुु करिो.”  

साधारण अधाि िास मी माझ्या रूग्णाबरोबर, लक्षणांची 

चचाि केली. मग और्धांचा डोस सांगिू, त्याला त्याच्या 

मलुाच्या हिाली केले.  

“मी िमु्हाला आधीच सांर्गिले आह,े की र्मस्टर 

ब्लेर्संग्टि यांची व्यायामाची िेळ साधारण हीच होिी. िे 

िोड्याच िेळाि बाहरेूि आले ि िर गेले, िंिर लगेच मी 

त्यांिा खाली येिांिा ऐकले. माझ्या खोलीि िे िेड्यासारखे 

घसुले.  

िे ओरडले, “माझ्या खोलीि कोण आले होिे? 

मी म्हणालो, “कुणी िाही.” 

िे र्कंचाळले, “ह ेखोटे आह.े िर येऊि बघा.” 

मी त्यांच्या उद्दाम आरड्याओरड्याकडे दलुिक्ष केले. 

भीिीिे त्यांची बोबडी िळली होिी. जेव्हा मी त्यांच्याबरोबर 

िर गेलो, िेव्हा र्फकट गालीच्यािर त्यांिी खपूशा पाऊलखणुा 

दाखिल्या. 
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िे ओरडले, “िमुचा म्हणणे काय आह,े की त्या माझ्या 

आहिे?” 

“िे पाऊल मोठे िाटिे आह ेि खणुा िाज्या आहिे. 

िमु्हाला मार्हिी आह,े आज दपुारी खपू पाऊस पडला आर्ण 

माझे रुग्ण सोडूि, येिे कुणीही आले िाही. असे झाले असणार 

की मी रुग्णांबरोबर कामाि असिांिा, बाहेर िांबलेले कुणी 

रुग्णाचे िािेिाईक, काही अज्ञाि कारणािे, माझ्या र्ििासी 

रुग्णाच्या खोलीि गेले असणार. कशालाही हाि लािलेला 

िाही र्कंिा काहीही चोरीला गेलेले िाही. पण पाऊलखणुां-

िरूि असे र्दसिे आह ेकी कुणीिरी येऊि गेले.  

मला िाटले होिे, त्यापेक्षा र्मस्टर ब्लेर्संग्टि फारच 

जास्ि उद्दीर्पि झाले होिे. िसे पार्हले, िर कुणाचीही मिःशांिी 

घालिायला, िे परेुसे होिे. िे हािांच्या खचुीि बसिू रडि होिे. 

मी त्यािा व्यिर्स्िि बोलायला लाि ू शकि िव्हिो. िे त्या 

प्रसंगाला अिी महत्ि दिे आहिे, असे िाटि होिे. ही त्यांचीच 

सचूिा होिी, की मी येऊि िमु्हाला भेटािे. िी घटिा िशी कधी 

ि होणारी असल्यामळेु, मला र्िचे गांभीयि लक्षाि आले. िमु्ही 

माझ्या टांग्याििू माझ्याबरोबर आलाि, िर िुम्ही र्िदाि त्यांिा 
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शांि करू शकाल. िरी मला असे िाटिे आह,े की या 

उल्लेखिीय घटिेबद्दल िमु्हीदखेील फार काही स्पष्टीकरण दऊे 

शकणार िाही.” 

शेरलॉक होम्सिे ही सिि लांबलचक हकीगि िीट लक्ष 

दऊेि ऐकूि घेिली. मला असे र्दसले की त्याला त्याि फार 

उत्सकुिा िाटू लागली आह.े त्याचा चेहरा िेहमीसारखाच 

भाििाशून्य होिा. पण पापण्या डोळ्यांिर जास्ि झकुल्या 

होत्या. डॉक्टर प्रत्येक कुिहूलपणूि घटिा सांगि असिांिा, 

त्याच्या पाईपमधिू र्िघणारा धरू जास्ि दाट िळणे घेि होिा. 

आमच्या अशीलािे मागणी केल्याप्रमाणे, होम्स एकही शब्द ि 

बोलिा, िाडकि ्उठला. मला माझी टोपी र्दली. टेबलािरूि 

त्याची घेिली. आर्ण डॉक्टर टे्रव्हलेयिच्या मागोमाग दाराशी 

गेला. पाऊण िासाि आम्ही डॉक्टरच्या ब्रकु रस्त्यािरील घरी 

आलो. िे एक अंधारी ि सपाट घर होिे. एका िोकरािे 

आम्हाला आि घेिले. आम्ही गालीचा घािलेला, रंुद असा 

छाि लाकडी र्जिा चढू लागलो.  
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पण एका र्िर्चत्र अडिळ्यािे आम्ही जागच्या जागीच 

िांबलो. िरील र्दिा अचािक जोराि मागेपढुे हल ू लागला. 

अंधारािूि एक र्करटा िरिरणारा आिाज आला.  

िो आिाज ओरडला, “माझ्याकडे र्पस्िुल आह.े ि ू

जिळ आलास, िर मी खात्रीिे िलुा गोळी घालेि.” 

डॉक्टर टे्रव्हलेयि र्कंचाळले, “र्मस्टर ब्लेर्संग्टि, ह े

अिी होिे आह.े” 

सटुकेचा र्िःश्वास सोडि, आिाज आला, “डॉक्टर, 

िमु्ही आहाि होय! पण ह ेदसुरे दोघे िे असल्याचे ढोंग करि 

आहिे?” 

आम्हाला अंधारािील मोठ्या परीके्षला िोंड द्यािे 

लागणार, असे र्दसि होिे.  

शेिटी आिाज आला, “बरं, हो. हो. ठीक आह.े िमु्ही 

िर येऊ शकिा. माझ्या काळजी घेण्यािे िुम्हाला त्रास झाला 

असेल, िर मी माफी मागिो. त्यािे बोलिांिा र्जन्यािील र्दिा 

लािला. आमच्यासमोर एक र्िर्चत्र र्दसणारा माणसू उभा 

होिा. त्याचे र्दसणे ि आिाज, िसा िरिरि असल्यासारखा 
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होिा. िो फार जाड होिा. पण पिूी िो आिापेक्षादखेील जाड 

असणार. त्यामळेु चेहऱ्यािरूि त्याची कािडी रिर्पपास ू

कुत्र्यासारखी लोंबि होिी. िो आजारलेल्या रंगाचा िाटि 

होिा. त्याचे र्िरळ केस त्याच्या भािर्िक र्हदंोळ्यािर हलि 

होिे. त्याच्या हािाि र्पस्िुल होिे. पण आम्ही पढुे आल्यािर, 

त्यािे िे र्खशाि टाकले.  

िो म्हणाला, “र्मस्टर होम्स, शभु संध्याकाळ, इिे 

आल्याबद्दल मी िमुचा आभारी आह.े मला िमुच्या सल्ल्या-

ची फार गरज आह.े मला िाटिे डॉक्टर टे्रव्हलेयििे िमु्हाला 

माझ्या खोलीि कुणीिरी घसुले होिे, त्याबद्दल सांर्गिले 

असेल.” 

होम्स म्हणाला, “हो. ही दोि माणसे कोण आहिे ि िी 

िमु्हाला का त्रास दिे आहेि?” 

िो र्ििासी रुग्ण उदासीििेिे म्हणाला, “अिािि हे 

सांगणे अिघड आह.े र्मस्टर होम्स, याच्या उत्तराची 

माझ्याकडूि अपेक्षा करू िका.” 
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“िमु्हाला असे म्हणायचे आह े का, की िुम्हाला 

मार्हिी िाही?” 

“इिे जिळ या. दयाळूपणा दाखििू जिळ या.” 

िो त्याच्या झोपायच्या खोलीि आम्हाला घेऊि गेला. 

िी मोठी ि बरेच फर्ििचर असलेली खोली होिी.  

पलंगाच्या शेिटी असणाऱ्या काळ्या पेटीकडे र्िदशे 

करि, िो बोलला, “िमु्हाला िी र्दसिे आह,े बरोबर? मी 

कधीच फार श्रीमंि माणूस िव्हिो. र्मस्टर होम्स, िमु्हाला 

डॉक्टर टे्रव्हलेयििे सांगीिल्याप्रमाणे, मी माझ्या आयषु्याि 

कधी िाही िी, एकदाच गुंििणकू केली. माझा बँकेिर र्िश्वास 

िाही. र्मस्टर होम्स, माझा बँकेिील माणसांिर र्िश्वास िाही. 

पण आपल्याआपल्याि म्हणिू सांगिो, माझ्याकडे जे काही 

आह,े िे या पेटीि आह.े त्यामळेु कुणी परकी माणसे इिे घसुली, 

िर मला काय िाटेल, िे िुमच्या लक्षाि आले असेल.” 

होम्सिे ब्लेर्संग्टिकडे प्रश्नाििक दृष्टीिे पाहूि, त्याची 

माि हलिली.  
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िो बोलला, “िमु्ही मला फसिायचा प्रयत्ि केलाि, िर 

मी िमु्हाला सल्ला दऊे शकणार िाही.” 

“पण मी िमु्हाला सगळे काही सांर्गिले.” 

उबग आल्यासारखे हािभाि करि, होम्स जायला 

र्िघिांिा बोलला, “डॉक्टर पसी टे्रव्हलेयि, शुभ रात्र.’ 

िटुक्या आिाजाि ब्लेर्संग्टि बोलला, “माझ्यासाठी 

सल्ला िाही? 

“सर, िमुच्यासाठी माझा सल्ला असा रार्हल, की खरे 

बोला.” 

एका र्मर्िटािे आम्ही रस्त्यािर होिो आर्ण घराच्या 

र्दशेिे र्िघालो होिो. आम्ही ऑक्सफडि रस्िा ओलांडला ि 

हाले रस्त्याच्या अध्याि िाटेि आलो. िोपयांि माझा र्मत्र काही 

बोलला िव्हिा. 

शेिटी िो म्हणाला, “अशा मखूाांकडे िलुा िेल्याबद्दल, 

माफ कर. पण, खोलाि जाऊि पार्हले, िर ही रुचीपणूि केस 

आह.े” 
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मी कबलू केले, “मलाही िसेच िाटले.” 

“ह ेिक्की आहे की याि काही कारणािे, ब्लेर्संग्टिच्या 

मागे लागलेले दोि --- कदार्चि, जास्िही लोक आहिे. माझ्या 

मिाि याबद्दल जराही संशय िाही, की पर्हल्या ि दसुऱ्या 

प्रसंगी, िो िरुण मिषु्य ब्लेर्संग्टिच्या खोलीि घसुला होिा. 

आर्ण त्याच्याबरोबरील म्हािाऱ्यािे डॉक्टरांिा गुंगििू ठेिले.” 

“आर्ण त्याचा आजार?’ 

“शदु्ध फसिणकू, िॉटसि. आपल्या र्िरे्िज्ञाला िसे 

सांगण्याचे धाडस, मी करणार िाही. ही िक्कल करायला फार 

सोपा आजार आह.े मीसदु्धा अशी िक्कल केलेली आह.े” 

“आर्ण मग?” 

“दोन्ही िेळेस ब्लेर्संग्टि कमिधमिसंयोगािे बाहरे होिा. 

रुग्णाची िाट बघि िांबायच्या खोलीि कुणी िसेल, अशीच 

िेळ त्यांिी र्ििडली असण्याचे िेच कारण असणार. मात्र 

बरोबर त्याच िेळी ब्लेर्संग्टि बाहरे गेलेला असािा, हा योग 

जळूुि आला. खरे िर त्यांिा त्याचा र्दििम मार्हिी असायचे, 

काही कारण िव्हिे. अिािि जर िे फि चोरीच्या उद्दशेािे आले 
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असिे, िर त्यांिी काही शोधण्याचा प्रयत्ि केला असिा. 

र्शिाय मी त्या माणसाच्या डोळ्याि िाचले, की त्याचे धोरण 

ह ेकािडीबचाऊ धोरण असिू, त्यामळेु िो घाबरलेला आह.े ह े

पटण्यास अिघड आह ेकी त्याला अर्जबाि मार्हिी िसलेले, 

सडू घेण्यास टपलेले दोि शत्र ूअसािेि. त्यामळेु मी खात्रीपिूिक 

ह ेगहृीि धरले, की त्याला ह ेकोण लोक आहेि, िे मार्हिी 

आह.े आर्ण काही कारणािे िो िे दडििू ठेििो आह.े कदार्चि 

उद्या िो जास्ि बोलायच्या मिर्स्ििीि असेल.” 

मी सचुिले, “र्िःसंशय र्ििोदी ि अशक्य िाटेल 

असा, पण पटू शकेल, असा एक पयािय अस ूशकेल का? त्या 

रर्शयि रुग्णाची ि त्याच्या मलुाची सिि गोष्ट डॉक्टर पसी 

टे्रव्हलेयििे स्ििःच रचलेली अस ू शकेल का? िो स्ििःच 

त्याच्या काही खासगी कामासाठी ब्लेर्संग्टिच्या खोलीि 

घसुला असेल का?” 

मी पार्हले की माझ्या या बोलण्यािर, होम्स मिोरंजि 

झाल्यासारखे हसला.  

िो म्हणाला, “माझ्या र्प्रय माणसा, ह ेमला सचुलेले 

पर्हले उत्तर होिे. पण लगेचच माझा डॉक्टरच्या गोष्टीिर 
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र्िश्वास बसला. या िरुण माणसाचे र्जन्यािरील पाऊलांचे ठसे 

ि खोलीिील पाऊलांचे ठसे एकसारखे असल्यािे र्िचारायची 

काही गरजच िव्हिी. ब्लेर्संग्टिचे बटू टोकदार होिे, िर या 

माणसाचे चौकोिी टोकाचे होिे. आर्ण डॉक्टरपेक्षा एक इचंाहूि 

जास्ि मोठे होिे. त्यामळेु खोलीि गेलेला िोच िो िरुण होिा, 

याि काही संशय िाही. पण आपण आिा झोप.ू उद्या सकाळी 

ब्रकु रस्त्यािरूि आपल्याला काही र्िरोप आला िाही, िर 

मला ििल िाटेल.” 

शेरलॉक होम्सचे भर्िष्य िाटकी पद्धिीिे, खरे ठरले. 

दसुऱ्या र्दिशी सकाळी साडेसाि िाजिा, र्दिसाच्या पर्हल्या 

र्करणाबरोबर, मी त्याला गाऊि घालिू माझ्या पलंगाशेजारी 

उभे असलेले पार्हले.  

िो बोलला, “िॉटसि, आपल्यासाठी खाली टांगा 

िांबला आह.े” 

“आिा काय झाले?’ 

“ब्रकु रस्त्यािरील काम.” 

“काही ििीि बािमी?” 
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िो पडदा िर करि म्हणाला, “दःुखांि ि संर्दग्ध. ह ेबघ 

--- िहीिले पेर्न्सलिे र्लर्हलेले पाि बघ. ‘ दिेदयेिे लगेच या. 

P. T.’  

आमचा र्मत्र डॉक्टरला ह े र्लर्हिांिा कठीण जाि 

असल्याचे र्दसि होिे. चल र्मत्रा, घाईिे जायला हिे.” 

साधारण पाऊणिासाि, आम्ही डॉक्टरच्या घरी होिो. 

भीिीग्रस्ि चेहऱ्यािे िो आम्हाला भेटायला धािि बाहरे 

आला.  

िो ओरडला, “अरेरे, काय ह ेघडले आह!े”  

“काय?” 

“ब्लेर्संग्टििे आत्महत्या केली.!” 

होम्सिे र्शट्टी िाजिली.  

“हो. त्यािे रात्री गळफास लाििू घेिला.” 

आम्ही डॉक्टरच्या मागोमाग आि र्शरलो. िी त्याची 

रुग्णांच्याबरोबर आलेल्यांिी िांबायची खोली होिी.  
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िो ओरडला, “मला कळि िाही आह,े की मी काय 

करिो आह.े पोलीस आधीच िर गेले आहिे. मी फारच हादरूि 

गेलो आह.े” 

“त्यािे गळफास घेिल्याचे, िमु्हाला कधी समजले? 

रोज सकाळी लिकर िे कपभर चहा घेिाि. जेव्हा साि 

िाजिा िोकराणी आली, िेव्हा िो ददुिैी माणसू खोलीच्या 

मध्यभागी लटकि होिा. एक जड र्दिा टांगलेल्या हुकाला 

त्यांिी दोरी लटकिली आर्ण काल त्यािी आपल्याला जी पेटी 

दाखिली, त्यािरूि त्यािी उडी मारली.” 

क्षणभर होम्स र्िचाराि बडुालेला रार्हला. 

शेिटी िो बोलला, “िमुच्या परिािगीिे, मी िर जाऊि 

काय िे बघिो.” 

आम्ही दोघे ि आमच्या पाठोपाठ डॉक्टरदेखील िरिी 

आले. आम्ही झोपायच्या खोलीि र्शरल्याबरोबर, भयािक 

दृष्य आमच्या िजरेस पडले. ब्लेर्संग्टिचे मांसल, मऊ ि सैल 

पडलेले शरीर हुकाला टांगलेले होिे. िो र्दसायला िेगळाच 

माणसू असल्यािे, िे दृष्य अजिूच जास्ि िाढीि ि 
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पररणामकारक र्दसि होिे. माि मरुगळलेल्या कोंबडीप्रमाणे, 

त्याची माि कडेला लोंबि होिी. त्यामळेु बाकीचे धड अजिूच 

िलुिलुीि ि अिैसर्गिक र्दसि होिे. त्याच्या अंगाि रात्रीचे 

लांब कपडे होिे. त्याची सुजलेले घोटे ि पाऊले त्यािूि उघडी 

पडली होिी. त्याच्या शेजारी एक चलाख र्दसणारा पोलीस 

इन्स्पेक्टर उभा होिा. िो त्याच्या र्खशािील िहीि िोंदी करि 

होिा.  

माझा र्मत्र आि र्शरल्यािर, िो मिापासूि म्हणाला, 

“ओहो, र्मस्टर होम्स, िुम्हाला बघिू मला आिंद झाला.” 

होम्स उत्तरला, “लािेर, शभु सकाळ. माझी खात्री 

आह,े की मी िमुच्यामध्ये िाक खपुसिो आह,े असे िमु्हाला 

िाटि िसेल. िुम्ही यामागील घटिासाखळी जाणिू घेिलीि 

का?” 

“हो. मी त्यापैकी िोडेफार ऐकले.” 

“िमुचे काय मि झाले?” 

“मला जेिढे समजले आहे, त्यािरूि असे िाटिे, की 

हा माणसू भीिीिे कामाििू गेला होिा. पण िो पलंगािर आधी 
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झोपलेला होिा. कारण त्यािर त्याचा ठसा र्दसिो आह.े ह े

बहुधा सकाळी पाच िाजिा घडले. िमु्हाला मार्हिी आह ेका, 

की हल्ली आत्महत्या फार बोकाळल्या आहिे. त्याची िेळ 

भरली ि त्यािे स्ििःला टांगिू घेिले. ह ेमदु्दाम ठरििू केलेले 

प्रकरण आह.े” 

मी म्हणालो, “स्िायुंच्या कडकपणािरुि िो मिृ 

झाल्याला िीि िास उलटले आहिे.”  

होम्सिे र्िचारले, “खोलीि काही र्िशेर् गोष्ट लक्षाि 

आली का?” 

“हाि धिुायच्या र्ठकाणी एक स्िू ड्रायव्हर आर्ण 

काही स्िू र्मळाले. रात्री खपू र्सगरेटी ओढ्ल्या गेल्याचे 

समजि होिे. इिे शेकोटीमधिू बाहरे काढलेले चार र्सगरेटचे 

शेिटचे िकुडे आहिे.” 

होम्स म्हणाला, “ह!ं िुम्हाला त्याचा पाईप र्मळाला 

का? 

“िाही. िसे काही र्दसले िाही.” 

“मग त्याची र्सगरेटची डबी?” 
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“हो. िी त्याच्या कोटाच्या र्खशाि होिी.” 

होम्सिे िी उघडूि, त्यािील एका र्सगरेटचा िास 

घेिला.  

“ओहो, ही हिािा आह.े या बाकीच्या र्सगरेटी या 

पिेूकडील भारिीय िसाहिीिूि डच लोकांिी आणलेल्या 

र्दसिाि. त्या साधारणपणे र्िर्शष्ट पािांमध्ये बांधलेल्या 

असिाि. त्या इिर कुठल्याही र्सगरेटपेक्षा लांबीच्या मािािे 

बारीक असिाि.” त्यािे िे चार िकुडे उचलूि र्खशािील 

र्भंगाखाली धरूि िपासले. 

िो बोलला, “यािील दोि पाईपमध्ये घालिू ओढले 

आहिे ि दोि िसुिे. दोि फार चांगल्या सरुीिे िव्ह,े पण 

कापलेले आहिे आर्ण दोि चांगल्या दािांिी िोडले आहिे. 

र्मस्टर लािेर, ही आत्महत्या िाही. िंड डोक्यािे, बेि आखिू 

केलेला खिू आहे.” 

इन्स्पेक्टर ओरडला, “अशक्य आह!े” 

“का?” 
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“अशा त्रासदायक पद्धिीिे, कोणी त्या माणसाला का 

मारेल? 

“िेच िर आपल्याला शोधूि काढायचे आह.े’ 

“िे आि आले िरी कसे?” 

पढुील दारािे.” 

सकाळी िे कुलपुबंद होिे.” 

“िे आि आल्यािर मग, िे कुलपुबंद केले गेले.” 

“िमु्हाला कसे मार्हिी?” 

मी त्यांच्या खणुा पार्हल्या. मी िमु्हाला यांच्यापढुील 

मार्हिीही देऊ शकिो.” 

िो दाराशी गेला आर्ण कुलपुाची त्याच्या पद्धिीिे 

िपासणी केली. मग त्यािे आि असलेली र्कल्ली बाहेर 

काढली ि िीदखेील िपासली. गादीसकट पलंग, गालीचा, 

खचु्याि, शेकोटीिरील जागा, मिृ शरीर आर्ण दोरी, 

पाळीपाळीिे सिि काही, त्याचे समाधाि होईपयांि िपासले गेले. 
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टांगलेले पे्रि माझ्या ि इन्स्पेक्टरच्या मदिीिे खाली काढूि, 

सन्मािपिूिक आडिे झाकूि ठेिले गेले. 

त्यािे र्िचारले,”या दोरीचे काय?” 

डॉक्टर टे्रव्हलेयििे गादीखालिू दोरीची मोठी गुंडाळी 

काढि म्हटले, “िी याििू कापली गेली आह.े त्यांिा आगीची 

फार भीिी िाटायची ि र्जिाही पेटलेला असेल, िर र्खडकीििू 

र्िसटण्यासाठी, िी त्यािी गादीखाली ठेिली होिी. 

होम्स र्िचारपूििक म्हणाला, “त्यामळेु खनु्यांचा त्रास 

िाचला. घडलेल्या गोष्टी अगदी सरळ आहिे. दपुारपयांि मी 

िमु्हाला खिुाची कारणेही दऊे शकेि. हा शेकोटीिर असलेला 

ब्लेर्संग्टिचा फोटो मी घेिो माझ्या िपासाि मला त्याची मदि 

होईल.” 

डॉक्टर ओरडला, “पण िमु्ही आम्हाला काहीच 

सांर्गिले िाही.”  

होम्स म्हणाला, “काय काय घडले, याि काहीच संशय 

िाही. याि र्िघेजण होिे. त्यािा ओळखण्यासाठी माझ्याकडे 

काही परुािा िाही. पर्हले दोघे अिाििच, रर्शयि रुग्ण ि त्याचा 
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मलुगा, ह ेआहिे. िेव्हा त्यांचे परेुसे िणिि आपण देऊ शकिो. 

त्यािा घरािीलच एका माणसािे प्रिेश र्दला. इन्स्पेक्टर, मी 

िमु्हाला असा सल्ला दईेि की डॉक्टरकडे अलीकडेच कामाला 

लागलेल्या मलुाला िुम्ही अटक करािी.” 

डॉक्टर टे्रव्हेलयि म्हणाला, “िो सापडि िाही आह.े 

स्ियंपाकी ि िोकराणी त्याला शोधि होिे.” 

होम्सिे त्याचे खांद ेउडिले.  

िो म्हणाला या िाट्यािील त्याची भरू्मका कमी 

महत्िाची िाही. र्िघेजण गपुचपू र्जिा उिरूि खाली आले. 

ियस्क माणसू पर्हला, िरुण माणसू दसुरा ि आर्ण अिोळखी 

मलुगा त्यांच्यािंिर --- “ 

मी मध्येच बोललो, “माझ्या र्प्रय होम्स!” 

“ओहो, पाऊलखणुा एकमेकांिर पडलेल्या िाहीि. 

काल रात्री मला कुठल्या खणुा कुणाच्या आहिे, िे जाणिू 

घयायची संधी र्मळाली. त्या िंिर र्मस्टर ब्लेर्संग्टिच्या 

खोलीकडे गेल्या. िी खोली त्यांिा कुलपुबंद असलेली 

आढळली. पण त्यांिी िायरच्या सहाय्यािे कुलपूाशी झटापट 
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केली. र्भंगार्शिायही िमु्हाला दाब र्दला गेला, र्ििे चरे 

उमटलेले र्दसिील. खोलीि र्शरल्यािर, त्यांचे पर्हले काम 

म्हणजे र्मस्टर ब्लेर्संग्टिच्या िोंडािर फडके दाबिू, त्याची 

मसु्कटदाबी करायची. िो झोपलेला होिा र्कंिा भीिीिे इिका 

गभिगळीि झाला होिा, की त्याच्या िोंडूि शब्दही फुटि 

िसािा. या र्भंिी जाड आहिे. त्यामळेु त्यािे एखादी र्कंकाळी 

मारली असेल, िरी िी बाहेर ऐकू येणे शक्य िव्हिे.  

एकदा त्याला िाब्याि घेिल्यािर, काही चचाि केली 

गेली असािी. बहुधा िी काही कायदशेीर बाबींसंबंधी असािी. 

िी काही िेळ चालली असणार. कारण िेव्हा या र्सगरेटी 

ओढल्या गेल्या आहिे. ियस्क माणसू त्या कमकुिि खचुीि 

बसला असणार. त्याच्या हािाि पाईप असणार. िरुण मिषु्य 

काही अंिरािर पलीकडे बसला असणार. त्यािे र्सगरेटची राख 

उघड्या खणांमध्ये झटकली असणार. र्िसरा माणसू िरखाली 

करि होिा. मला िाटिे, ब्लेर्संग्टि अंिरुणािर िाठ बसलेला 

असणार. पण त्याबद्दल मला एिढी खात्री िाही.  

िर मग याचा शेिट त्यांिी ब्लेर्संग्टिला फासािर 

लटकिण्याि झाला. हा बेि इिका पक्का होिा, की माझा असा 
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र्िश्वास आह,े की त्यांिी त्यांच्याबरोबर फाशी द्यायचे सामािही 

आणले असेल. मला िाटिे, एक स्िू ड्रायव्हर आर्ण काही 

स्िू, ह ेसामाि त्यासाठीच होिे. पण िेिे हुक असलेला पाहूि 

त्यांचे श्रम िाचले असिील. त्याचा कायिभाग उरकूि, िे चाल ू

पडले असणार ि त्यांच्यामागे मलुािे दार लाििू घेिले 

असणार.” 

आम्ही सगळ्यांिी हा रात्रीचा सिि प्रकार मोठ्या 

उत्सकुिेिे ऐकूि घेिला. होम्सिे केिळ खणुांिरूि इिके 

बारीकसारीक िणिि केले, की िो सांगि असिांिा सदु्धा, 

आम्हाला िकि  करणे कठीण जाि होिे. त्या मलुाची चौकशी 

करण्यासाठी, इन्स्पेक्टर घाईिे र्िघिू गेला. होम्स आर्ण मी 

न्याहारी करण्यासाठी बेकर रस्त्याला परि आलो.  

आमचे जेिण झाल्यािर िो म्हणाला, “मी िीिपयांि 

परि येिो. िेव्हा इिे मला इन्स्पेक्टर ि डॉक्टर भेटणार आहिे. 

त्या िेळेपयांि मला या केसमधील काही ि समजलेला भागही 

स्पष्ट झालेला असेल, अशी मी आशा करिो.  

ठरलेल्या िेळी आमचे पाहुणे आले. पण माझ्या 

र्मत्राला यायला पािणेचार िाजले. पण िो आि र्शरल्यािर 



 

247 
 

त्याच्या हािभािांिरूि मला असे र्दसले, की सिि काही 

सरुळीि पार पडले आह.े 

“इन्स्पेक्टर, काही बािमी?” 

“आम्ही मलुाला िाब्याि घेिले, सर.” 

“छाि, आर्ण मला िे दोघे र्मळाले.” 

आम्ही र्िघे एकदम ओरडलो, “म्हणजे, आपण त्यांिा 

पकडले.” 

“ठीक आह.े मला र्िदाि त्यांची ओळख पटली. 

माझ्या अपेके्षप्रमाणे हा ििाकर्िि ब्लेर्संग्टि ि त्याचे खिुी, 

मखु्य पोलीस ठाण्याि सगळ्यांिा मार्हिी आहिे. त्यांची िािे 

र्बडल, हेिाडि ि मोफॅट अशी आहिे.” 

इन्स्पेक्टर ओरडला, “ही िरर्िंग्डि टोळी आह.े” 

होम्स बोलला, “अिािि.” 

“मग ब्लेर्संग्टि म्हणजे सटुॉि असला पार्हजे.’ 

होम्स बोलला, “िेच िर.” 
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इन्स्पेक्टर म्हणाला, “ह ेआिा अगदी स्पष्ट आह.े” 

पण टे्रव्हलेयि ि मी घाबरूि एकमेकांकडे बघि 

रार्हलो.  

होम्स बोलला, “या िरर्िंग्डि टोळीचे बँकेिील प्रकरण 

िमु्हाला िक्की आठिि असेल. त्याि पाच माणसे होिी --- ही 

चार आर्ण पाचिा काटिराईट िािाचा होिा. काळजीिाहक 

टोबीि मारला गेला आर्ण चोरांिी साि हजार पौंड लंपास केले. 

ह े १८७५ मध्ये घडले. त्या पाचहीजणांिा पकडले. पण 

त्यांच्यार्िरुद्धचा परुािा फारसा बळकट िव्हिा. हा ब्लेर्संग्टि 

र्कंिा सटुॉि टोळीिील सिािि िाईट होिा. िो मार्हिी दणेारा 

ठरला. त्यािे र्दलेल्या मार्हिीमळेु, काटिराईटला फाशी झाली 

आर्ण बाकी र्िघांिा पंधरा िरे् र्शक्षा झाली. सटुल्याच्या 

दसुऱ्या र्दिशी, त्यांिी त्यांचा र्मत्र काटिराईटला फासािर 

लटकिल्याबद्दल, ब्लेर्संग्टि र्कंिा सटुॉिची र्शकार करायचे 

ठरिले. दोिदा त्यांचा प्रयत्ि फसला. पण िंिर र्िसऱ्या िेळी, 

िमु्ही पार्हल्याप्रमाणे िो यशस्िी झाला. डॉक्टर पसी 

टे्रव्हलेयि, अजिू काही स्पष्ट करायचे रार्हले आह ेका?” 
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डॉक्टर म्हणाला, “िमु्ही सिि काही खपू छाि स्पष्ट केले 

आह.े ज्या र्दिशी ब्लेर्संग्टि अस्िस्ि झाला होिा, त्या र्दिशी 

िे लोक िरंुुगािूि सटुल्याचे त्यािे िििमािपत्राि िाचले 

असािे.” 

“असेल. त्याचे चोरीबद्दलचे बोलणे पणूिपणे खोटे 

होिे.” 

“पण त्यािे िमु्हाला, ह ेका सांर्गिले िाही?” 

“माझ्या र्प्रय सर, सडू घेण्याच्या िीव्र इच्छेिे 

पछाडलेल्या त्याच्या जनु्या र्मत्रांचा स्िभाि लक्षाि घेऊि, िो 

स्ििःची ओळख जमेल र्ििकी सिाांपासिू लपिि होिा. त्याचे 

गरु्पि लाजलािणे होिे आर्ण िे काही झाले िरी, त्याला 

फोडायचे िव्हिे. िो र्किीही ददुैिी असला, िरी, िो र्ब्रटीश 

कायद्याच्या छत्रछायेखाली होिा. आर्ण इन्स्पेक्टर, माझी खात्री 

आह,े की िी ढाल आिा त्याचे संरक्षण करू शकि िव्हिी. 

िमु्ही बघाल, की न्यायदेििेची िलिार अजिू सूड घेऊ 

शकिे.” 
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िर ब्रकु रस्त्यािरील डॉक्टरची ि र्ििासी रुग्णाच्या 

प्रकरणाची अशी र्िर्शष्ट घटिासाखळी होिी. त्या रात्रीिंिर 

पोर्लसांिी, त्या िीि खनु्यांचे िखही पार्हले िाही. स्कॉटलंड 

याडिमध्ये असे म्हणिाि की, काही िर्ाांपूिी पोिुिगीजच्या 

र्किाऱ्याशी ओपोरटो येिे बऱ्याच खोलिर पणूिपण े

बडुालेल्या, िाफेिर चालणाऱ्या ददुिैी िोरा िेइिा जहाजािर 

िे प्रिासी होिे. त्या मलुार्िरुद्ध परेुसा परुािा ि सापडल्यािे, 

कोटािि त्याची केस चालली िाही. अशा िऱ्हेिे ब्रकु 

रस्त्यािरील गढू कधीच लोकांसमोर आले िाही.  
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The Greek Interpreter 

ग्रीक दभुाष्या 

 

माझ्या शेरलॉक होम्सबरोबरच्या दीघि ि दाट पररचयाि, 

मी त्याच्या िािेिाईकांबद्दल कधी काही ऐकले िाही. त्याच्या 

आधीच्या आयषु्याबद्दलही काही ऐकले िाही. स्ििःचे र्िचार 

र्कंिा भाििा शक्यिो दसुऱ्यापयांि पोच ूद्यायच्या िाहीि, या 

त्याच्या हट्टामळेु, त्याच्यािर अमाििी पररणाम झाला होिा ि 

िो माझ्यािही संिर्मि होि असल्याचे, मला जाणिले होिे. 

मी त्याला एक हृदय िसलेला, िसुिा मेंद ूसमजि होिो. माििी 
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सहृदयिेपासिू दरू असलेला, पण बदु्धीमत्तेि सिािि पढुे 

असलेला, असा एक सिाांपासिू अलग पडलेला चमत्कार 

समजि होिो. अशा त्याचा िारा मलाही लागला होिा. 

र्स्त्रयांबद्दल त्याची िािड, फटकूि रहाणे ि कुणाहीबरोबर मैत्री 

ि करणे, ह े त्याच्या भाििाशनू्य चाररत्र्याचे र्िशेर् होिे. पण 

स्ििःच्या जिळच्या लोकांपासिू पणूिपणे दरू राहूि, त्यांचा 

कधी उल्लेख करणेही टाळणे, ह े त्याहूिही जास्ि होिे. मला 

असा र्िश्वास िाटू लागला होिा, की िो अिाि असूि त्याच्या 

िािेिाईकांपैकी कोणी र्जिंि िसािेि. पण एक र्दिस मला 

आियािि पाडूि िो त्याच्या भािाबद्दल बोलला.  

ह े उन्हाळ्यािील एका संध्याकाळी चहािंिर घडले. 

र्िहिेुकपणे अचािक उद्भिलेले, असे ह े संभार्ण गोल्फ 

क्लबपासिू ग्रहणापयांि कशािरही चाल ू होिे. शेिटी िंश 

परंपरेिे आलेले गणु ि दृष्टीकोि यािर गाडी येऊि ठेपली. 

चचेचा र्िर्य होिा, एखाद्याचे खास गणु ह े त्याच्याि 

िंशपरंपरेिे येिाि की त्यािे स्ििःला र्दलेल्या प्रर्शक्षणामळेु 

येिाि.  
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मी म्हणालो, “िझु्या स्ििःच्या बाबिीि, ि ू मला 

िेळोिेळी जे सांर्गिले आहसे, त्यािरूि असे होणे सहज शक्य 

आह,े की िझुी र्िरीक्षणपद्धि ि िकि शास्त्रीय र्िशे्लर्णाची 

र्िर्शष्ट पद्धि, ही िझु्या स्ििःच्या िेमस्ि प्रर्शक्षणामळेु 

आलेली आह.े” 

िो र्िचारपूििक म्हणाला, “काही अंशी िसे अस ूशकेल. 

माझे पिूिज लहाि गािािील जमीिदार होिे. त्यांच्या सामार्जक 

स्िरािील लोक जसे जीिि व्यिीि करि होिे, िसेच त्यांिी 

घालिणे ह े िैसर्गिक होिे. माझी आजी सोडूि, त्यांच्यािले 

कोणाचे काहीच माझ्याि उिरले िाही. पण माझी आजी व्हिेट 

आडिाि असलेल्या फ्रें च कलाकार माणसाची बहीण होिी. 

रिािील कला ही िेगिेगळे आकार घेऊ शकिे.” 

“पण ह ेिझु्याि िंशपरंपरेिे आले, हे िलुा कसे कळले?” 

“कारण माझा भाऊ मायिॉफट याच्याि िे माझ्यापेक्षा 

जास्ि प्रमाणाि आले आहे.” 

ही माझ्यासाठी खरेच मोठी बािमी होिी. जर इगं्लडमध्ये 

अशी िैर्शष््टयपणूि शिी असलेला माणसू असेल, िर मग 
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लोकांिी र्कंिा पोलीसांिी, त्याचे िाि कसे ऐकलेले िाही? 

त्याचा भाऊ त्याच्यापेक्षा िरचढ आह,े ह े लपििू ठेिणे, हा 

त्याचा र्ििय असल्याची पसु्िी जोडि, मी एक प्रश्न र्िचारला 

िेव्हा होम्स हसला.  

िो बोलला, “माझ्या र्प्रय िॉटसि, कुणाची गणुित्ता 

जास्ि आह े ि कोण र्िियशील आह,े याबद्दल मी िझु्याशी 

सहमि िाही. िकि शास्त्रज्ञ माणसािे घटिा र्कंिा सिि िस्ि ूजशा 

आहिे, िशाच पार्हल्या पार्हजेि. स्ििःला कमी लेखणे ि 

स्ििःच्या शिीबद्दल प्रौढी मारणे, ह े दोन्ही सत्यापासिू दरू 

जाणारे आह.े त्यामळेु, मी जेव्हा म्हणिो की मायिॉफ्ट 

माझ्यापेक्षा जास्ि चांगले र्िरीक्षण करू शकिो, िेव्हा ि ू िे 

र्िखळ सत्य म्हणिू स्िीकारले पार्हजेस.” 

“िो िझु्याहूि लहाि आह ेका?” 

माझ्याहूि साि िर्ाांिी मोठा आह.े’ 

“मग िो कुणाला मार्हिी कसा िाही?” 

“ओहो, िो त्याच्या गटाि चांगला प्रर्सद्ध आह.े’ 

“म्हणजे कुठे?” 
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“उदाहरणािि, डीओजीन्स क्लब.” 

मी ह े िाि कधी ऐकले िव्हिे. माझा चेहरा िे सांगि 

असािा. कारण होम्सिे त्याचे घड्याळ बाहेर काढले.  

“डीओजीन्स क्लब हा इगं्लंडमधील सिािि र्िर्चत्र क्लब 

आह.े आर्ण मायिॉफ्ट सिािि र्िर्चत्र माणसू आह.े िो रोज 

पािणेपाचपासिू साि िाजूि चाळीस र्मर्िटांपयांि, िेिे असिो. 

आिा सहा िाजले आहिे. िलुा अशा सुंदर संध्याकाळी जर 

एक फेरफटका मारायचा असेल, िर आपण र्ििे जाऊ ि मी 

िझुी त्याच्याशी ओळख करूि दईेि.” 

पाच र्मर्िटािंिर आम्ही रस्त्यािर होिो ि ररजन्ट 

सकि सच्या र्दशेिे चाललो होिो.  

माझा र्मत्र बोलला, “मायिॉफ्ट त्याची शिी गपु्तहेराच्या 

कामर्गरीसाठी का िापरि िाही, याचे िलुा ििल िाटिे िा? 

त्याला िे करिा येि िाही.” 

“पण मला िाटिे, ि ूम्हणालास --- “ 

“मी असे म्हणालो, की िो माझ्यापेक्षा र्िरीक्षण करण्याि 

ि िकि  करण्याि जास्ि चांगला आह.े त्याची गपु्तहरेाची कला 
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खचुीि बसूि, िकां शास्त्रािूि सरुु झाली आर्ण र्ििेच संपली. 

माझा भाऊ जगािील सििश्रेष्ठ गनु्हगेारीचा शोधक झाला 

असिा. पण त्याला िशी महत्िाकांक्षा िाही आर्ण श्रमाची 

ियारीही िाही. िो त्याचे र्िष्कर्ि िपासिू बघण्यासाठी, बाहेर 

जाणार सदु्धा िाही. िे बरोबर असल्याचे र्सद्ध करण्यासाठी कष्ट 

घेण्यापेक्षा, िे चकुीचे असल्याचे र्िघाले, िरी त्याला चालेल. 

मी अिेक िेळा त्याच्याकडे समस्या घेऊि गेलो. त्याच्याकडूि 

स्पष्टीकरण ऐकूि परि आलो आर्ण िे खरे ठरले. िरीही 

न्यायाधीशाच्या समोर केस जाण्यापिूी, जे व्यािहाररक मदु्द े

स्पष्ट करूि घयायला पार्हजेि, त्या गोष्टींिर काम करायला 

त्याला जमि िाही.” 

“म्हणजे िो त्याचा व्यिसाय िाही?” 

“अर्जबाि िाही. माझ्यासाठी जे पोटापाण्याचे काम 

आह,े िे त्याच्यासाठी एक छंद आह.े त्याला आकड्यांमध्ये 

असामान्य जाण आह.े काही सरकारी खात्यािील र्हशेब 

िपासायचे काम िो करिो. िो पालमालमध्ये रहािो. िो 

जिळच असलेल्या व्हाईट हॉलमध्ये रोज सकाळी जािो आर्ण 

संध्याकाळी घरी येिो. िर्ािििुरे् िो दसुरा काही व्यायाम करि 
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िाही. त्याच्या घरासमोर असलेल्या डीओजीन्स क्लबर्शिाय 

कुठेही जाि िाही.” 

“मला िे िाि आठिि िाही.” 

“ि आठिायची शक्यिाच जास्ि आह.े िलुा मार्हिी 

आह,े लंडिमध्ये खपू लोक आहिे. काहीजणांिा लाजाळूपणे 

िर काहीजणांिा माणसे आिडि िसल्यािे, लोकांमध्ये र्मसळ-

ण्याची इच्छा िसिे. िरी त्यांिा िेिील आरामदायक खचुाि ि 

िाजी र्ियिकार्लके आिडि िाहीि, असे िाही. यासाठीच िो 

क्लब सरुु करण्याि आला होिा. आिा त्याि शहरािील, सिािि 

घमुी, एकलकोंडी ि क्लबमध्ये जाण्यास लायक िसलेली 

माणसे आहिे. एक र्िर्चत्र खोली सोडूि, कुठल्याही 

सभासदाला दसुऱ्याच्यामध्ये लडुबडु करायची परिािगी िाही. 

बोलणे कुठल्याही पररर्स्ििीि चालि िाही. िीिदा अशी 

कुणाबद्दल ििार आली, िर त्याचे सभासदत्ि रद्द होऊ शकिे. 

माझा भाऊ िेिील संस्िापकांपैकी एक आह.े मला िेिील 

िािािरण फार शांि िाटिे.” 

सेंट जेम्सच्या टोकाकडूि आम्ही र्ििे चालि गेलो. 

बोलिबोलि आम्ही पालमालशी पोचलो. कालिटिपासिू 
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काही अंिरािर एका दारासमोर, शेरलॉक होम्स िांबला. आर्ण 

मला ि बोलण्याची खणू करि, िो हॉलमध्ये र्शरला. काचेच्या 

र्खडक्यांमधिू मला मोठ्या आरामशीर खोल्यांची झलक 

र्दसली. र्ििे बरेच लोक आपापल्या सरुर्क्षि जागी बसिू, 

िििमािपत्र िाचि होिे. बाहरे पालमालचा रस्िा र्दसणाऱ्या 

एका लहाि खोलीि मला होम्सिे िेले. बहुधा िो बोलला, िी 

र्िर्चत्र खोली िी असािी. मग र्मर्िटभर मला सोडूि, िो 

एकाला बरोबर घेऊि आला. िो त्याच्या भािार्शिाय कुणी 

िसल्याचे मला मार्हिी होिे.  

मायिॉफ्ट होम्स शेरलॉकपेक्षा मोठा आर्ण दणकट 

होिा. त्याचे शरीर स्िलू होिे. चेहरा मांसल होिा. 

हािभािांिील टोकदारपणा शेरलॉकइिका प्रभािी िसला, िरी 

िोडाफार िरी होिा. त्याचे डोळे र्फकट पाणीदार, करड्या 

रंगाचे होिे. शेरलॉक जेव्हा पणूि शिीर्िशी र्िरीक्षण करि असे, 

िेव्हा त्याची िजर जशी र्दसे, िशीच दरूिर लागलेली, 

अंिमििाचा िेध घेणारी, अशी त्याची दृष्टी होिी. सील 

माशाच्या कल्ल्यासारखा रंुद हाि बाहरे काढि िो बोलला, 

“सर, िमु्हाला भेटूि आिंद झाला. 
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शेरलॉकच्या गोष्टी िुम्ही र्लहायला लागल्यापासिू, मी 

सगळीकडे त्याच्याबद्दल ऐकिो. शेरलॉक, िसेही मला िुला 

मॅिॉर घराच्या केससंबंधी जरा खोलाि जाऊि बोलण्यासाठी 

गेल्या आठिड्याि भेटायचे होिे. मी र्िचार केला, कदार्चि 

िलुा िझु्या कामाििू िोडी फुरसि र्मळेल.” 

माझा र्मत्र हसि म्हणाला, “मी िी सोडिली.” 

“िो अिािि अॅडाम्स होिा.”  

“हो. िो अॅडाम्स होिा.” 

दोघेजण त्या खोलीच्या र्खडकीि बसूि बोल ूलागले. 

मायिॉफ्ट बोलला, “कुणालाही मिषु्यजािीचा अभ्यास 

करायचा असेल, िर ही उत्तम जागा आह.े उदाहरणािि आपल्या 

बाजलूा येि असलेली ही दोि महाकाय माणसे बघ.” 

“त्यापैकी एकजण र्बलीयडिचे गणु र्लर्हणारा आह े

आर्ण दसुरा?” 

“हो. िलुा दसुऱ्याशी काय करायचे आह?े” 
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दोि माणसे र्खडकीसमोर िांबली. त्यांच्यापैकी एकाच्या 

कोटाच्या र्खशािर खडूच्या खणुा र्दसि होत्या. िोच 

र्बलीयडिचे गणु र्लर्हणारा असणार. दसुरा लहािसर ि काळा 

होिा. त्याची टोपी मागे केलेली होिी आर्ण काखेि बरीच 

सामािाची पडुकी होिी.  

शेरलॉक म्हणाला, “मला िाटिे, हा जिुा सैर्िक 

असािा.” 

त्याचा भाऊ म्हणाला, “आर्ण अलीकडेच र्िितृ्त झाला 

असािा.’ 

“त्यािे भारिाि िोकरी केली असािी.” 

“िो ऑर्फसर असणार.” 

शेरलॉक म्हणाला, “मला िाटिे, िो बंदकुधारी िकुडीि 

असािा.” 

“आर्ण र्िधरु असणार.” 

“पण मलू असणार.” 

“माझ्या र्प्रय भािा, मलेु बरका, मलेु.” 
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मी हसि म्हणालो, “चला, ह ेफार होिे आह.े’ 

“होम्स उत्तरला, “िक्कीच, िो अर्धकार र्मरिणारा ि 

सयूािच्या उन्हािे भाजलेला असल्याचे लपूि रहाि िाही आह.े 

त्यामळेु िो आिाच भारिाििू आल्याचे कळिे आह.े” 

मायिॉफ्ट म्हणाला, “त्याला िोकरी सोडूि फार िरे् 

झाली िाहीि, ह ेत्यािे घािलेल्या दारुगोळ्याच्या कारखान्याि 

बििलेल्या बटुांिरूि कळिे आह.े” 

“िो सैन्याि घोडेस्िार िव्हिा, िरीही त्यािे टोपी एका 

बाजलूा घािली आह.े एका बाजचूी भिुई उजळ रंगाची र्दसिे 

आह,े त्यािरूि िे कळिे आह.े रस्िे, पलू बांधणे िा दरुुस्ि 

करणे ह ेकाम िो करि िसल्याचे, त्याच्या िजिािरुि समजि े

आह.े िो जड बंदकुधारी सैर्िक होिा.” 

“त्याच्या शोक करण्यािरूि असे लक्षाि येिे आह,े की 

त्यािे जिळचे कोणी गमािले आह.े िो स्ििःसाठी खरेदी 

करिो आह,े म्हणजे त्याला बायको िसणार. िुम्हाला कळिे 

आह,े की त्यािे मलुांसाठी खरेदी केली आह.े त्याि खळुखळुा 

आह.े त्यािरूि एखाद े मूल अगदी लहाि असल्याचे कळिे 
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आह.े बहुधा बायको बाळंिपणाि िारली असािी. 

त्याच्याकडील र्चत्रांचे पसु्िक सांगिे आह,े की दसुरे मलू िोडे 

मोठे आह.े” 

त्याचा भाऊ र्िरीक्षण करण्याि ि िकि  करण्याि जास्ि 

हुशार आह,े असे शेरलॉक म्हणाला होिा. त्याचा अिि मला 

कळू लागला. त्यािे माझ्याकडे बघिू हास्य केले. कासिाच्या 

पाठीच्या पेटीिूि मायिॉफ्टिे काही काढूि कोटाच्या पढुील 

बाजिूर पडलेले धान्याचे कण मोठ्या, लाल रेशमी रुमालािे 

झटकले.  

िो म्हणाला, “शेरलॉक, िसेही माझ्याकडे माझ्या 

मिप्रदशििासाठी --- िलुा आिडेल, अशी एक --- खपू 

िेगळ्या प्रकारची केस आली आह.े मला िी पणूिपणे सोडिण्या 

एिढी िाकद िाही. पण त्याबाबिीि मी मला आिंददायक असे 

काही िकि  केलेले आहिे. जर ि ूम्हणि असशील, िर --- “ 

“माझ्या र्प्रय मायिॉफ्ट, मलाही आिंद होईल.” 
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भािािे त्याच्या र्खशािील छोट्या िहीिील एका 

पािािर काही खरडले ि घंटी िाजििू एका िेटरच्या हािाि 

र्दले.  

िो म्हणाला, “मी र्मस्टर मेलास यांिा, इिे येण्यास 

सांर्गिले आह.े िे माझ्या िरच्या मजल्यािर रहािाि. माझी 

त्यांच्याशी िोडी ओळख आह.े िे त्यांच्या अडचणीच्या 

काळाि माझ्याकडे येिाि. िे जन्मािे ग्रीक आहिे. आर्ण 

माझ्या समजिुीप्रमाणे, िोर भार्ािज्ञ आहिे. िे अधििेळ 

कायद्याच्या कोटािि दभुाष्या म्हणिू काम करूि ि अधििेळ 

िॉिांबरलँड रस्त्यािरील हॉटेलमध्ये रहाणाऱ्या श्रीमंि 

प्रिाश्यांिा मागिदशिि करुि त्यांचा चररिािि चालििाि. मी 

त्यांिा त्यांच्याच शब्दाि त्यांचा उल्लेखिीय अिभुि सांगायला 

सांगिो.” 

िोड्याच िेळाि एक बुटका, धट्टाकट्टा, िपर्करीसर 

चेहऱ्याचा, काळ्या केसांचा ि दर्क्षणेकडील िाटणारा माणसू 

र्ििे हजर झाला. त्याचे उच्चार सरु्शर्क्षि इरं्ग्लश 

माणसासारखे होिे. त्यािे उत्सकुिेिे शेरलॉक होम्सबरोबर 
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हािर्मळिणी केली. र्िष्णाि गपु्तहरे त्याची कहाणी ऐकायला 

ियार असल्याचे बघूि, त्याचे डोळे चमकि होिे.  

िो उच्च स्िराि दःुखािे म्हणाला, “मला िाटि िाही की 

पोलीस माझ्यासाठी काही करू शकिील --- मी सांगिो, 

िक्कीच काही करू शकणार िाहीि. कारण त्यांिी अशा 

प्रकारचे काहीच, पूिी ऐकलेले िाही. त्यािा अशी काही गोष्ट 

अस ू शकेल, हचे पटि िाही. पण माझ्या र्बचाऱ्या िोंडाला 

प्लॅस्टर लािलेल्या माणसाचे काय झाले, ह ेसमजल्यार्शिाय 

मला शांिी र्मळणार िाही.” 

“मी िीट ऐकिो आह.े” शेरलॉक होम्स म्हणाला.  

र्मस्टर मेलास म्हणाले, “आज बधुिार संध्याकाळ आह.े 

ठीक आह.े म्हणजे िेव्हा सोमिार रात्र होिी. कळले का, फि 

दोि र्दिसांपिूी िे सगळे झाले. माझ्या शेजाऱ्यािे कदार्चि 

िमु्हाला सांर्गिले असेल, की मी दभुाष्या आह.े मी 

जिळजिळ सगळ्या भार्ांमधिू िािािलाप करू शकिो. मी 

जन्मािे ग्रीक असल्यािे ि माझे िाि ग्रेशीयि असल्यािे, मी 

माझे र्जभेचे िळण िशा प्रकारचे आह.े अिेक िर्े मी 
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लंडिमध्ये मखु्य दभुाष्या म्हणिू काम करिो आह.े येिील 

हॉटेलांमध्ये माझे िाि प्रर्सद्ध आह.े  

रात्री उशीरा हॉटेलांमध्ये दाखल होणाऱ्या परदशेी व्यिी 

काही अडचणीि सापडल्या, िर मला बरेच िेळा िेळीअिेळी 

प्रिासही करािा लागिो. त्यामळेु सोमिारी रात्री, जेव्हा 

फॅशिेबल कपडे केलेल्या र्मस्टर लॅटीमर िािाच्या िरुण माणसू 

माझ्याकडे आला, िेव्हा मला काही आियि िाटले िाही. दाराि 

एक घोडागाडी उभी होिी. त्याििू िो मला न्यायला आला 

होिा. काही कामार्िर्मत्तािे एक ग्रीक माणसू त्याला भेटायला 

आला होिा आर्ण त्याला त्याची सोडूि कुठलीश भार्ा येि 

िव्हिी. त्यामळेु माझी गरज होिी. येििू काही अंिरािर 

केर्संग्टि येिे घर असल्याचे, िो म्हणाला. िो घाईि 

असल्यासारखे र्दसि होिे. त्यािे मला झटपट गाडीि बसिले 

ि आम्ही रस्त्याला लागलो.  

मी गाडीि बसलो खरा, पण मला संशय येऊ लागला की 

िी गाडी िव्हिीच. लंडिमधील चारचाकीपेक्षा िी िेगळी, 

प्रशस्ि होिी. आिील हडँल िगैरे भाग िोडे खराब झालेले 

असले, िरी दजेदार िाटि होिे. र्मस्टर लॅटीमर माझ्या शेजारी 



 

266 
 

बसले ि आम्ही चेरींग िॉसिरूि जाऊ लागलो. शॅफ्ट्सबेरी 

रस्त्यािरूि आम्ही ऑक्सफडि रस्त्याला लागलो. आर्ण मी 

काही शेरेबाजी केली, की हा केर्संग्टिला जायचा लांबचा रस्िा 

आह,े िेव्हा माझ्या अशीलािे काहीिरी र्िर्चत्र िििि केले. 

त्यािे र्खशाििू एक टोकाला र्शशािे भरलेली 

भीिीदायक काठी काढली आर्ण िी खपू िेळा मागेपढुे करि 

िो जण ूत्या काठीची िाकद ि िजि आजमाि ूलागला. िंिर 

त्यािे काही ि बोलिा, िी त्याच्या शेजारी ठेिली. असे 

केल्यािर, त्यािे दोन्हीकडील र्खडक्या लाििू घेिल्या ििल 

म्हणजे त्यािा कागद लािलेले होिे. जेणेकरुि बाहरेूि आिले 

काही र्दस ूिये. 

िो बोलला, “र्मस्टर मेलास, िमुचे बाहरेील दृष्य बंद 

केल्याबद्दल, मला माफ करा. आपण कुठूि चाललो आहोि, िे 

िमु्हाला र्दस ूिये अशी माझी इच्छा िाही. खरे िर त्याचे कारण 

असे आह,े की िुम्ही इिे परि येऊ शकलाि, िर िे माझ्यासाठी 

सोयीचे िाही.” 

“िमुच्या लक्षाि येईल, की हे बोलणे ऐकूि मी र्किी 

दचकलो असेि. माझ्या बरोबरचा माणसू शर्िमाि, रंुद 
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खांद्यांचा ि िरुण होिा. आर्ण शस्त्रार्शिाय मला 

त्याच्याबरोबर मारामारी करणे शक्य िव्हिे.” 

“मी चाचरि म्हणालो, “र्मस्टर लॅटीमर, िमुचे ह ेिागण े

र्िर्चत्र आह.े िमु्हाला ह ेमार्हिी पार्हजे, की िमु्ही जे काही 

करि आहाि, िे बेकायदशेीर आह.े” 

िो म्हणाला, “ह ेिोडेफार स्िािंत्र्य मी घेिो आह,े याि 

काही संशय िाही. पण बरेचसे िमुच्यािर अिलंबूि आह.े 

िरीही र्मस्टर मेलास, मी िमु्हाला िाकीद दिेो, की रात्रभराि 

िमु्ही माझ्या इच्छेर्िरुद्ध काही करायचा प्रयत्ि केलाि, िर 

त्याचे फार गंभीर पररणाम होिील. मी िमु्हाला आठिण करूि 

दिेो, की िमु्ही कुठे आहाि, ह ेकुणालाही मार्हिी िाही. आिा 

गाडीि काय र्कंिा िंिर माझ्या घराि काय, िुम्ही पणूिपण े

माझ्या िाब्याि आहाि.” 

त्यािे िे शब्द शांिपणे उच्चारले. पण त्याचा सूर चढेल 

स्िरूपाचा असूि, फार धोकादायक ि धमकीिजा िाटि होिा. 

मला असे फसििू पळििू आणण्याि त्याचा काय हिेू असेल, 

असा र्िचार करि मी शांिपणे बसलो होिो. िो कोणीही असो. 

पण एिढे िक्की होिे, की मला र्िरोध करूि काही उपयोग 



 

268 
 

िव्हिा. िेव्हा िुका म्हणे उगी रहािे, जे जे होईल िे िे पहािे, 

असे म्हणण्यािाचूि काही गत्यंिर िव्हिे.  

आम्ही कुठे चाललो आहोि ह ेकाही ि कळिा, दोि िास 

गाडी धािि होिी. कधीकधी दगडांच्या आिाजािे आम्ही 

दगडी रस्त्यािे चालल्याचे कळि असे आर्ण इिर िेळी आम्ही 

गळुगळुीि रस्त्यािे जाि अस.ू या दोि िेगिेगळ्या 

आिाजांव्यर्िररि इिर कशािरूिही, मला आम्ही कुठे 

चाललो आहोि, याचा िकि  करणे शक्य िव्हिे. र्खडकीच्या 

काचेिरील कागद पारदशिक िसल्यािे, आि उजेड येि िव्हिा. 

र्शिाय काचेिर र्िळे पडद े ओढलेले होिे. आम्ही 

सव्िासािला पालमाल सोडले होिे. आर्ण आिा माझ्या 

घड्याळ्याि िऊला दहा र्मर्िटे होिी, िेव्हा आम्ही शेिटी 

िांबलो. र्खडकीच्या काचा खाली झाल्या. मला िर र्दिा 

जळणारा कमािदार दरिाजा पसुट र्दसला. मी गाडीिूि उिरूि 

घराि आलो. मी आि र्शरिांिा मला दोन्ही बाजूंिा र्हरिळ ि 

झाडे असल्यासारखे िाटले. ही खरीखुरी जागा होिी की काही 

खासगी भलूभलैुया होिा, ह ेमी सांग ूशकि िव्हिो.  
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“र्ििे आि रंगीि गॅसचा र्दिा होिा. िो इिका बारीक 

केलेला होिा, की मला फि हॉल ि र्ििे टांगलेली र्चत्र े

र्दसली. मंद प्रकाशाि मला एिढे र्दसले, की दार उघडणारी 

व्यिी लहािशी, मध्यमियीि, गोल खांद्यांची ि अजिू काही 

अंदाज ि येणारी, अशी होिी. त्याच्या चेहऱ्यािर उजेड 

पडल्यािर मला र्दसले, की त्यािे चष्मा लािलेला होिा.  

त्यािे माझ्याकडे बघि हरॅॉल्डला र्िचारले, “हचे र्मस्टर 

मेलास आहिे का?’ 

“हो.” 

“छाि. छाि. र्मस्टर मेलास, आम्हाला िमुच्यािाचूि 

काही करिा येणार िाही. जर िमु्ही आमचे काम चांगले केलेि, 

िर िुम्हाला पिात्ताप होणार िाही. पण िमु्ही काही चालरू्गरी 

करायचा प्रयत्ि केलाि, िर मग िमु्हाला दिेाचा धािा करािा 

लागेल.” िो उदासीििेिे ि धक्के खाल्ल्यासारखे ि मध्येमध्य े

िोडे िोंडािल्या िोंडाि हसि बोलला. मला त्याची भीिी 

िाटली. 

मी र्िचारले, “िमु्हाला माझ्याकडूि काय हिे आह?े” 
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“आम्हाला भेटायला आलेल्या एका ग्रीक सभ्य 

माणसाला, काही प्रश्न र्िचारायचे आहिे आर्ण आम्हाला उत्तरे 

हिी आहिे. पण िमु्हाला सांर्गिले आह,े िेिढेच करा. िाहीिर 

--- “ इिे परि उदास हसणे आले --- “िाहीिर मग िमुचे काही 

खरे िाही.” 

बोलिांिा त्यािे दार उघडले. एका छाि फर्ििचर 

असलेल्या खोलीकडे आम्ही र्िघालो. उजेड फारसा िव्हिा. 

खोली चांगली मोठी होिी. मी आि र्शरिाच गालीच्याि माझा 

पाय रुिला. त्यामळेु मला िेिील श्रीमंिीची कल्पिा आली. 

मखमली खचु्याि होत्या. शेकोटीिर पांढरा शभु्र संगमरिर होिा. 

एका बाजलूा र्चलखिाचा पणूि जपािी सटू लािलेला होिे. 

बरोबर र्दव्याखाली एक खुची होिी, ियस्क माणसािे मी र्ििे 

बसािे, अशी खणू केली. िरुण मिषु्य र्िघिू गेला. पण 

अचािक दसुऱ्या दारािे, एका सैलसर गाऊि घािलेल्या 

माणसाला त्याच्याबरोबर घेऊि आला. िो माणसू हळूहळू पढुे 

येऊ लागला. िो मंद र्दव्याच्या प्रकाशाि आला, िेव्हा मी 

त्याला जास्ि चांगले बघ ूशकलो. मी त्याला बघिू िखर्शखांि 

हादरूि गेलो. िो फार र्फकुटलेला ि अिी बारीक होिा. त्याचे 
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बरु्द्धमाि डोळे बाहरे आलेले होिे. त्याची मािर्सक शिी, 

शारीररक शिीपेक्षा जास्ि असल्याचे िे सांगि होिे. पण 

शारीररक कमकुििपणापेक्षा मला सिािि जास्ि धक्का कशािे 

बसला असेल, िर िो अत्यंि कुरूप, सरुकुिलेला ि प्लास्टर 

र्चकटिलेला त्याचा चेहरा.  

िो र्िर्चत्र माणसू खचुीि बसला म्हणण्यापेक्षा पडला, 

िेव्हा ियस्क माणसू ओरडला, “हरॅॉल्ड, िझु्याकडे पाटी आह े

का? त्याचे हाि मोकळे आहिे का? आिा त्याला एक पेर्न्सल 

द्या. र्मस्टर मेलास, िमु्ही प्रश्न र्िचारा आर्ण िो उत्तरे र्लहील. 

त्याला पर्हल्या प्रिम र्िचारा, की िो कागदपत्रांिर सही 

करायला ियार आह ेका?” 

त्या माणसाचे डोळे आग ओकि होिे. 

त्यािे ग्रीकमध्ये पाटीिर र्लर्हले, “कधीही िाही.” 

जलुमी राजाच्या धमकीला धरूि मी र्िचारले, 

“कुठल्याही अटीिर सदु्धा िाही?” 

“फि, जर मला मार्हिी असलेल्या ग्रीक धमिगरुूच्या 

उपर्स्ििीि मी र्िचे लग्ि लािलेले पार्हले, िरच!” 
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िो मिषु्य गालािल्या गालाि र्िर्ारीपणे हसला. 

“मग काय िझुी िाट बघि आह,े ह ेिलुा मार्हिी आहे 

का?” 

“मी माझी काही पिाि करि िाही.” 

आमचे अधे र्लर्खि ि अधे िोंडी र्िर्चत्र संभार्ण, असे 

होिे. परि परि मला त्याला र्िचारायला लागि होिे, की िो 

कागदपत्रांिर सही करायला ियार आह ेका आर्ण िो परि परि 

िेच रागीट उत्तर दिे होिा. लिकरच माझ्या मिाि एक आिंदी 

र्िचार आला. मी माझी काही पदरची िाक्ये टाकू लागलो. 

प्रिम अगदी र्िरागस अशा स्िरूपाची काही िाक्ये बोलिू, त्या 

िूर लोकांचा अंदाज घेिला. त्यािा काही कळि िाही ह े

बर्घिल्यािर, मग मी माझा धोकेबाज खेळ सरुु केला. आमच े

संभार्ण साधारण असे झालेः  

“िझु्या या हट्टामळेु िझुे भले होणार िाही. ि ू कोण 

आहसे?” 

“मी काही पिाि करि िाही. मी लंडिमध्ये परका आह.े” 
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“िझुे िशीब िझु्या डोक्यािर अिलंबूि आह.े ि ूर्किी 

काळ इिे आहसे?” 

“िशीब कसेही अस ूद.े मी िीि आठिडे इिे आह.े” 

“दौलि िझुी कधीही होणार िाही. िझुे काय र्बघडले 

आह?े” 

“िी त्या दषु्ट, कारस्िािी लोकांकडे जाणार िाही. िे मला 

उपाशी ठेिि आहिे.” 

“ि ू सही केलीस िर स्ििंत्र होशील. ह े कुणाचे घर 

आह?े” 

“मी कधीच सही करणार िाही. कुणाचे घर आह,े िे मला 

मार्हिी िाही.” 

“िमु्ही र्िचे काही भले करि िाही आहाि. िमुचे िाि 

काय आह?े” 

“ह ेमला र्िच्या िोंडूि ऐकू द.े माझे िाि िॅटीडेस आह.े” 

“िमु्ही सही केलीि, िर र्िला भेटू शकाल. िमु्ही कुठचे 

आहाि?”  
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“िर मग मी र्िला कधीच भेटू शकणार िाही. अिेन्स.” 

“र्मस्टर होम्स, मला अजिू पाच र्मर्िटे र्मळाली असिी, 

िर मी त्या हलकटांचे दाि त्यांच्याच घशाि घािले असिे. 

माझ्या पढुच्या प्रश्नािे ह ेप्रकरण र्िकालाि काढले गेले असिे. 

पण त्याच क्षणी दार उघडूि, एक बाई आि आली. मी र्िला 

परेुसे िीट बघ ूशकलो िाही. पण िी उंच, डौलदार, काळेभोर 

केस असलेली ि पांढरा सैलसर गाऊि घािलेली होिी.  

िटुक्या उच्चाराि, िी बोलली, “हरॅॉल्ड, मला आिा ह े

सहि होि िाही. इिे कुणार्शिाय इिके सिुसाि --- अरे दिेा, 

हा पॉल आह.े!” 

ह ेशेिटचे शब्द ग्रीकमध्ये होिे. त्याच क्षणी िेडीिाकडी 

हालचाल करूि त्या माणसािे, त्याच्या िोंडािरचे प्लॅस्टर 

ओढूि काढले. आर्ण ‘सोफी सोफी’ असे ओरडि, त्या 

बाईच्या र्मठीि र्शरला. िी र्मठी क्षणभर र्टकली. पण िरुण 

माणसािे येऊि र्िला खसकि ओढूि खोलीबाहेर ढकलले. 

बारीक, अशि माणसािर सहज र्िजय र्मळििू, त्याला 

फरफटि दसुऱ्या खोलीि िेले. काही िेळ मी खोलीि एकटाच 

रार्हलो. मी डोक्याि अशी धसूर कल्पिा घेऊि, माझ्या पायािर 
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उठूि उभा रार्हलो, की मी र्जिे आह ेिे घर आह ेिरी कसे, ह े

मला बघायला र्मळेल. पण सदुिैािे, मी काही कृिी केली 

िव्हिी. मी िर पार्हले, की ियस्क मिषु्य दाराि माझ्यािर डोळे 

र्खळििू उभा होिा.  

िो म्हणाला, “र्मस्टर मेलास, ह ेचालेल. िमु्ही ह ेलक्षाि 

घया, की आम्ही िमु्हाला आमच्या खासगी कामासाठी, 

िमुच्यािर र्िश्वास टाकूि इिे आणले आह.े आम्ही िमु्हाला 

काही त्रास र्दला िसिा. फि आमच्या या ग्रीक बोलणाऱ्या 

र्मत्रािे सरुिाि केलेली चचाि संपििू, त्याला परि पूिेला जायचे 

आह.े असे असल्यािे िी बोलणी पणूि करण्यासाठी िमु्हाला 

पाचारण केले आह.े 

मी िाकलो. 

माझ्याकडे येि, माझ्या छािीिर हलकेच चापटी मारि, 

हसि िो म्हणाला, “ही पाच िाणी आहिे. मला िाटिे, ही फी 

िमुच्यासाठी परेुशी आह.े पण लक्षाि ठेिा, जर िमु्ही कुणाही 

माणसाला याबद्दल काहीही सांर्गिले --- एकाही जणाला --- 

िर मग दिे िमुचे रक्षण करो.” 
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या दलुिक्ष करण्याजोग्या माणसािे, माझ्याि र्किी भीिी 

आर्ण घणृा र्िमािण केली, ह े मी िुम्हाला सांग ू शकि िाही. 

त्याच्यािर उजेड पडल्यािे मी त्याला िीट बघ ू शकलो. 

टोकाचा र्फका र्पिळट असा त्याचा रंग होिा. त्याची लहािशी 

टोकदार दाढी दोऱ्यासारखी अर्जबाि र्िगा ि राखलेली होिी. 

िो बोलिांिा त्याचा चेहरा पढुे येि होिा. मेंदचूे रोग झालेला 

माणसू जसा िाचेल, िशा त्याच्या पापण्या ि ओठ बोलिांिा 

िरिरि होिे. त्याचे र्िर्चत्रपणे गालािल्या गालाि हसणे सदु्धा 

मला, त्याचे डोके र्फरल्यासारखेच िाटि होिे. त्याच्या 

चेहऱ्याची भयािकिा त्याच्या डोळ्यांमळेु होिी. िंडपण े

चमकणारे, करडे, र्िर्ारी पररणाम करण्यापासूि िांबििा येणार 

िाही, असा दषु्टािा खोलिर भरलेले असे िे डोळे होिे.  

िो म्हणाला, “िमु्ही याबद्दल बाहेर कुठेही बोललाि, िर 

आम्हाला कळेल. आमच्याकडे आमची मार्हिी काढायचे 

मागि आहिे. आिा बाहरे गाडी िमुची िाट बघि आहे. आर्ण 

माझा र्मत्र िमु्हाला िाटेिर र्िरोप दणे्यासाठी येईल.” 

मला हॉलमधिू घाईिे िेऊि गाडीि बसिण्याि आले. 

परि एकदा मला बाग ि झाडांचे, क्षणभराचे दृष्य बघिा आले. 



 

277 
 

र्मस्टर लॅटीमर माझ्या मागोमाग आले आर्ण काही ि बोलिा 

माझ्याशेजारी बसले. आलो िसेच र्खडक्या बंद ि त्यांिा 

कागद लािलेला अशा िाटाि, आम्ही खपू अंिर आलो. 

शेिटी मध्यरात्रीिंिर गाडी िांबली. माझ्याबरोबरचा माणसू 

म्हणाला, “र्मस्टर मेलास, िमु्ही इिे उिरा. िुम्हाला िमुच्या 

घरापासूि इिके लांब सोडिांिा मला खेद होिो आह.े पण 

त्याला काही इलाज िाही. माझ्या गाडीचा पाठलाग करायचा 

प्रयत्ि केलाि, िर स्ििःला जखमी करूि घयाल.” 

बोलिांिा त्यािे दार उघडले. मी जेमिेम उिरिो आह,े 

िोच चालकािे घोड्यांिा चौखरू उधळिि, गाडी जोराि िेली. 

मी माझ्याभोििी ििल िाटूि, पहाि रार्हलो. फझिच्या 

झडूुपांच्या अंधारी र्ढगािूि, मला िे माळराि असल्याचे 

समजले. लांबिर एक घरांची ओळ र्दसि होिी. िेिील काही 

िरच्या र्खडक्यांमध्ये उजेड र्दसि होिा. दसुऱ्या बाजूला मला 

रेल्िेचे र्सग्िलचे लाल र्दिे र्दसि होिे.  

मला सोडणारी गाडी िाहीशी झाली होिी. मी 

आजबूाजलूा र्िरखि उभा रार्हलो. मी कुठे आह,े िे मला 

कळि िव्हिे. िेव्हा मला अंधारािूि कुणीिरी माझ्याकडे 
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येिांिा र्दसले. िो जिळ आल्यािर मला समजले, िो रेल्िेचा 

हमाल होिा.  

मी र्िचारले, “ही कुठली जागा आह,े िे िुम्ही मला सांग ू

शकाल का?” 

िो बोलला, “िँडस्ििि कॉमि” 

“मला इििू शहराि जाणारी गाडी र्मळेल का?” 

“जर िमु्ही इििू मैलभर चालि जाऊि, क्लॅफॅमला 

गेलाि, िर िमु्हाला र्व्हक्टोररयाला जाणारी गाडी र्मळेल.” 

“िेव्हा र्मस्टर होम्स, अशा िऱ्हिेे माझे साहस संपले. मी 

कुठे गेलो होिो, कुणाशी बोललो, ह े काहीही मला मार्हिी 

िाही. फि मी िमु्हाला सांर्गिले, िेिढेच. पण र्ििे काही 

िाईट कारस्िाि चाल ूआह,े एिढे मला मार्हिी आह ेआर्ण 

मला जमले, िर त्या दःुखी माणसाला मदि करायची आह.े मी 

दसुऱ्या र्दिशी सगळी गोष्ट र्मस्टर मायिॉफ्ट होम्स यांिा 

सांर्गिली आर्ण पोर्लसांिादखेील सांर्गिली.” 

ही असामान्य गोष्ट ऐकूि िोडा िेळ आम्ही सगळे गप्प 

बसलो. िंिर शेरलॉकिे त्याच्या भािाकडे पार्हले.  
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त्यािे र्िचारले, “ि ूकाही केलेस का?” 

मायिॉफ्टिे कडेच्या टेबलािर पडलेले िििमािपत्र 

उचलले. 

“‘अिेन्सच्या पॉल िॅटीडेस िािाच्या, इरं्ग्लश बोलिा 

ि येणाऱ्या, सभ्य गहृस्िाचा ठािार्ठकाणा सांगणाऱ्यास बक्षीस 

र्मळेल. िसेच सोफी िािाच्या ग्रीक स्त्रीची मार्हिी देणाऱ्यास 

दखेील िसेच बक्षीस र्मळेल. X २४७३’ ह े सगळ्या 

िििमािपत्राि छापले गेले. पण काहीही प्रर्िसाद र्मळाला 

िाही.” 

“ग्रीक राजदिूाच्या कचेरीिील कुणाला मार्हिी अस ू

शकेल.” 

“मी चौकशी केली. कुणाला काही मार्हिी िाही.” 

“मग अिेन्सच्या पोलीस कर्मशिरला?” 

माझ्याकडे िळूि मायिॉफ्ट बोलला, “शेरलॉकला खपू 

उत्साह ि शिी असिे. ठीक आह.े िू ही केस घे ि ि ूकाही 

करू शकलास, िर मला सांग.” 
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त्याच्या खचुीिूि उठि, माझा र्मत्र म्हणाला, “िक्कीच, 

मी िलुा आर्ण र्मस्टर मेलासिा कळििो. र्मस्टर मेलास, 

मध्यंिरीच्या काळाि, मी िमुच्या जागी असिो, िर दक्ष रार्हलो 

असिो. कारण जार्हरािीमुळे, आिा त्यांिा ह ेसमजले असणार 

की िमु्ही त्यांिा फसिले आह.े” 

आम्ही घरी परि जािांिा होम्स िार कायािलयाशी 

िांबला आर्ण काही िारा पाठिल्या.  

िो म्हणाला, “िॉटसि, असे बघ. आपली संध्याकाळ 

काही फुकट गेली िाही. माझ्या काही रुचीपणूि केसेस माझ्याकडे 

अशाच पद्धिीिे मायिॉफ्टकडूि आलेल्या आहेि. ज्या 

समस्येबद्दल आपण आिाच ऐकूि आलो, र्िचे एकच 

स्पष्टीकरण अस ूशकि असले, िरी र्िच्याि ठळकपणे काही 

िेगळे मदु्द ेआहिे.” 

“िलुा असे िाटिे का, की ि ूिी सोडि ूशकशील?” 

“बघ.ू आिा िरी मला िझु्याएिढेच मार्हिी आह.े पण 

खरच जर आपण िी सोडि ूशकलो िाही, िर िे र्िशेर् ठरेल. 
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आपण जे ऐकले त्यािरूि ि ू िझुी काही स्पष्टीकरण दणेारी 

उपपत्ती ियार केली असशील.” 

“हो. अधििट अशी.” 

“िझुी कल्पिा काय आह?े” 

“मला असे घडले असेल असे िाटिे, की िी ग्रीक मुलगी 

त्या इरं्ग्लश िरुण लॅटीमरिे पळििू आणली असणार.” 

“कुठूि?” 

“कदार्चि अिेन्सहूि.” 

शेरलॉक होम्सिे माि हलिली. “या िरुणाला ग्रीकमध्ये 

एखादी ओळसदु्धा बोलिा येि िाही. िी स्त्री इरं्ग्लश उत्तम बोल ू

शकिे. र्िष्कर्ि --- िी काही काळ इगं्लंडमध्ये असणार. पण िो 

कधी ग्रीसमध्ये िसणार.” 

“ठीक आह.े मग आपण असे धरूि चाल,ू की िी काही 

कारणािे इगं्लडला भेट दणे्यासाठी आलेली असणार. आर्ण या 

हरॅॉल्डिे र्िला त्याच्याबरोबर र्िमािप्रिास करायला भाग 

पाडले असणार.” 
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“असे शक्य आह.े” 

“मग भाऊ --- त्यासाठी मला िाटिे, िेच िािे असािे -

-- ग्रीसहूि बर्हणीसाठी येिो. िो त्याच्या अर्िचारी 

मगरूरपणामळेु िरुण मिषु्य, हरॅॉल्ड लॅटीमर ि त्याचा ियस्क 

सहकारी यांच्या कचाट्याि सापडिो. िे त्याला पकडूि मलुीचे 

भर्ििव्य घडिण्याच्या कागदपत्रांिर घाकदपटशा दाखििू, 

िेळप्रसंगी हाणामारी करूि, त्याला सही करायला भाग 

पाडायला बघि असिाि. कारण त्याबाबिीि त्या भािाकडे 

अर्धकार असिो. ह ेकरायला िो िकार दिेो. त्याच्याबरोबर 

बोलणी करायला त्यांिा दभुाष्याची गरज पडिे. दसुऱ्या 

एकािंिर िे र्मस्टर मेलासला र्ििे आणिाि. मलुीला र्िचा 

भाऊ र्ििे आल्याचे मार्हिी िसिे. िे र्िला अपघािािे 

कळिे.” 

होम्स ओरडला, “िॉटसि, उत्तम! मला िाटिे, िझुी 

उपपत्ती सत्यापासिू फार लांब िसणार. आपल्या हािाि पत्ते 

आहिे. पण आपल्यािर त्यांच्याकडूि अचािक हल्ला 

होण्याची भीिी आह.े जर त्यांिी आपल्याला िेळ र्दला, िर 

आपण त्या मलुीला ि र्िच्या भािाला शोधूि काढू. 
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जर आपला र्िष्कर्ि बरोबर असेल, िर मलुीचे िाि सोफी 

िॅटीडेस असणार. आपल्याला र्िचा माग काढण्याि अडचण 

येऊ िये. िीच आपली मखु्य आशा असली पार्हजे. कारण 

भाऊ पणूिपणे ग्रीक असल्यािे, परका आह.े ह ेस्पष्ट आह ेकी या 

हरॅॉल्डिे त्या मलुीशी संधाि बांधल्यापासूि काही काळ िर 

गेलाच आह े --- काही आठिडे िक्की --- कारण ग्रीसमध्ये 

असलेल्या भािाला हे ऐकूि, इिे येण्याइिका िरी िेळ 

र्मळालेला आह.े जर िे एकाच जागी रहाि असिे, िर 

मायिॉफ्टच्या जार्हरािीला काहीिरी प्रर्िसाद र्मळाला 

असिा.” 

आम्ही बोलि बोलि बेकर रस्त्यािरील आमच्या घरी 

पोचलो. होम्स पर्हल्यांदा र्जिा चढला. खोलीचे दार 

उघडल्यािर, त्याला आियािचा धक्का बसला. त्याच्या 

खांद्यािरूि पलीकडे बघूि, मलाही धक्का बसला. त्याचा 

भाऊ मायिॉफ्ट र्सगरेट ओढि खचुीि बसलेला होिा.  

आमचा ििल िाटलेला चेहरा बघिू, िो रुक्षपणे हसि, 

बोलला, “शेरलॉक ये. या सर. िमु्ही माझ्याकडूि इिक्या 
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चटपटीिपणाची अपेक्षा केली िसेल. शेरलॉक, केली होिीस 

का? पण मला या केसचे आकर्िण र्िमािण झाले आह.े” 

“ि ूइिे कसा आलास?” 

“मी घोडागाडीिे येऊि, चोरािर मोर झालो.” 

“काही ििीि घडले का?” 

“मला माझ्या जार्हरािीचे उत्तर आले आह.े” 

“ओहो!” 

“िमु्ही गेल्यािंिर काही र्मर्िटाि, िे आले.” 

“आर्ण त्याि काय र्लर्हले आह?े” 

मायिॉफ्टिे िो कागद उलगडूि धरला.  

िो म्हणाला. “हा बघा. एका मध्यमियीि माणसािे, 

महागड्या कागदािर पेििे र्लर्हले आह.े िो म्हणिो, “सर, 

आजच्या िििमािपत्रािील िमुच्या जार्हरािीला उद्देशिू, मी 

िमु्हाला असे सांग ू इर्च्छिो की मला ही िरुण स्त्री चांगली 

मार्हिी आह.े जर िुम्ही मला फोि केलाि, िर मी िमु्हाला 

र्िच्या दःुखद इर्िहासािील काही गोष्टी सांग ूशकेि. िी सध्या 
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मरटल्स, बेकेिहमॅ येिे रहाि आह.े िमुचा र्िश्वास,ू जे 

डॅव्हिेपोटि.” 

मायिॉफ्ट होम्स म्हणाला, “िो खालील र्ब्रक्सटिहूि 

र्लर्हिो आह.े शेरलॉक, िुला असे िाटि िाही का, की आपण 

त्याला जाऊि भेटािे ि काही गोष्टी जाणिू घाव्याि?” 

“माझ्या र्प्रय मायिॉफ्ट, “बर्हणीच्या गोष्टीपेक्षा भािाचे 

आयषु्य जास्ि मलू्यिाि आह.े मला िाटिे आपण स्कॉटलंड 

याडिच्या इन्स्पेक्टर ग्रेगसिला घेऊि, सरळ बेकेिहमॅ येिे जािे. 

आपल्याला मार्हिी आहे की पकडलेल्या माणसाचा छळ 

चाल ू असिू, त्याि िो दगािण्याची दखेील शक्यिा आह.े 

त्यामळेु प्रत्येक िास महत्िाचा आह.े” 

मी सचुिले, “िाटेि र्मस्टर मेलासला आपल्याबरोबर 

घेिलेले बरे. आपल्याला दभुाष्याची गरज पडू शकेल.” 

शेरलॉक होम्स म्हणाला, “बरोबर. एका मलुाला 

घोडागाडी आणायला पाठि आर्ण लगेच आपण र्िघ.ू” त्यािे 

बोलिा बोलिा खण उघडूि, त्यािे र्खशाि र्पस्िुल टाकलेले 

मी पार्हले. िो माझ्याकडे दृष्टीक्षेप टाकि म्हणाला, “हो. आपण 
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जे ऐकले आह,े त्यािरूि असे िाटिे, की आपण फार 

धोकादायक टोळीबरोबर पंगा घेि आहोि.” 

आम्ही पालमालला र्मस्टर मेलासच्या घरी पोचण्यापूिी 

अंधार झाला होिा. िो एका सभ्य गहृस्िाला भेटायला िकुिाच 

गेला होिा.  

मायिॉफ्टिे र्िचारले, “िो कुठे गेला आह,े िे सांग ू

शकाल का?” 

दार उघडलेली स्त्री म्हणाली, “मला मार्हिी िाही. मला 

एिढेच मार्हिी आह,े की िो अजिू एका माणसाबरोबर गेला.” 

“त्यािे िाि सांर्गिले का?” 

“िाही, सर.” 

“िो उंच, दखेणा ि काळा िरुण मिषु्य होिा का?” 

“ओहो, िाही सर. िो छोटासा, चष्मा लािणारा, बारीक 

चेहऱ्याचा पण प्रसन्ि होिा बोलिांिा सिि िेळ िो हसि होिा. 

शेरलॉक होम्स अचािक ओरडला, “इकडे या.!” त्यांिी 

मेलासला परि िेलेले र्दसिे. आम्ही स्कॉटलंड याडिला 



 

287 
 

र्िघालो, िेव्हा िो म्हणाला, “ह े प्रकरण गंभीर होि चालले 

आह.े त्यांिा आधीच्या रात्रीच्या अिुभिािरूि ह े मार्हिी 

आह,े की िो शारीररक शिी असलेला मिषु्य िाही. िो त्यांच्या 

िाब्याि आल्यापासिू त्या खलिायकािे त्याला धमकािायला 

सरुिाि केली असणार. त्यांिा त्याच्याकडूि दभुाष्याची 

व्यािसार्यक सेिा िर हिी आह.े पण त्याचा उपयोग करूि 

घेिल्यािर, त्यािे त्यािा फसिल्याबद्दल, िे त्याला िक्कीच 

र्शक्षा करिील.  

आम्हाला अशी आशा होिी, की आम्ही रेल्िेिे 

बेकेिहमॅला गेलो, िर चारचाकीपेक्षा लिकर पोच.ू पण 

स्कॉटलंड याडिला जाऊि इन्स्पेक्टर ग्रेगसिकडूि त्या घराि 

र्शरण्याच्या कायदशेीर बाबी पणूि करेपयांिच, एका िासापेक्षा 

जास्ि िेळ गेला. आम्ही लंडि पलुाशी आलो िेव्हा पािणेदहा 

झाले होिे. आर्ण बेकेिहमॅच्या फलाटािर उिरायला आम्हाला 

साडेिीि िाजले. अधाि मैल रस्िा काटूि आम्ही मरटल्सला 

पोचलो. िे एक मोठे, अंधारी, भोििाली बाग असलेले, 

रस्त्याच्या मागील बाजसू असलेले घर होिे. इिे आम्ही 
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आमची चारचाकी सोडली आर्ण घराच्या दरिाज्याकडे जाऊ 

लागलो.  

इन्स्पेक्टर बोलला, “सिि र्खडक्या अंधारी र्दसि आहिे. 

घर बहुधा ररकामे असािे.” 

होम्स म्हणाला, “पक्षी उडूि गेले. घरटे ररकामे पडले 

आह.े” 

“ि ूअसे का म्हणिोस?” 

”एक सामािािे भरलेले िाहि िेििू गेले.” 

इन्स्पेक्टर हसला. “गेटच्या र्दव्याच्या उजेडाि, मी 

चाकांच्या खणुा पार्हल्या. पण सामाि कुठे चालले आह?े” 

“िमु्ही त्याच खणुा दसुरीकडे जािांिा पर्हल्या असिील. 

पण बाहेरील बाजचू्या खुणा खपू खोलिर होत्या --- इिक्या 

की आपण खात्रीिे म्हण ू शकू की गाडी िजिािे लगडलेली 

होिी.” 

इन्स्पेक्टर खांद ेउडिि बोलला, “िुम्ही काही र्करकोळ 

गोष्टी मला दाखिि आहाि. ह ेदार जोर लाििू उघडायला सोपे 
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िाही. पण आपली कुणी दखल घेि िसेल, िर िसे करायला 

लागेल.” 

त्यािे जोरजोरािे दरिाजा िाजिला. घंटीदेखील 

िाजिली. पण काही उत्तर र्मळाले िाही. होम्स कुठेिरी 

सटकला होिा. पण काही र्मर्िटाि परि आला. 

िो म्हणाला, “मला एक र्खडकी उघडी र्दसिे आह.े” 

माझ्या र्मत्रािे ज्या हुशारीिे उघडी र्खडकी शोधिू 

काढली, िे बघिू, इन्स्पेक्टरिे िाशेरा झाडला, “र्मस्टर होम्स, 

िमु्ही जोर लािलेल्या र्दशेच्या या बाजलूा उभे होिाि, म्हणिू 

बरे झाले. “आपल्याला कुणी आि घेि िाही आह.े अशा 

पररर्स्ििीि आपण आपण या मागाििे आि जाऊ शकिो.” 

आम्ही एकामागिू एक असे सगळे आि र्शरलो. र्मस्टर 

मेलासिा र्जिे िेले होिे, िेच िे घर होिे. इन्स्पेक्टरिे कंदील 

पेटिला. त्या उजेडाि आम्हाला दोि दारे र्दसली. र्मस्टर 

मेलासिी सांर्गिल्या प्रमाणे र्ििे, पडदा, र्दिा आर्ण 

र्चलखिी जपािी सटू ह े सिि र्दसले. टेबलािर दोि पेले ि 

ब्रँन्डीची ररकामी बाटली, ि उरलेले जेिण पडलेले होिे. 
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अचािक होम्सिे र्िचारले, “िे काय आह?े” 

आम्ही सगळे शांिपणे उभे राहूि ऐकू लागलो. आमच्या 

डोक्यािर कुठूि िरी, हलकासा मसुमसुण्याचा आिाज येि 

होिा. होम्स दाराकडे ि र्िििू हॉलमध्ये धािला. िरच्या 

मजल्यािरूि िो उदास आिाज येि होिा. िो पुढे घसुला. 

त्याच्यामागोमाग मी आर्ण इन्स्पेक्टरदखेील हलक्या पाऊलांिी 

गेलो. िर मायिॉफ्ट त्याचे अिजड शरीर सांभाळि, र्जिक्या 

लिकर येिा येईल र्ििका येि होिा. िीि दारािंिर समोर अजिू 

एक दार लागले. त्याच्या मध्याििू कुठूि िरी िो अशभु आिाज 

येि होिा. मध्येच िो अगदी हळू होई िर लगेच र्कंकाळ्या ऐकू 

येि. िे दार बंद होिे. पण दाराला र्कल्ली लटकिलेली होिी. 

होम्सिे झडप घालिू दार उघडले ि आि र्शरला. पण िो 

क्षणाधािि त्याचा हाि घशाशी िेि बाहेर आला. 

“हा कोळशाचा धरू आह.े िोड्या िेळािे िो कमी 

होईल.”  

आि डोकाििू आम्हाला र्दसले, की खोलीि फि 

ब्रासच्या र्ििईिर ठेिलेल्या मंदशा र्िळ्या ज्योिीचा उजेड 

पडला होिा. त्यामळेु जर्मिीिर, र्िळसर करड्या रंगाचे 
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अिैसर्गिक असे िलय उमटले होिे. मागील सािल्यांमध्ये 

आम्हाला र्भंिीजिळूि हळूहळू सरकणाऱ्या दोि पसुट 

आकृत्या र्दसल्या. उघड्या दारािूि भयाण र्िर्ारी धरू येि 

होिा. त्यामळेु आम्हाला खोकला येऊि धाप लागि होिी. 

होम्स िाजी हिा र्मळण्यासाठी र्जन्याच्या िरपयांि गेला. मग 

खोलीि घसुिू त्यािे र्खडकी उघडली ि ब्रासची र्ििई 

र्खडकीिूि बाहरे फेकूि र्दली.  

िो धापा टाकि बोलला, “आिा एका र्मिीटाि आपण 

आि र्शरू शकू. मेणबत्ती कुठे आह?े असल्या िािािरणाि 

काडी िरी ओढिा येईल की िाही, कुणास ठाऊक! 

मायिॉफ्ट, दाराजिळ मेणबत्ती धर. आपण त्यांिा बाहरे 

काढू.” 

आम्ही आि घसुिू र्िर्बाधा झालेल्या माणसांिा ओढूि 

बाहेर काढले ि उजेडाच्या हॉलमध्ये आणले. िे दोघांचेही ओठ 

र्िळे पडूि िे बेशदु्ध झाले होिे. त्यांचे चेहरे सजुले होिे. डोळे 

बाहेर आले होिे. अिघया काही िासांपूिी डीओजीन्स 

क्लबमधिू आमच्यापासिू िेगळा झालेल्या ग्रीक दभुाष्याला 

आम्ही ओळखलेच िसिे. त्यांच्या आकृिी इिक्या र्िर्चत्र 
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झाल्या होत्या, पण त्याच्या जाडसर आकृिीिरूि ि त्यािे 

लािलेल्या चष्म्यािरुि आम्ही त्याला ओळखले. त्याचे 

हािपाय मजबिूपणे बांधले होिे आर्ण त्याच्या एका डोळ्यािर 

जोरािे प्रहार केला गेला होिा. दसुऱ्या माणसाची दखेील िशीच 

दशा केली होिी. िो उंच ि कमालीचा बारीक माणसू होिा. 

त्याच्या चेहऱ्यािर कुरुपपणे प्लॅस्टरच्या अिेक पट््टया 

र्चकटिल्या होत्या. त्याला आम्ही खाली ठेिले, िेव्हा त्याला 

कण्हिाही येि िव्हिे. त्याच्याकडे दृष्टीक्षेप टाकल्यािरच मला 

कळले, की याला मदि र्मळायला फार उशीर झाला आह.े 

र्मस्टर मेलास र्िदाि अजिू र्जिंि होिे. आर्ण िासाभराि, 

अमोर्िया ि ब्रँन्डीमळेु त्यांिी डोळे उघडल्याचे समाधाि 

आम्हाला र्मळाले. त्याच्याकडूि समजले, की सिि रस्िे ज्या 

अंधारी दरीला जाऊि र्मळिाि, िेििू माझ्या हािािे त्यािा 

परि आणले होिे. त्यांिी सांर्गिलेली गोष्ट साधी होिी. आमचा 

िकि  बरोबर ठरला होिा. त्याच्या पाहुण्यािे खोलीि र्शरूि 

त्याच्या शटािच्या बाहीििू, काही भूल घालणारे काढले होिे ि 

िात्काळ त्याला ि टाळिा येणाऱ्या मरणाच्या भीिीिे, इिके 

घाबरििू सोडले होिे, की त्याला दसुऱ्यांदा पळििू आणले 

गेले. खरेच, िे जे काही होिे, िे फार प्रभािी होिे आर्ण त्या 
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ददुिैी भार्ािज्ञािर त्याचा असा काही पररणाम केला गेला, की 

िो काही बोल ूशकेिा. त्याचे गाल पांढरे पडले ि हाि िरिरू 

लागले. त्याला अलगद उचलिू बेकेिहमॅ येिे िेण्याि आले. 

त्यािे परि पहील्यापेक्षाही िाटकी पद्धिीिे दसुऱ्यांदा दभुाष्या 

म्हणिू काम केले. त्यािेळी जर त्यांच्या कैद्यािे त्यांच्या अटी 

मान्य केल्या िाहीि, िर त्या दोि इरं्ग्लश माणसांिी त्यांच्या 

कैद्याला िात्काळ यमसदिाला पाठिण्याच्या धमक्या र्दल्या. 

शेिटी, त्याला बंर्दस्ि खोलीच्या िरंुुगाि ढकलूि र्दले. 

िििमािपत्रािील जार्हरािीिरूि त्यािा कळलेल्या, मेलासिे 

केलेल्या फसिणकूीच्या कारिाईबद्दल, त्यांिी त्याला काठीिे 

झोडपिू काढले. आम्ही त्याला र्दसेपयांि, त्याला काहीच 

आठिि िव्हिे.  

अशी ही ग्रीक दभुाष्याची र्िर्चत्र केस होिी. त्याचे 

स्पष्टीकरण दणे्यासाठी, अजिू गढू गोष्टींमध्ये र्शरािे लागेल. 

ज्यािे जार्हरािीला उत्तर र्दले होिे, त्या सभ्य गहृस्िाच्या 

मदिीिे आम्हाला, िी ददुिैी िरुण स्त्री एका श्रीमंि ग्रीक 

कुटंुबाििू आली असल्याचे समजले. िी र्िच्या इगं्लंडमधील 

काही मैर्त्रणींिा भेटायला आली होिी. िेव्हा र्िला हरॅॉल्ड 



 

294 
 

लॅटीमर िािाचा िरुण भेटला. त्यािे र्िच्यािर मोर्हिी घालूि, 

िाबा र्मळिला ि र्िला स्ििःबरोबर र्िमािप्रिास करायला 

राजी केले. र्िच्या मैर्त्रणींिा धक्का बसला ि त्यांिी अिेन्सला 

र्िच्या भािाला त्याबद्दल कळिले. आर्ण िंिर त्यांिी त्याि 

काही लक्ष घािले िाही. भाऊ इगं्लंडला आल्यािर त्यािे 

पररणामांची पिाि ि करिा, मखूािसारखे लॅटीमर ि 

त्याच्याबरोबरच्या र्िल्सि केम्प िािाच्या सहकाऱ्याच्या 

जाळ्याि स्ििःला अडकििू घेिले. भािाला इरं्ग्लश येि 

िसल्यािे, िो र्िरुपाय होऊि त्यांच्या जाळ्याि अडकला. 

त्यांिी त्याला कैदी बििले. त्याला भकेुला ठेऊि त्याचा छळ 

केला. त्याच्या ि त्याच्या बहीणीच्या संपत्तीचे हरण 

करण्यासाठीच्या मसदु्यािर, त्याला सही करायला जबरदस्िी 

केली. त्यांिी त्याच्या बहीणीला कळू ि दिेा त्याला घराि 

डांबिू ठेिले. जरी िो कधी दृष्टीस पडला, िरी ओळख ूयेऊ िये 

म्हणिू, त्याच्या चेहऱ्याला प्लॅस्टर िापिू ठेिले. जेव्हा दभुाष्या 

भेटायला आला, िेव्हा स्त्रीत्िाच्या चाणाक्षपणे र्ििे क्षणाधािि 

भािाला पर्हल्यांदाच ओळखले. पण िी र्बचारी मलुगी 

स्ििःच कैदी होिी. गाडी चालिणारा ि त्याची बायको ह ेदोघे 

त्या घराि होिे पण िे कटकारस्िाि करणाऱ्यांच्या हािािले 
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बाहुले होिे. त्यांचा कैदी काही बधि िाही ि गुर्पि आधीच 

फुटले आह,े ह ेजाणिू त्या मलुीसकट िे दोघे, त्यांिी भाड्यािे 

घेिलेल्या घराििू, पळूि गेले. जािांिा त्यांिा फसिणारा 

दभुाष्या ि त्यांचे ि ऐकणारा मलुीचा भाऊ या दोघािा जखमी 

करूि गेले.  

अिेक मर्हन्यांिी आम्हाला बडुापेस्टहूि एक 

िििमाित्रािले कात्रण आले. त्याििू असे कळले की एका 

स्त्रीबरोबर प्रिास करणाऱ्या दोि इरं्ग्लश माणसांचा कसा ददुिैी 

अंि झाला. असे कळले की त्या दोघांिाही भोसकले गेले. 

हगेंररयि पोर्लसांचे असे म्हणणे पडले, की त्यांची मारामारी 

झाली ि त्यांिी एकमेकांिा प्राणघािक जखमा केल्या. मला 

िाटिे, होम्स िेगळ्या प्रकारे र्िचार करि होिा. आजपयांि िो 

िी मलुगी ि र्िचा भाऊ सापडिील ि त्या दोघांच्या 

गैरकृत्यांची फळे त्यांिा कशी भोगािी लागली, िे सांगिील, 

अशी आशा धरूि आह.े  
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Naval Treaty 

िार्िक दलाचा करार  

 

माझ्या लग्िािंिर लगेचच आलेला जुलै, िीि केसेसमुळे 

मोठा संस्मरणीय ठरला. याि मला शेरलॉक होम्सबरोबर काम 

करायची ि त्याच्या पद्धिी जिळूि बघायची िामी संधी 

र्मळाली. मी त्यांची िोंद घेऊि ठेिली. ‘दसुऱ्या डागाच े

साहस’, ‘िार्िक दलाच्या कराराचे साहस’ ि ‘दमलेल्या 

कॅप्टिचे साहस’ अशी िी िीि साहसे होिी. यापैकी पर्हल्या 

गोष्टीि, राज्यािील इिक्या महत्िाच्या कुटंुबािील लोकांचे 

लागेबांधे गुंिलेले होिे, की अिेक िरे् िी प्रकार्शि होऊ 
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शकली िाही. पण या गोष्टीइिके होम्सचे र्िशे्लर्णात्मक कसब, 

कुठेच पणाला लागले िव्हिे. त्यामळेु िेव्हा त्याच्याबरोबर 

काम करणारे लोक, फारच प्रभार्िि झाले होिे. त्यािे 

केसमधील मलुाखिीचा अहिाल, जसा पॅरीस पोलीस 

दलािील र्मस्टर डुबगु्य ूि र्फ्रत्झ व्हॉि िाल्डबाउम या दोघा 

डान्टर्झगच्या िािाजलेल्या र्िशेर् अर्धकाऱ्यांिा पेश केला 

होिा, िो िसाच्या िसा माझ्याकडे जिि केलेला आह.े त्या 

दोघांिी बरीच खटपट करूि जे शोधिू काढले, िे िसे गौण मदु्द े

होिे. येणाऱ्या शिकाि कदार्चि िी गोष्ट सरुर्क्षिपणे सांर्गिली 

जाईल. िोपयांि मी माझ्या यादीिील दसुऱ्या एका गोष्टीकडे 

िळिो. िीदखेील एके काळी राष्ट्रीय महत्िाची होिी. त्याि 

िैर्शष््टयपणूि अशा स्िरूपाच्या खपू घटिा एकमेिार्ििीय अशा 

म्हणिा येिील. माझ्या शाळकरी ियाि, साधारण ियािे 

माझ्याएिढ्याच असणाऱा पसी फेल्प्स िािाचा मलुगा, माझा 

खपू जिळचा र्मत्र होिा. िो माझ्यापेक्षा दोि इयत्ता पढुे असिू, 

बदु्धीमाि होिा. शाळेिील सिि बर्क्षसे िो र्मळिि असे. त्याला 

एक स्कॉलरर्शप र्मळाल्यािे त्याचे दनै्य संपूि, िो कें र्ब्रजमध्ये 

त्याचे यशस्िी भर्ििव्य घडिायला गेला. मला आठििे, 

त्याप्रमाणे त्याचे मामा म्हणजे हुजरू पक्षाचे मोठे राजकारणी 
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उमराि होल्डहस्टि, यांचा िो अगदी जिळचा भाचा होिा. या 

भपकेबाज िात्यामळेु, िो शाळेि भाि खाऊि असे. त्याउलट 

आम्हाला र्िकेटच्या मैदािाि त्याच्या पायािर गडुघयाखाली 

चेंडू मारूि, त्याचा बळी घायला मजा येि असे. पढुे मोठेपणी 

जगाि िो िािाजला जाणार, ह ेमार्हिी होिे. मला उडि उडि 

असे कळले, की त्याच्या क्षमिा ि प्रभािामळेु, त्याला 

आंिरराष्ट्रीय कायािलयाि चांगले पद र्मळाले. आर्ण मग मला 

खालील पत्र येईपयांि,, माझा त्याच्याशी काही संबंध रार्हला 

िाही. िे पत्र असे होिेः 

ब्रीआरब्रे येथनू, माझ्या प्रिय वॉटसन --- मला त ूमला 

ताडपोल, बेडूक प्रपल्ल ू फेल््स म्हणनू नक्की ओळखले 

असशील. मी पाचवीत होतो, तेव्हा त ू प्रतसरीत होतास. त ू

कदाप्रचत हदेखेील ऐकले असशील, की माझ्या मामाांच्या 

ओळखीने मला आांतरराष्ट्रीय कायाालयात चाांगले पद प्रमळाले. 

मी प्रवश्वासपूणे माझे मानाचे पद राखनू होतो. पण अकस्मात 

पडलेल्या ददुवैाच्या घाल्यामळु,े माझे व्यावसाप्रयक आयषु्ट्य 

बाद होऊ घातले आह.े 
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त्या भयानक घटनेचा वतृाांत प्रलप्रहण्याचा काही उपयोग 

नाही. माझ्या प्रवनांतीमध्ये तलुा रुची असेल, तर मी त्याबद्दल 

तलुा ित्यक्ष साांगेन. मी नकुताच नऊ आठवड याांच्या 

मेंदजू्वरातनू बाहरे पडतो आह.े अजनूही मी अशक्त आह.े तलुा 

तझुा प्रमत्र शेरलॉक होम्सला घेऊन, मला भेटायला येता येईल 

का? अप्रिकारी मांडळी मला साांगत आहते, की यात आता 

अजनू काही करण्यासारखे उरले नाही, तरी मला या केसबद्दल 

होम्सचे मत घ्यायला आवडेल. शक्य असेल तेवढ या 

लवकरात लवकर, त्याला माझ्याकडे आणायचा ियत्न कर. मी 

या भयाण सांशयाच्या अवस्थेत रहात असल्याने, मला ित्येक 

प्रमप्रनट तासासारखे भासते आह.े ते घडल्यापासनू माझे डोके 

प्रठकाणावर नाही. त्यामळु े तझु्या प्रमत्राला साांग, की त्याचा 

सल्ला घ्यायला इतका उशीर केला, याचे कारण माझा त्याच्या 

चातयुाावर असलेला अप्रवश्वास, ह ेनाही. आता मी बरा आह.े 

पण परत दखुणे उलटायची, मला भीती आह.े मी अजून इतका 

अशक्त आह,े की ह ेपत्र मी दसुऱ्याकडून प्रलहून घेतो आह.े तर 

त्याला घेऊन ये. 

तझुा जनुा शाळाप्रमत्र 
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पसी फेल््स 

ह ेपत्र िाचिू मी सद्गिीि झालो. त्यािे परिपरि केलेल्या 

र्ििंिीमळेु, मला िो दयिीय िाटू लागला. मी इिका हलूि 

गेलो, की ह ेकाम अिघड असिे, िरी मी िे केले असिे. पण 

अिािि मी जाणिू होिो, की होम्सला त्याच्या गनु्हगेारी 

िपासाचे काम ि त्यािील त्याची कलाकारी इिकी र्प्रय होिी, 

की िो त्याच्या अशीलांसाठी सदैि ित्पर असे. माझ्या 

बायकोचे माझ्याशी एकमि झाले, की ह े प्रकरण धसास 

लािण्यास क्षणभराचाही र्िलंब लागायला िको. त्यामळेु 

न्याहारी झाल्यापासूि िासाभराि मी बेकर रस्त्याला पोचलो.  

होम्स त्याच्या गाऊिमध्ये बसलेला होिा. त्याचे काही 

रासायर्िक संशोधि चालू होिे. बििरच्या र्िळ्या ज्योिीिर 

बकपात्रािील काही द्रािण जोरािे उकळि होिे आर्ण िाफेच्या 

िेंबांचे पाणी दोि र्लटरच्या पात्राि िेंबािेंबािे जमा होि होिे. 

मी आि र्शरल्यािर माझ्या र्मत्रािे, माझ्याकडे पार्हले ि 

पार्हलेसे केले. त्याचे काही महत्िाचे संशोधि चाल ूअसलेले 

पाहूि, मी खचुीि बसूि रार्हलो. काचेच्या या िा त्या बाटलीििू 

िो फुगािाल्या बारीक िळीिे काही िेंब काढि होिा. शेिटी 
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त्यािे काही द्रािण भरलेली एक परीक्षािळी आणिू, टेबलािर 

ठेिली. त्याच्या उजव्या हािाि, त्यािे र्लटमस कागदाचा 

िकुडा धरला होिा.  

िो बोलला, “िॉटसि, ि ूत्रासदायक िेळी आला आहेस. 

जर हा कागद र्िळाच रार्हला, िर सिि ठीक आह.े पण लाल 

झाला, िर मग माणसाचे आयषु्य पणाला लागलेले आह.े त्यािे 

िो परीक्षािळीि बडुिला आर्ण क्षणाधािि िो र्फकट, 

घाणेरड्या जांभळसर लाल रंगाि बदलला. िो ओरडला, “ह!ं 

मला िाटलेच होिे. मी एका र्मर्िटाि िझु्याकडे येिोच. 

िॉटसि, िुला पारशी चपलांमध्ये िंबाख ूसापडेल.” िो त्याच्या 

टेबलाकडे आला ि बऱ्याचशा िारांिर काही खरडूि, त्या 

त्याच्याकडे कामाला असलेल्या मलुाला र्दल्या.  

मग िो माझ्यासमोरील खचुीि, स्िािापन्ि झाला ि पाय 

िर घेिले.  

िो म्हणाला, “अगदी मामलुी लहािसा खिू! मला 

िाटिे, िझु्याकडे त्याहूि बरे काही र्दसिे आह.े ि ू गनु्याची 

बािमी आणणारा, िादळी समदु्रपक्षी आहसे. काय बािमी 

आह,े िॉटसि?”  
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मी त्याला पत्र र्दले. िे त्यािे िीट लक्ष दऊेि िाचले.  

त्यािे िे मला परि दिेांिा शेरा मारला, “यािरूि काहीच 

समजि िाही, खरे िा?” 

“काहीच िाही.” 

“िरीही र्लर्हणे, उत्सकुिा िाढिणारे आह.े” 

“पण िे त्याचे स्ििःचे अक्षर िाही.’ 

“अिािि. िे कुणा बाईचे आह.े” 

मी ओरडलो, “िाही. िे िक्की परुुर्ाचे आह.े” 

“िाही बाईचे आर्ण िेदखेील दरु्मिळ चाररत्र्याच्या बाईचे. 

असे बघ, एखाद्या िपासाच्या सरुिािीलाच आपल्याला असे 

समजले आह ेकी िमुचा अशील, कोणा िाईट र्कंिा चांगल्या, 

पण असामान्य स्िभािाच्या व्यिीच्या संपकािि आह.े िर जसे 

होईल, िशी माझी या केसमधील रुची आधीच जागिृ झालेली 

आह.े ि ूम्हणि असशील, िर आपण यािर लगेच काम सरुु 

करू. या संकटाि सापडलेल्या चिरु माणसाला ि िो र्जला पत्र 

र्लहायला सांगिो आह,े त्या बाईला आपण भेटू.” 



 

303 
 

आम्हाला िॉटरलूला जाणारी लिकरची गाडी र्मळूि, 

आम्ही सदुिैी ठरलो. िासाभरापेक्षा कमी िेळाि आम्ही, 

फरच्या जंगलाििू ि जांभळ्या फुलांच्या प्रदशेाििू, कामाच्या 

जागी पोचलो. स्टेशिपासूि काही िेळ चालल्यािर ब्रीआरब्रे ह े

मोठ्या मोकळ्या जागेिर असलेले एक एकांडे घर आम्हाला 

र्दसले. आम्ही आमची काडे आि पाठिली, िेव्हा आम्हाला 

एक छािशा हॉलमध्ये िेण्याि आले. र्ििे िोड्याच िेळाि 

मोठ्या आदरािे, एका दणकट माणसािे आमचे स्िागि केले. 

िो समुारे पर्स्िशीचा असािा. पण त्याचे गाल इिके लाल होिे 

ि डोळे इिके आिंदी होिे, की िो गटुगटुीि, खट्याळ मलुगा 

िाटि होिा.  

आमचे स्िागि करि, त्यािे आमच्याबरोबर हस्िांदोलि 

केले ि बोलला, “िमु्ही आल्यामळेु मला खपू आिंद झाला 

आह.े “सिि सकाळभर पसी िमुच्याबद्दल र्िचारिो आह.े अरेरे, 

र्बचारा माणसू, िो कुणालाही र्चकटिो! त्याच्या आईिर्डलां-

िी मला िमु्हाला भेटायला सांर्गिले आह.े कारण िुसिा िो 

र्िर्य काढणे दखेील, त्यांच्यासाठी फार त्रासदायक आह.े” 
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होम्स म्हणाला, “आम्हाला अजिू त्याबद्दल काहीच 

मार्हिी िाही आह.े मला िाटिे, िमु्ही त्यांच्या कुटंुबािील 

सदस्य िाही आहाि.” 

त्याला आियि िाटलेले र्दसले. मग खाली बघिू िो हस ू

लागला.  

“अिािि िमु्ही माझ्या गळ्यािील साखळीिर, J. H. ही 

खणू बर्घिली असेल. क्षणभर मला िाटले, िुम्ही काही हुशारी 

दाखिली आह.े माझे िाि जोसेफ हरॅीसि आह.े माझी बहीण 

अॅिी, पसीशी लग्ि करणार आह.े त्यामळेु लग्िािंिर मी त्यांचा 

िािेिाईक होईि. गेल्या दोि मर्हन्यांपासूि माझी बहीण त्याची 

मिोभािे शशु्ररु्ा करिे आह.े िे आिल्या खोलीि आहिे. 

आपण लगेच आि गेलेले बरे, कारण िो िमु्हाला भेटण्यासाठी 

अधीर झाला आह.े” 

आम्हाला ज्या खोलीि िेण्याि आले, िी त्याच 

मजल्यािर होिी. िी अधी झोपायची ि अधी उठाबसायची 

खोली असल्यासारखी सजिली होिी. प्रत्येक कोपऱ्याि िाज-ू

क, छाि फुले रचिू ठेिली होिी. बागेिील सगंुध ि सुखद गरम 

हिा येणाऱ्या उघड्या र्खडकीजिळील सोफ्यािर एक अशि, 
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आजारी मिषु्य र्िजलेला होिा. आम्ही आि र्शरल्यािर 

त्याच्याशेजारी बसलेली स्त्री, उठूि उभी रार्हली.  

र्ििे र्िचारले, “पसी, मी जाऊ का?” 

त्यािे र्िला िांबिण्यासाठी र्िचा हाि धरला ि 

र्मत्रत्िािे िो बोलला, “िॉटसि, ि ू कसा आहसे? मी िलुा 

र्मशा असलेले, कधीच पार्हलेले िाही. आर्ण मला खात्री 

आह,े की ि ूपण मला असे यापिूी पार्हले िसणार. हा िझुा 

प्रर्सद्ध र्मत्र, शेरलॉक होम्स असणार, असे मी धरूि चालिो, 

बरोबर?” 

मी त्याची िोडक्या शब्दाि ओळख करूि र्दली. आम्ही 

दोघे बसलो. िो दणकट मिषु्य र्ििे िव्हिा. पण रुग्णाच्या 

हािाि हाि असलेली त्याची बहीण, अजिू र्ििे होिी. िी 

िेगळ्याच प्रकारची स्त्री होिी. िोडी बटुकी, जाड पण सुंदर 

ऑर्लव्हच्या कांिीची, मोठे, काळे इटार्लयि डोळे असलेली 

आर्ण काळेभोर लांबसडक केस असलेली अशी होिी. र्िच्या 

गोऱ्या चेहऱ्यािरील दाट िांगांमळेु िी र्िरोधाभासात्मक ररत्या 

आजारी ि दमलेली िाटि होिी.  
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 सोफ्यािरूि उठि िो म्हणाला, “मी िमुचा िेळ फुकट 

घालिणार िाही. मी काही प्रस्िाििा ि करिा सांगायला 

सरुिाि करिो. र्मस्टर होम्स, मी आिंदी ि यशस्िी माणसू 

आह.े मी ज्या र्दिशी लग्ि करणार होिो, त्याच र्दिशी 

संध्याकाळी अचािक चालिू आलेल्या ददुिैाच्या फेऱ्यािे, 

माझे आयषु्यािील सगळे बेि धळुीस र्मळाले. 

कदार्चि िमु्हाला िॉटसििे सांर्गिले असेल, की 

आंिरराष्ट्रीय कायािलयाि, माझ्या मामांच्या, उमराि होल्डहस्टि 

यांच्या प्रभािािे, मी भराभर जबाबदारीच्या जागांिर चढि 

गेलो. जेव्हा माझे मामा या सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री झाले, िेव्हा 

त्यांिी माझ्यािर र्िश्वास ठेििू, खपूशी कामर्गऱी माझ्यािर 

सोपिली. मी िी सगळी व्यिर्स्िि पार पाडि गेलो. शेिटी 

त्यांचा माझ्या किृित्िािर ि कामाच्या पद्धिीिर पणूि र्िश्वास 

बसला.  

“साधारण दहा आठिड्यांपूिी --- र्कंिा िेमके सांगायचे 

िर, २३ मेला --- त्यांिी मला त्यांच्या खासगी खोलीि 

बोलािले आर्ण मी केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल माझ्या 
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पाठीिर िाप मारि सांर्गिले, की त्यांिी माझ्यािर मोठ्या 

र्िश्वासािे, एक ििीि काम सोपिायचे ठरिले आह.े  

त्यांच्या खणािूि एक करड्या रंगाच्या कागदांचा गठ्ठा 

काढि, िे म्हणाले, “ज्याबद्दल आधीच छापखान्याि काही 

अफिा उठल्या आहिे, अशी इगं्लंड ि इटालीमधील गपु्त 

िहाची ही मळू प्रि आह.े ही फार महत्िाची आह ेआर्ण यािील 

एक अक्षरही बाहेर फुटिा कामा िये. फ्रें च र्कंिा रर्शयि परराष्ट्र 

िकीलाि यािील मजकुरासाठी, िाटेल िेिढी रक्कम खचि 

करायला ियार आह.े त्यांची एक िेगळी प्रि काढणे, जरुरीचे 

आह.े पण मी िी माझ्या कायािलयाििू बाहरे िेऊ शकि िाही. 

िझु्याकडे िझुे टेबल आह ेिा?’ 

“हो, सर.” 

मग ह ेिे कागद घे ि र्ििे जाऊि िे कुलपुबंद कर. मी 

िलुा सचूिा दिेो, की सििजण गेल्यािर, ि ू मागे िांब ि 

फुरसिीिे कुणी बघि िसिांिा, िो मजकूर र्लहूि काढ. िझु े

काम झाले की मळू प्रि ि त्याची िक्कल दोन्ही िझु्या खणाि 

कुलपुबंद करूि ठेि ि उद्या सकाळी मला ि ूस्ििः आणिू द.े” 
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“मी िे कागद घेिले आर्ण --- “ 

होम्स म्हणाला, “क्षणभरासाठी मला माफ करा. या 

संभार्णाच्या िेळी िुम्ही एकटेच होिाि? 

“अगदी खात्रीपूििक.” 

“मोठ्या खोलीि?’ 

“िीस फूट लांबीरंुदीच्या खोलीि.” 

“मध्यभागी?’ 

“हो. साधारणपणे.” 

“आर्ण िमु्ही हळू आिाजाि बोलि होिाि?” 

“माझ्या मामांचा आिाज उल्लेखिीय रीत्या हळू आह.े 

आर्ण मी िर जिळजिळ काही बोललोच िाही.” 

त्याचे डोळे र्मटूि होम्स म्हणाला, “आभारी आह.े पढुे 

सांगा.”  

“त्यांिी सांर्गिल्याप्रमाणे मी सिि काही केले. सिि 

कारकूि मंडळी जाईपयांि िांबलो. चाल्सि गोरो िािाच्या 
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त्यािील एकाला, काही काम संपिायचे होिे. त्यामळेु त्याला 

र्ििे ठेििू, मी जेिायला गेलो. मी आलो, िेव्हा िो गेलेला 

होिा. मी माझे काम करायला उत्सकु होिो. कारण मला मार्हिी 

होिे, जोसेफ --- र्मस्टर हरॅीसि, ज्यांिा िुम्ही आिाच पार्हलेि 

--- िे शहराि होिे आर्ण िे अकराच्या गाडीिे इिे पोचायच्या 

आि, मला माझे काम शक्यिोिर संपिायचे होिे. मग आम्ही 

दोघे एकत्र घरी गेलो असिो.  

मी आल्यािर खणाििू िे कागदपत्र काढूि िाच ूलागलो, 

िेव्हा मला लगेच कळले, की माझ्या मामांिी मला िे कागदपत्र 

इिके महत्िाचे असल्याबद्दल परिपरि का सांर्गिले होिे. फार 

खोलाि ि जािा मी एिढे सांगिो, की िो इटाली, 

भमूध्यसमदु्रालगिचे दशे ि फ्रें चांचे िार्िक दल याच्याशी 

असलेल्या साहचयािसंबंधीचा भर्िष्यकाळािील र्ब्रटिच्या 

र्िहरेी धोरणाचा करार होिा. त्याच्याि उहापोह केलेला प्रश्न, 

पणूिपणे िार्िक दलाशी संबंर्धि होिा. शेिटी त्यािर 

उच्चपदस्ि मान्यिरांच्या सया होत्या. मी माझी िजर त्यािरूि 

र्फरिली. आर्ण मग माझ्या िक्कल करायच्या कामाला 

लागलो. िे फ्रें च मध्ये र्लर्हलेले मोठे पत्र होिे. त्याि सव्िीस 
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र्िराळे लेख होिे. मी िे काम र्जिक्या लिकर करिा येईल, 

िेिढे केले. पण िऊ िाजेपयांि माझे फि िऊ लेख िक्कल 

करूि झाले. आर्ण आिा जोसेफला स्टेशििरूि आणायला 

जाण्यासाठी गाडी पकडायचा प्रयत्ि करणे, मला व्यिि िाटू 

लागले. जेिल्यामळेु ि र्दिसभर काम केल्यािे मला 

िेड्यासारखी झोप येि होिी. कपभर कॉफीिे माझा मेंद ू

िाजाििािा झाला असिा. र्जन्याखालील लॉजमध्ये िॉचमि 

रहाि असे ि रात्री काम करणाऱ्यांसाठी िो कॉफी बिििू दिे 

असे. मी त्याला सांगण्यासाठी घंटी िाजिली.  

एक बाई आल्यािे, मला ििल िाटले. िी ियािे मोठी, 

खडबडीि चेहऱ्याची, अॅप्रि घािलेली बाई होिी. र्ििे 

सांर्गिले, की िी िॉचमिची बायको असूि, िी काही पदािि 

बिििे. मी र्िला कॉफी आणायला सांर्गिली.  

मी अजिू दोि लेखांची िक्कल केली. फारच झोप येऊ 

लागल्यािे मी उठलो आर्ण पाय मोकळे करण्यासाठी, फेऱ्या 

मारू लागलो. माझी कॉफी अजिू आली िव्हिी. इिका उशीर 

का लागिो आह,े याचे मला आियि िाटले. दार उघडूि 

पॅसेजमधिू चालि जाऊि, मी उशीराचे कारण काय असेल, िे 
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बघ ू लागलो. िो मंद उजेडाचा सरळ पॅसेज होिा. माझ्या 

खोलीपासूि र्िघायचा िोच मागि होिा. त्याच्या शेिटी गोल 

र्जिा होिा. र्ििे खाली त्या िॉचमिची जागा होिी. र्जन्याच्या 

अध्याि िाटेिर िोडे िांबायला जागा आह.े र्िििू काटकोिाि 

दसुरा एक पॅसेज सरुु होिो. िो दसुऱ्या एका लहाि र्जन्यािे एका 

कडेच्या िोकर िापरिाि त्या दाराकडे जािो. चाल्सि 

रस्त्याकडूि येिांिा, कारकूि मंडळीदखेील िो जिळचा रस्िा, 

म्हणिू िापरिाि. हा त्या जागेचा िकाशा आह.े” 

शेरलॉक होम्स बोलला, “आभारी आह.े मला िाटिे, 

िमु्ही जे सांगि आहाि, िे माझ्या लक्षाि येिे आह.े”  

“आिा हा मदु्दा फार महत्िाचा असल्यािे िमु्ही, िीट 

समजिू घया. मी र्जन्यािे खाली जाऊि, हॉलमध्ये गेलो. र्ििे 

िॉचमि मला गाढ झोपलेला र्दसला. र्कटलीिील द्राि 

उकळि होिा. मी र्कटली खाली उिरिली ि र्िस्िि 

र्िझिला. कारण पाणी जर्मिीिर सांडि होिे. मग मी अजिू 

ढाराढूर झोपलेल्या त्या माणसाला उठिण्यासाठी हाि पढुे 

केला, िेव्हा त्याच्या डोक्यािरची घंटी जोराि िाजली. िो 

दचकूि उठला.  
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िो घाबरूि माझ्याकडे बघि म्हणाला, “र्मस्टर फेल्प्स 

सर!” 

“माझी कॉफी ियार आहे का, िे बघायला मी खाली 

आलो.” 

“मी िी बििि असिांिा मला झोप आली, सर.” त्यािे 

माझ्याकडे आियाििे पाहूि, मग अजिूही िरिरणाऱ्या घंटीकडे 

पार्हले. 

त्यािे र्िचारले, “सर, िमु्ही इिे आहाि, िर मग घंटी 

कुणी िाजिली?’ 

मी ओरडलो, “घंटी? ही कुठली घंटी आह?े” 

“ही िमु्ही काम करि असलेल्या खोलीििूच िाजिे 

आह.े” 

माझे हृदय िडं पडायची िेळ आली. र्ििे माझे महत्िाचे 

कागदपत्र पडलेले असिांिा कुणी िरी खोलीि आह.े मी 

काळजीिे धािि र्जिा चढलो. आर्ण पॅसेजमधिू धािि 

सटुलो. पॅसेजमध्ये कोणी िव्हिे. र्मस्टर होम्स, खोलीिही 

कोणी िव्हिे. मी जसे ठेिले होिे, िसेच सगळे होिे. फि 
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टेबलािर पडलेले, माझ्यािर जबाबदारी असलेले कागद 

िाहीसे झाले होिे. मी केलेली िक्कल र्ििे होिी, पण मळू 

कागदपत्र गहाळ झाले होिे.  

होम्स त्याच्या खचुीि सरसाििू बसला आर्ण त्यािे 

त्याचे हाि चोळले. मला कळले, की या समस्येमळेु िो फार 

व्यर्िि झाला आह.े िो हळू आिाजाि बोलला, “मग िमु्ही 

काय केले?” 

मी क्षणाधािि ओळखले, की कडेच्या दाराशी असलेल्या 

र्जन्यािे चोर आला असला पार्हजे. िो जर दसुऱ्या बाजिेू 

आला असिा, िर मला िक्की भेटला असिा.”  

“िो सिि िेळ खोलीि र्कंिा िोडासा उजेड असलेल्या 

पॅसेजमध्ये लपिू बसलेला असेल, असे िमु्हाला िाटले िाही 

का?” 

“असे होणे अशक्य आहे. खोलीि र्कंिा पॅसेजमध्ये 

उंदीरही लपूि बस ूशकि िाही. अशी एखादी जागाच िाही.” 

“ठीक आह.े पढुे सांगा.” 
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माझा उिरलेला चेहरा बघूि, िॉचमिला समजले, की 

काहीिरी िको िे घडले आह.े िो माझ्यापाठोपाठ िरिी आला. 

आम्ही दोघे पॅसेजमध्ये धािलो ि चाल्सि रस्त्याकडे जाणाऱा 

र्जिा उिरू लागलो. खालचे दार बंद होिे पण कुलपुबंद िव्हिे. 

आम्ही िे जोराि ढकलूि बाहरे धािलो. मला चांगले आठििे 

आह े की आम्ही असे केल्यािर, शेजारच्या पंधरा र्मर्िटािे 

टोले पडणाऱ्या घड्याळाि िीि िेळा ठोके पडले. पािणेदहा 

िाजले होिे.  

त्याच्या शटािच्या हािािर, खणू करि होम्स म्हणाला, “ह े

फार महत्िाचे आह.े” 

फार काळोखी रात्र होिी. िोडा पाऊस पडि होिा. चाल्सि 

रस्त्यािर कुणीही िव्हिे. पण रस्त्याच्या शेिटी असणाऱ्या 

व्हाईटहॉलमध्ये िेहमीप्रमाणे, गाड्यांची ये जा चाल ू होिी. 

डोक्यािर काही िसलेले आम्ही फूटपािच्या बाजिेू घसुलो. 

आर्ण एकदम दसुऱ्या टोकाला आम्हाला एक पोलीस उभा 

असलेला र्दसला. 
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मी धापा टाकि बोललो, “चोरी झाली आह.े 

आंिरराष्ट्रीय कायािलयािूि काही महत्िाचे कागदपत्र चोरीला 

गेले आहिे. िुम्ही इिूि कोणाला जािािा पार्हले का?”  

िो बोलला, ”सर, मी इिे गेले पाऊण िास उभा आह.े 

भारिीय शाल पांघरलेली एक उंच आर्ण ियािे मोठी बाई इििू 

गेली. बाकी कुणी िाही.” 

िॉचमि ओरडला, “िी माझी बायको होिी. अजिू कुणी 

र्दसले िाही का?” 

“कुणी िाही.” 

माझ्या शटािचा हाि ओढि, िो ओरडला, “मग िो चोर 

िक्की दसुऱ्या रस्त्यािे गेला असणार.” 

“पण माझे समाधाि झाले िाही. मला हाकलूि 

लािायचा त्याचा इरादा बघिू, माझा संशय िाढला. 

मी ओरडलो, “िी बाई कुठल्या रस्त्यािे गेली?” 
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“सर, मला मार्हिी िाही. मी र्िला फि इििू जािांिा 

पार्हले. र्िच्यािर पाळि ठेिायचे मला काही कारण िव्हिे. िी 

घाईि असल्यासारखी िाटि होिी.” 

“र्किी िेळापिूी?” 

“ओहो, फार िेळ झाला िसािा.” 

“”मागच्या पाच र्मर्िटाि?’ 

“हो. त्यापेक्षा जास्ि िाही.” 

िॉचमि ओरडला, “सर, िमु्ही िसुिा िेळ फुकट 

घालिि आहाि. आिा प्रत्येक र्मर्िट महत्िाचे आह.े त्या 

बाईशी आपल्याला काही दणेे घेणे िाही, काय समजलाि? 

आपण रस्त्याच्या दसुऱ्या टोकाला जाऊ. ठीक आह.े जर 

िमु्हाला यायचे िसेल, िर मी जािो.” असे बोलूि िो त्या 

र्दशेला घाईिे गेला.  

पण मी लगेच त्याच्यामागे धािलो ि त्याची बाही 

पकडली.  

मी र्िचारले, “ि ूकुठे रहािोस?” 



 

317 
 

िो उत्तरला, “१६, आयव्ही गल्ली, र्ब्रक्सटि. पण िमु्ही 

चकुीचा मागािर जाऊ िका, र्मस्टर फेल्प्स. आपण रस्त्याच्या 

दसुऱ्या टोकाला जाऊि काही सगुािा लागिो आह े का, िे 

बघ.ू” 

िो म्हणि होिा, िसे करण्याि काही हािी िव्हिी. 

पोर्लसाबरोबर आम्ही घाईघाईिे र्ििे र्िघालो. पण िसुिा 

माणसांिी फुललेला रस्िाच र्दसला. पण इिक्या ओल्या रात्री, 

जो िो आपल्याच र्ििंचिेि होिा. आम्हाला इििू चोर गेला 

का, ह ेसांगायला र्ििे रेंगाळणारे कोणी र्दसले िाही.  

मग आम्ही माझ्या कायािलयाि परि आलो आर्ण र्जिे 

ि पॅसेज िाहकच िपासले.  

माझ्या खोलीकडे जाणाऱ्या पॅसेजमध्ये पांढरट गालीचा 

घािलेला होिा. त्यािर काहीही सहज उठूि र्दसि असे. पण 

आम्ही सकू्ष्म र्िरीक्षण केले, िरीही पाऊलांचे ठसे सापडले 

िाहीि.” 

“त्या संध्याकाळभर पाऊस पडि होिा का?” 

“साधारण साि िाजल्यापासिू.” 



 

318 
 

“मग िऊ िाजिा जी बाई िर आली, र्िच्या र्चखलाच्या 

बटुांचे ठसे कसे उमटले िाहीि?” 

“िमु्ही हा प्रश्न उपर्स्िि केल्यािे मला आिंद झाला. 

मलाही िी शंका आली होिी. आमचे कायािलय झाडणाऱ्या 

बायका बटू काढूि स्लीपसि घालिाि.” 

“ह े स्पष्ट आह.े िी ओली रात्र असिूही र्ििे खुणा 

िव्हत्या. हा घटिािम िक्कीच उत्सकुिा िाढिणारा आह.े मग 

िमु्ही काय केले?’ 

आम्ही खोलीची दखेील िपासणी केली. र्ििे काही गुप्त 

दार असण्याची शक्यिा िव्हिी. आर्ण र्खडक्या जर्मिीपासूि 

िीस फुट उंचीिर आहिे. त्या दोन्ही आििू बंद केलेल्या होत्या. 

गालीच्यामळेु काही भयुार असण्याची शक्यिा िाही आर्ण छि 

िर साधेसेच आह.े मी शपिेिर सांग ूशकिो, की ज्या कुणी 

माझे कागदपत्र चोरले, िी व्यिी फि दाराििूच येऊ शकिे.” 

“शेकोटीचे काय?” 

“इिे शेकोटी िाही. स्टोव्ह आह.े माझ्या टेबलाच्या 

उजिीकडे घंटीची दोरी आह.े िी िाजिणाऱ्याला माझ्या 
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टेबलाजिळ यािे लागिे. पण कोणीही गुन्हगेार घंटी का 

िाजिेल? ह ेि सटुणारे कोडे आह.े” 

“ही घटिा खरच काहीिरी िेगळी आह.े िंिर िमु्ही काय 

केले? मला िाटिे िमु्ही इिे आलेल्यािे काही खुणा मागे 

सोडल्या आहिे का, ह े बघण्यासाठी खोली िपासली --- 

र्सगरेटचे िोटूक, एखादा मोजा र्कंिा केसांची र्पि िगैरे 

बारीकसारीक िस्ि ूपडलेली िव्हिी का?” 

“िाही. िसे काही िव्हिे.” 

“काही िास?” 

“त्याचा आम्ही काही र्िचार केला िाही.” 

“ओहो, िंबाखचूा िास अशा िेळी बराच उपयोगी ठरू 

शकिो.” 

मी कधीच र्सगरेट ओढि िाही. त्यामळेु िसा िास मला 

लगेच कळला असिा. पण िसे काही िव्हिे. एकच शक्यिा 

अशी आह,े की िॉचमिची बायको --- र्मसेस टँगे िािाची --- 

इििू घाईघाईिे बाहेर गेली. पण िेहमी िी त्याच िेळेला घरी 

जािे, एिढेच स्पष्टीकरण िो दऊे शकला. पोर्लसाचे म्हणणे 
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होिे, की त्या बाईिे िे कागद घेिले असणार असे गहृीि धरूि, 

र्ििे िे कुठेिरी िाहीसे करण्यापिूी आपण र्िला िाब्याि घेऊ. 

या िेळेपयांि स्कॉटलंड याडिला खबर पोचल्यािे, त्यांचे 

गपु्तहरे, र्मस्टर फोब्सि मोठ्या उत्साहािे केस िाब्याि घेण्यासाठी 

आले. आम्ही एक घोडागाडी मागिली ि ि अध्याि िासाि 

आम्हाला र्मळालेल्या पत्त्यािर पोचलो. एका िरुण स्त्रीिे दार 

उघडले. िी र्मसेस टँगेची मोठी मलुगी होिी. र्िची आई अजिू 

आली िव्हिी. आम्ही पढुील खोलीि िांबलो.  

दहा र्मर्िटांिी दारािर टकटक झाली. इिे आम्ही एक 

गंभीर चकू केली. त्याबद्दल मी मलाच दोर् दईेि. आम्ही दार 

उघडण्याऐिजी, आम्ही र्िच्या मलुीला दार उघडू र्दले. आम्ही 

र्िला बोलिांिा ऐकले, “आई, दोि माणसे िुला भेटण्यासाठी 

िांबली आहिे.” त्यािंिर लगेच आम्ही पॅसेजमध्ये पदरि 

ऐकला. फोब्सि दाराशी धािला ि दार उघडले आर्ण आम्ही 

दोघे मागील खोलीि, स्ियंपाकघराि गेलो. पण िी बाई 

आमच्या आधीच र्ििे पोचली होिी. िी आमच्याकडे 

र्िरोधात्मक उद्दामपणे बघि होिी. आर्ण अचािक मला 

ओळखिू, र्िच्या चेहऱ्यािर ििलपणूि भाि पसरले.  
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िी र्कंचाळली, “काय, कायािलयािील र्मस्टर फेल्प्स?” 

माझा सहकारी बोलला, “मग ि ू आमच्यापासिू 

पळालीस, िेव्हा िुला आम्ही कोण िाटलो? इकडे ये.” 

“मला िाटले की िुम्ही दलाल आहाि. आम्हाला मागे 

िशा एका माणसािे त्रास र्दला होिा.” 

फोब्सि उत्तरला, “हे परेुसे खरे िाटि िाही. आम्हाला 

असा र्िश्वास ठेिायचे कारण आह,े की िुम्ही आंिरराष्ट्रीय 

कायािलयाििू महत्िाचा कागदपत्र घेिले आहिे. िे घेऊि िमु्ही 

इिे पळि येऊि िे िाहीसे केले. िुम्ही आमच्याबरोबर 

स्कॉटलंड याडिला आले पार्हजे.” 

र्ििे फुकटच र्िरोध करूि स्ििःचा बचाि करायचा 

प्रयत्ि केला. चारचाकी आणली गेली. त्याि बसूि आम्ही र्िघे 

गेलो. आम्ही पर्हल्यांदा कायािलयािील िॉचमिच्या 

िळमजल्यािरील खोलीिील, कॉफी उिू जाणारे स्ियंपाकघर 

िपासले. िी एकटी असिांिा र्ििे र्ििे िर िे लपिले िाहीि 

िा, ह ेबर्घिले. र्ििे काही चरे ि राख सोडूि काही आढळले 

िाही. आम्ही स्कॉटलंड याडिला पोचलो, िेव्हां लगेच र्िच्या 
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अंगािर काही सापडिे का ह े बघण्यासाठी, र्िला स्त्री 

पोर्लसाच्या िाब्याि दणे्याि आले. िी अहिाल घेऊि बाहरे 

येईपयांि, मी संशयाच्या र्िमिस्क अिस्िेि बसिू रार्हलो. 

कागदपत्र सापडले िाहीि.  

त्यािेळेस पररर्स्ििीचे गांभीयि पर्हल्यांदाच माझ्यािर 

चाल करूि आले. आिापयांि मी र्िचार दाबिू कसेबसे िाटक 

चाल ूठेिले होिे. मला िे करारचे कागद लगेच परि र्मळिील, 

असा र्िश्वास िाटि होिा. पण असे झाले िाही िर माझ्यािर 

काय प्रसंग ओढिेल, याचा मी र्िचारच केला िव्हिा. पण 

आिा अजिू काही करण्यासारखे उरले िव्हिे. मी माझी 

भयािक अिस्िा मिाि आठििू बघायला मोकळा होिो. िी 

फारच अिघड होिी. िॉटसि, इिे मी शाळेिला उदास 

भाििाशील मलुगा झालो. िो माझा स्िभाि आह.े मला माझ्या 

मामांचा ि त्यांच्या मंत्रीमंडळािील सभासदांचा र्िचार 

डोक्याि आला. त्यांच्यािर ि माझ्यािर ि त्या बाबीशी 

र्िगडीि अशा सिाांिर, मी काय लाज िाटेल अशी पाळी 

आणली होिी! मी अशा असामान्य अपघािाचा बळी कसा 

काय ठरलो? र्जिे आंिरराष्ट्रीय संबंधािील मतु्सद्दरे्गरीचा प्रश्न 
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येिो, िेव्हा काही चकुा करणे क्षम्य िसिे. मी आिा संपलो. 

मला लाज येईल अशा िऱ्हिेे, खलास झालो. मला आिा 

काहीच आशा उरली िाही. मी ह ेकाय केले! माझी आिा फारच 

शोभा होणार! माझ्याभोििी अर्धकारी मंडळी जमिू मला शांि 

करायचा प्रयत्ि करि आहिे, असे भास मला होऊ लागले. 

त्यांच्यापैकी एकािे मला िॉटरललूा िेले ि चालत्या गाडीि 

माझ्यािर करिि चालिली. माझ्याजिळ रहाणारे डॉक्टर 

फेरीअर त्याच गाडीि असल्यामळेु केिळ, मी िाचलो. मला 

डॉक्टरांच्या िाब्याि दणे्याि आले, हे फार बरे झाले. कारण 

मला स्टेशििरच चक्कर आली आर्ण घरी पोचण्यापिूी मी 

झटका येऊि, आिमक ि धोकादायक बिलो होिो.  

डॉक्टरांच्या घंटी िाजिण्यािे ि माझी अिस्िा बघूि, 

रात्री घरािील झोपेिूि उठलेले सििजण र्किी हादरूि गेले 

असिील याची िुम्ही कल्पिा करू शकिा. र्बचारी अॅिी ि 

माझी आई िर उन्मळूिच पडल्या. डॉक्टर फेरीअर यांिी िकुिेच 

गपु्तहरेांकडूि, स्टेशििर माझ्याबद्दल सिि काही ऐकले होिे. पण 

त्यामळेु घडूि गेलेल्या पररर्स्ििीि काही सधुारणा होणे शक्य 

िव्हिे. सगळयांिा ह ेसमजूि चकुले, की एिढा आजारी कसा 
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पडलो आर्ण जोसेफच्या झोपायच्या आिंदी खोलीििू त्याची 

बाहेर हकालपट्टी करूि, िी माझी आजाऱ्याची खोली कशी 

बििण्याि आली. र्मस्टर होम्स, गेले िऊ आठिडे मी अधििट 

ग्लािीि मेंदजू्िरािे झुंजि इिे पडलो आह.े जर डॉक्टरांिी 

काळजी घेिली िसिी आर्ण र्मस हॅरीसि इिे िसिी, िर मी 

आिा इिे िमुच्याशी बोलि िसिो. िी र्दिसभर माझ्या 

उशाशी बसलेली असिे. आर्ण रात्रीसाठी एक पररचाररका 

ठेिली आह.े कारण मला िेड्यासारखी चक्कर येिे िेव्हा, मला 

काहीही होऊ शकिे. हळूहळू माझे डोके र्ठकाणािर येिे आह.े 

पण गेले फि िीि र्दिस माझी स्मिृी परि िोडीफार जागिृ 

झाली आह.े काही िेळा मला िाटिे, की मला कधीच आिा 

काही आठिणार िाही. मी पर्हली गोष्ट काय केली असेल िर 

माझी केस ज्यांच्याकडे होिी, त्या र्मस्टर फोब्सििा िार केली. 

िे आले ि त्यांिी मला सांर्गिले, की सिि प्रयत्ि करूिही 

काहीही धागेदोरे र्मळाले िाहीि. िॉचमिच्या बायकोला 

अिेक पद्धिींिी खडसाििू बर्घिले, पण काही प्रकाश पडला 

िाही. मग पोर्लसांचा संशय गोरोिर र्फरला. िुम्हाला आठिि 

असेल, की िो त्या रात्री उर्शरापयांि कायािलयाि काम करि 

बसला होिा. त्याचे िे मागे िांबणे ि फ्रें च िाि या दोि गोष्टींमळेु 
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त्याच्यािर संशय घेिला जाि होिा. पण खरे िर िो 

गेल्यािंिरच, मी माझ्या कामाला सरुिाि केली. िो जनु्या फ्रें च 

प्रोटेस्टंट घराण्यािील असला, िरी िो िागण्याबोलण्याि 

िमुच्याआमच्यासारखाच र्पढीजाद इरं्ग्लश आह.े त्याच्यािर 

आरोप करण्यासारखे काहीच िव्हिे. मग िे प्रकरण 

िेिढ्यािरच संपले. र्मस्टर होम्स, मी िमुच्याकडे शेिटची एक 

आशा म्हणिू बघिो आह.े जर िमु्हीदखेील याि काही करू 

शकला िाहीि, िर मग माझी प्रर्िष्ठा ि माझ े पद मी 

गमािल्यासारखेच आह.े” 

इिके लांबलचक भार्ण दऊेि, िो अपंग माणसू परि 

त्याच्या अंिरुणाि बडुाला. पररचाररकेिे त्याला पेलाभर काही 

उत्तेजक पेय आणिू र्दले. त्याची माि मागे टाकूि ि डोळे 

र्मटूि, होम्स शांि बसला होिा. एखाद्या परक्या माणसाला 

त्याचे ह ेिागणे, दमल्यासारखे िाटले असिे. पण मला मार्हिी 

होिे की िो खोल र्चंििाि बडुाला होिा.  

शेिटी िो म्हणाला, “िमु्ही सिि काही इिके स्पष्टपणे ि 

र्िस्ििृ स्िरूपाि सांर्गिले आह,े की माझ्या मिाि फारसे प्रश्न 

उरले िाहीि. पण एक महत्िाची बाब मला र्िचारायची आह े
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की िमु्ही कुणाजिळ, िमु्हाला ह े असे फार महत्िाचे काम 

करायचे आह,े असे बोलला होिाि का? 

“िाही.” 

“उदाहरणािि, इिे असलेली, र्मस हरॅीसि?” 

“िाही. मी त्या र्दिसांििर िे काम कधी केलेच िाही. 

मला िशी काही सचूिा र्मळाली िाही.” 

“आर्ण िमुच्या सहकाऱ्यांपैकी कोणी, िुम्हाला भेटा-

यला आले िाही का?’ 

“िाही. कुणीच िाही.” 

“त्यापैकी कुणाला कायािलयािील त्या खोलीची रचिा 

मार्हिी आह?े” 

“हो. सगळ्यांिा मार्हिी आह.े”  

“िरीही, जर िुम्ही कुणाला त्या कराराबद्दल काही 

सांर्गिले िसेल, िर काही चौकशी करणे व्यिि आह.े” 

“मी त्याबद्दल कुणाकडे काही बोललो िाही.” 
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“िमु्हाला िॉचमिबद्दल काही मार्हिी आह ेका?’ 

“िो जिुा सैर्िक होिा, याव्यर्िररि काही िाही.” 

“कुठल्या िकुडीि?’ 

“मी ऐकल्याप्रमाणे, कोल्डस्ट्रीमगाडि” 

“आभारी आह.े मी फोब्सिकडूि त्याबद्दल मार्हिी र्मळि ू

शकिो. जरी त्यांिा िी िापरिा आली िाही, िरी अर्धकारी 

व्यिी त्याबद्दल यिासांग मार्हिी दऊे शकिाि. हा गलुाब 

र्किी सुंदर आह!े” 

िो उघड्या र्खडकीजिळ गेला. कोमेजणारे फूल हािाि 

धरले ि त्या छाि छोट्याशा फुलाच्या र्हरव्या, जांभळट लाल 

रंगाकडे बघ ू लागला. त्याचे असे िागणे माझ्यासाठी ििीि 

होिे. कारण यापूिी मी त्याला कधी िैसर्गिक िस्िूंमध्ये रुची 

घेिलेले पार्हले िव्हिे.  

र्खडकीला पाठ टेकििू, िो म्हणाला, “धमािइिके 

कशािच, िकि शास्त्र जरुरीचे िाही असा िकि  करणाऱ्याला, िे 

िेमक्या स्िरूपाचे शास्त्र म्हणिू र्िकर्सि करिा येिे. 

भर्िष्यािील िरिदू करण्यामधील आपल्या चांगलुपणािील 
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टोकाचा भरिसा, मला फुलांमध्ये असलेला आढळिो. इिर 

सिि गोष्टी, आपली शिी, आपल्या इच्छा, आपले अन्ि, या 

आपल्या अर्स्ित्िासाठी प्राधान्यािे आिश्यक आहिे. पण हा 

गलुाब त्याहूि र्भन्ि आहे. त्याचा सुिास ि रंग हे आपले 

आयषु्य जास्ि सुंदर करिाि. पण िे गरजेि मोडि िाही. हा फि 

आपल्या आयषु्याि असणारा जादा असलेला चांगलुपणा 

आह.े त्यामळेु मी असे म्हणेि, की आपण फुलांकडे बघिू 

आशा र्जिंि ठेिली पार्हजे.” 

िी पररचाररका ि पसी फेल्प्स होम्सच्या या ििव्याकडे 

मोठ्या आियाििे, चेहऱ्यािर र्िराशा आणिू बघि होिे. िो िे 

गलुाबाचे फूल हािाि घेऊि र्दिास्िप्िाि रमला होिा. िरूण 

स्त्री आि येईपयांि त्याची िी अिस्िा चाल ूरार्हली.  

र्ििे आिाजाि कडकपणा आणि र्िचारले, “र्मस्टर 

होम्स, िमु्हाला ह ेगढू सटुण्याची काही आशा िाटिे आह ेका? 

भािािर येि िो उत्तरला, “ओहो, गढू का?” ही केस 

समजिू घयायला फार अिघड ि गुंिागुंिीची आह,े ह ेिाकारण े

चकुीचे होईल. पण मी िमु्हाला िचि देऊ शकिो, की मी याि 
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लक्ष घालिो आर्ण मला मला काही िसे आढळले, िर 

िमु्हाला सांगिो.” 

“िमु्हाला काही पुरािे सापडले का?” 

“िमु्ही मला साि र्दले आहिे. पण अिािि, मला त्यांची 

र्कंमि ठरिण्यापिूी, परीक्षा करािी लागेल.” 

“िमु्हाला कुणाचा संशय आह ेका?” 

“मला माझाच संशय आह.े” 

“काय?’ 

“इिक्या झटपट र्िणियाप्रि यायला.” 

“मग लंडिला जाऊि िमुचे र्िष्कर्ि िपासिू बघा.’ 

“र्मस हरॅीसि, िमुचा उपदेश चांगला आह.े मला िाटिे, 

िॉटसि, यापेक्षा बरे आपण काही करू शकणार िाही. र्मस्टर 

फेल्प्स, िमु्ही खोट्या आशेिर राहू िका. ह ेप्रकरण काही सोपे 

िाही.” 

िो मतु्सद्दी ओरडला, “िमु्हाला परि बघेपयांि, मी 

आजारी असेि.” 
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“ठीक आह ेउद्या मी याच गाडीिे येिो. पण कदार्चि 

माझा अहिाल र्िराशाजिक असेल.” 

आमचा अशील ओरडला, “िमु्ही येणार आहाि म्हणूि 

धन्यिाद. काहीिरी होिे आह,े ह ेबघिू मला ििजीिि र्मळाले 

आह.े िसेही मला उमराि होल्डहस्टि यांच्याकडूि, पत्र आले 

आह.े” 

“अस्स! िे काय म्हणि आहिे?”  

“िे गार पडले आहिे. पण कठोर झालेले िाहीि. माझ्या 

टोकाच्या आजारपणामळेु, िे असे झाले असािेि. त्यांिी पनु्हा 

सांर्गिले, की ह ेप्रकरण फार महत्िाचे आह.े त्यांिी हे दखेील 

सांर्गिले की माझ्या भर्िष्यार्िर्यी काही हालचाल केली 

जाऊ िये. --- म्हणजे त्यांिा असे म्हणायचे असािे, की माझी 

िब्येि सधुारेपयांि आर्ण मला माझे िाईट िशीब बदलायची 

संधी र्दली जाईपयांि, मला डच्च ू--- “ 

होम्स म्हणाला, “ह ेयोग्य ि सहािभुिूीपिूिक केलेले असे 

काम झाले. िॉटसि, चल. आपल्याला लंडिमध्ये बरेच काम 

आह.े” 
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र्मस्टर जोसेफ हरॅीसििे आम्हाला स्टेशििर सोडले. 

आम्हाला पोटिसमाऊिची गाडी र्मळाली. होम्स पणूिपण े

र्िचाराि बडुालेला होिा. क्लॅफम जंक्शि जाईपयांि, त्यािे िोंड 

उघडले िाही.  

“कुठल्याही गाडीिे ही घरे बघि बघि लंडिला परि 

येणे, ही खपू आिंददायी गोष्ट आह.े” 

मला िाटले, िो र्ििोद करिो आह.े कारण त्याचे हेि ू

शदु्ध िैर्िक िाटि िव्हिे. पण लगेचच त्यािे स्पष्टीकरण र्दले. 

“त्या र्शशाच्या रंगाच्या सागरामध्ये, एकाकी मोठ्या 

इमारिींचा समहू कसा र्िटा ि स्लेटच्या दगडांिर 

उगिल्यासारखा र्दसिो आह,े िे बघ.” 

“त्या र्ििासी शाळा आहिे.” 

“अरे मलुा, िे दीपगहृ आह.े िी उंचािर असलेली, 

भर्िष्यािील प्रकाशमाि सार्जरी जागा आह.े त्याि झगमगत्या 

प्रकाशाच्या शेकडो र्बया पेरलेल्या आहिे. त्यािूि अजिू 

शहाणे ि चांगले इगं्लंड उदयाला येईल. मला िाटिे हा फेल्प्स 

र्पि िाही?” 
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“मला असे िाटि िाही.” 

“मलाही िसे िाटि िाही. पण आपण प्रत्येक शक्यिा 

लक्षाि घेिली पार्हजे. िो र्बचारा मखूि, फारच खोल पाण्याि 

रुिला आह.े आर्ण त्याचा प्रश्न असा आह,े की आपण त्याला 

त्याििू बाहरे काढू शकू, की िाही. िुला र्मस हॅरीसिबद्दल िलुा 

काय िाटिे?” 

“मला िी चाररत्र्यिाि मलुगी िाटिे.” 

“हो. िी िशी चांगली आहे र्कंिा माझा काही गैरसमज 

होिो आह.े िॉििम्बरलँडच्या िाटेिर असलेल्या लोखंडाच्या 

कारखािदाराची िी, आर्ण र्िचा भाऊ ही दोिच अपत्ये 

आहिे. मागील र्हिाळ्याि प्रिास करिांिा त्यािे र्िचे लग्ि 

पसी फेल्प्सबरोबर ठरिले. मग र्िची फेल्प्सच्या कुटंुर्बयांशी 

ओळख होण्यासाठी, र्िला र्िच्या भािाबरोबर र्ििे आणले. 

मग पसी फेल्प्सिर ददुैिाचा घाला पडला. आर्ण मग शशु्ररु्ा 

करण्यासाठी िो र्ििेच रार्हली. जोसेफ हॅरीसिलाही र्ििे 

रहाणे पसंि पडल्यािे, िोही र्ििे रार्हला. ि ूबघिो आहसे, की 

मी र्िरर्िराळ्या चौकशा करिो आह.े पण आजचा र्दिस िरी 

िक्की चौकशांचाच आह.े” 
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मी सरुू केले, “माझी पॅ्रक्टीस --- “ 

िोड्या कडक स्िराि होम्स बोलला, “ओहो, िुला 

िझु्या स्ििःच्या केसेस माझ्यापेक्षा जास्ि रुचीपूणि िाटि 

असिील --- “ 

मी म्हणणार होिो, की हा िर्ाििील सिािि कमी लोक 

आजारी पडायचा काळ असल्यािे, मी अजिू एक दोि र्दिस 

काढू शकेि.” 

िो त्याचा र्ििोदी स्िभाि परि आणि म्हणाला, “छाि, 

मग आपण या प्रकरणाि र्मळूि लक्ष घाल.ू मला िाटिे आपण 

फोब्सिला भेटूि सरुिाि करू. िो बहुधा आपल्याला सगळे 

काही खोलाि जाऊि सांग ू शकेल. त्यामळेु या केसकडे 

कुठल्या बाजिेू बघायला सरुिाि करािी, हे आपल्याला 

समजेल.” 

“ि ूम्हणालास, की िुला पुरािे सापडले आहिे” 

“ह.ं िसे पषु्कळ परुािे आहेि. पण त्यांची र्कंमि आपण 

पढुील चौकशीिे िक्की करायला हिी. हिे ूसापडल्यार्शिाय 

परुािा शोधणे, फार कठीण आह.े पण आिा ह ेकरायचा हिे ू
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सापडला आह.े यामळेु ज्याचा फायदा होणार आह,े असा कोण 

आह?े याि फ्रें च राजदिू, रर्शयि राजदिू, अजूि कोणी 

शर्िशाली बडी धेंडे ि उमराि हरॅीसि आहिे.” 

“उमराि हरॅीसि?” 

“ह ेसमजण्यासारखे आह,े की एखाद्या अर्धकारपदािर 

असलेला मतु्सद्दयािे, अपघाि असल्याचा बहाणा करूि, 

असले महत्िाचे कागदपत्र िाहीसे करणे अशक्य िाही.” 

उमराि हॅरीसिसारख्या माणसािेही?” 

“अशी शक्यिा आह.े याकडे आपण दलुिक्ष करू शकि 

िाही. आपण आज त्या उमरािाला भेटू ि िो काही सांग ूशकिो 

का, िे बघ.ू मध्यंिरीच्या काळाि मी आसपासच्या भागािूि 

काही चौकशा करायला सुरिाि केली आह.े” 

“आधीच?’ 

“हो. मी लंडिच्या संध्याकाळच्या िििमािपत्रांिा िारा 

पाठिल्या आहिे. ही जार्हराि प्रत्येक िििमािपत्राि येईल.” 
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त्यािे िहीििू फाडलेला एक कागद मला र्दला. त्यािर 

पेर्न्सलीिे र्लर्हले होिेः ‘चाल्सि रस्त्यािरील आंिरराष्ट्रीय 

कायािलयाच्या दाराि ‘L 10, या िंबरच्या गाडीिूि २३ मे रोजी 

रात्री पािणेदहा िाजिा, एक र्िकीट पडलेले सापडले. 

इच्छुकांिी २२१, बेकर रस्िा, येिे भेटािे.’ 

“चोर गाडीििू आला, याबद्दल िलुा खात्री आह?े” 

“जरी िसेल आला, िरी काही र्बघडि िाही. पण जर 

र्मस्टर फेल्प्सचे म्हणणे बरोबर असेल, की त्यांच्या खोलीि 

र्कंिा पॅसेजमध्ये लपण्यासारखी जागा िाही, िर मग चोर 

बाहरेूिच आला असला पार्हजे. जर िो बाहरेूि इिक्या 

पािसाच्या रात्री आला असेल, आर्ण िरीही िो येऊि गेल्यािर 

लगेच िपासणी केली, िरी गालीच्यािर त्याच्या पाऊलखणुा 

उमटलेल्या सापडल्या िसिील, िर िो गाडीििू आला 

असल्याची शक्यिा फार जास्ि िाटिे. हो मला िाटिे, आपण 

असा िकि  िक्की करू शकिो, की िो गाडीिेच आला.” 

“ह ेशक्य िाटिे.” 
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“मी म्हटलेला हा एक परुािा. यािरूि आपण काही 

र्िष्कर्ाांप्रि पोच ूशकू. आर्ण िंिर अिाििच घंटी --- हा या 

केसमधील ठळक मदु्दा आह.े घंटी का िाजािी? चोरािे जास्ि 

धीटपणा दाखििू िी िाजिली असेल का? की अजूि कोणी 

चोराबरोबर होिे ि त्यािे चोरी होऊ िये म्हणिू िी िाजिली? 

की िो एक अपघाि होिा? की िो --- िो परि खोल र्चंििाि 

बडुाला. काहीिरी ििीि त्याला सचुले असल्यामळेु िो एकदम 

शांि झाला असणार, ह ेमी सियीमळेु ओळखले. 

िीि िाजिू िीस र्मर्िटे झाली होिी. िेव्हा आम्ही बाहरे 

पडूि घाईिे जेिण केले ि स्कॉटलंड याडिच्या र्दशेिे र्िघालो. 

होम्सिे फोब्सिला आधीच िार केली होिी. िो र्ििे आमची 

िाट बघि िांबला होिा --- छोटासा, कोल्यासारखा र्दसणारा, 

ठळक पण र्मत्रत्िाचे िसलेले हािभाि असणारा, असा िो 

होिा. िो िसा िंड होिा पण आम्ही इिे कशाकरिा आलो 

आहोि ह ेसमजल्यािर, िर फारच िंडपणा दाखि ूलागला.  

िो कडिटपणे म्हणाला, “र्मस्टर होम्स, मी िमुच्या 

िपासाच्या पद्धिींबद्दल ऐकले आह.े पोलीस िमु्हाला 
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सांगिील, िी मार्हिी िमु्ही गोळा करा आर्ण मग केस 

सोडिल्याचे श्रेय मात्र त्यांिा दऊे िका.” 

होम्स म्हणाला, “उलट, माझ्या यापिूीच्या त्रेपन्ि 

केसेसपैकी माझे िाि, फि चार केसेसिा र्मळाले आहे. आर्ण 

उरलेल्या एकूणपन्िास केसेसचे श्रेय पोर्लसांिा र्मळाले. ह े

िमु्हाला मार्हिी िसल्याबद्दल, मी िमु्हाला दोर् दिे िाही. 

कारण िमु्ही िरुण ि अििभुिी आहाि. पण िमु्हाला िमुच े

कििव्य पार पाडायचे असेल, िर िमु्ही माझ्या र्िरुद्ध िव्ह,े िर 

माझ्याबरोबर काम कराल.”  

त्याचा इरादा बदलि, िो गपु्तहरे पोलीस म्हणाला, “मला 

एकदोि गोष्टी सांर्गिल्याबद्दल आिंद िाटला. पण मला अजिू 

या केसबद्दल, काहीच श्रेय र्मळालेले िाही.” 

“िमु्ही कसा िपास केला?’ 

“टँगे, िो िॉचमि. आम्ही त्याची उलटिपासणी घेिली. 

त्याच्यािर पाळि ठेिली. िो चांगल्या चाररत्र्याचा आह.े 

त्याच्यार्िरुद्ध काही सापडले िाही. पण त्याची बायको िाईट 
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आह.े मला िाटिे, िी दाखििे, त्यापेक्षा र्िला जास्ि मार्हिी 

आह.े” 

“िमु्ही र्िला बोलायला लािले का?” 

“आम्ही आमच्यापैकी एक मर्हला पोलीसाला 

र्िच्याकडे पाठिले आह.े र्मसेस टँगे र्पिे आर्ण आमची 

पोलीस बाई दोिदा िमुच्याबरोबर असिांिा िी भरपूर 

प्यायलेली होिी. पण र्िच्याकडूि काही उपयिु मार्हिी 

र्मळाली िाही.” 

“मला असे समजले आह,े की त्यांच्या घराि दलाल 

रहािाि?” 

“हो. पण त्यािा पैसे देऊि बाहेर घालिले होिे.’ 

“पैसे कुठूि आले?” 

“िे ठीक होिे. त्याचे पेन्शि येणार होिे. त्यांच्याकडे 

काही फार पैसे होिे असे िाटले िाही.” 

“जेव्हा र्मस्टर फेल्प्सिी घंटी िाजििू कॉफी मागिली, 

िेव्हा र्ििे उत्तरादाखल, काय स्पष्टीकरण र्दले?” 
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“िी म्हणाली, की र्िचा ििरा फार दमला होिा ि र्ििे 

त्याला र्िश्रांिी घेण्यास सांर्गिले.” 

“िंिर र्मस्टर फेल्प्स खाली गेले, िेव्हा िो खचुीि 

झोपलेला आढळला, याबरोबर मी सहमि आह.े त्याबद्दल 

काही िाद िाही. पण त्या बाईच्या चाररत्र्याबद्दल आह.े िी रात्री 

कुठे र्िधिू गेली होिी, त्याबद्दल िमु्ही र्िला काही र्िचारले 

का? िी घाईिे चालली असल्याचे, रस्त्यािरील पोलीस 

कॉन्स्टेबलच्यादखेील लक्षाि आले.” 

“र्िला घरी जायला, रोजच्यापेक्षा उशीर झाला होिा.”  

“िमु्ही र्िच्या लक्षाि आणिू र्दले का, की िुम्ही आर्ण 

र्मस्टर फेल्प्स र्िच्यािंिर िीस र्मर्िटािी, र्िघूि र्िच्याआधी 

घरी पोचलाि?” 

“र्ििे असे स्पष्टीकरण र्दले, की बस ि घोडागाडी 

यािील फरक आह”े  

“िी घरी आल्यािर मागील स्ियंपाकघराि का धािली, 

याचे काही स्पष्टीकरण र्ििे र्दले का?”  

“र्िला दलालांिा द्यायचे पैसे र्ििे होिे, म्हणिू.” 
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“र्िच्याकडे र्िदाि प्रत्येक गोष्टीसाठी उत्तर होिे. िुम्ही 

र्िला ह ेर्िचारले का, की िी गेली िेव्हा र्ििे चाल्सि रस्त्यािर 

कुणाला रेंगाळिािा पार्हले का?” 

र्ििे कॉन्स्टेबल सोडूि कुणाला बर्घिले िाही.” 

“छाि. िुम्ही र्िची उलट िपासणी चांगली घेिलेली 

र्दसिे आह.े िमु्ही आणखी काय केले?” 

कारकूि गोरोला िऊ आठिडे चौकशीसाठी डांबले होिे. 

पण त्याििू काही र्िष्पन्ि झाले िाही. त्याच्यार्िरुद्ध काही 

सापडले िाही.” 

“िी घंटी कशी िाजली, याबद्दल िुम्ही काही र्िचार 

केला का?” 

“मी ह े कबूल करिो, की िे काही माझ्या लक्षाि येि 

िाही. असे करणारा जो कोणी आह,े िो फारच र्बिधास्ि 

असला पार्हजे.” 

“हो. असे करणे. ह ेिोडे र्िर्चत्र होिे. िमु्ही जे काही 

सांर्गिले, त्याबद्दल िमुचे आभार माििो. जर मी गनु्हगेाराला 

पकडू शकलो, िर िमु्हाला कळििो. चल िॉटसि.” 
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आम्ही बाहरे पडल्यािर मी र्िचारले, “आपण आिा 

कुठे जािो आहोि?” 

“आिा आपण मंत्रीमहाशय ि इगं्लंडमधील महत्िाची 

व्यिी अशा उमराि होल्डहस्टि, यांिा भेटायला जाि आहोि.” 

डाउर्िंग रस्त्यािरील त्यांच्या कायािलयाि, िे अजिू 

असल्याचे समजल्यािे, आम्ही सदुिैी ठरलो. होम्सिे त्याचे 

काडि आि पाठिल्यािर, आम्हाला लगेच आि प्रिेश 

र्मळाला. त्याच्याबाबिीि उल्लेखिीय असलेल्या मतु्सद्याच्या 

अदबीिे, जनु्या िम्र पद्धिीिे, त्यािे आमचे स्िागि केले ि 

आम्हाला शेकोटीच्या दोन्ही बाजिूा असणाऱ्या खचु्याांिर 

बसिले. िोड्या उंच आकृिीच्या, ि ठळक िाक डोळे, र्िचारी 

चेहरा ि करडे होऊ लागलेले करडे केस असलेल्या त्यािे, 

गालीच्यािर आमच्या दोघांच्या मध्ये उभे रहाि, असे 

भासिण्याचा प्रयत्ि केला, की िो कुणी फार मोठी व्यिी िाही 

आह,े जी िो खरे िर होिा.  

िो हसि म्हणाला, “र्मस्टर होम्स, िमुचे िाि माझ्या-

साठी खपू ओळखीचे आह.े िमु्ही इिे येण्याचे, एकच कारण 

अस ू शकिे. िमु्ही काही कामासाठी आलेले आहाि, िे मी 
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ओळखले आह.े िमु्ही कोणाच्या कामासाठी इिे आला 

आहाि, ह ेमी र्िचारू शकिो का?” 

होम्स उत्तरला, “र्मस्टर पसी फेल्प्स यांच्या कामाच्या 

संदभािि.” 

“ओहो, माझा ददुिैी भाचा! त्याच्याबाबिीि कुठलाही 

दृष्टीकोि घयायला, आमचे जिळचे संबंध आड येि आहिे. 

मला भीिी िाटिे, की या घटिेचा त्याच्या व्यािसार्यक 

आयषु्यािर, फार िाईट पररणाम होईल की काय.” 

“पण िे कागदपत्र र्मळाले िर?” 

“ओहो, िर मग काही प्रश्न िाही.” 

“मी िमु्हाला एकदोि प्रश्न र्िचारू इर्च्छिो.” 

“माझ्या हािाि असेल, िेिढी मार्हिी मी िुम्हाला देऊ 

शकिो.” 

“िमु्ही याच खोलीि, त्या कागदपत्राची िक्कल काढ-

ण्यासंबंधी सचूिा र्दली का?” 

“हो.” 



 

343 
 

“मग िेव्हा िे बोलणे, कुणी ऐकले असािे का?” 

“असे होणे शक्य िाही.” 

“त्या कागदपत्रांची िक्कल काढायला िमु्ही कुणाला 

िरी दणेार असल्याचे, कुणाला बोलला होिाि का?” 

“कधीच िाही.” 

“अगदी खात्रीिे?’ 

“हो.” 

“ठीक आह.े जर िुम्ही ि र्मस्टर फेल्प्स दोघेही 

कुणालाही या बाबिीि काही बोलला िाहीि, िर मग इिर 

कुणाला या बाबिीि काही मार्हिी असायचा प्रश्नच िाही. मग 

त्या खोलीि चोराचा प्रिेश, हा अपघािािे झाला असािा. 

त्यािे संधी साधिू िे लंपास केले.” 

िो मतु्सद्दी हसला ि म्हणाला, “िे माझ्या व्यिस्िापकीय 

कामाच्या बाहरेील आह.े”  

होम्सिे क्षणभर र्िचार केला. िो म्हणाला, “अजिू एका 

महत्िाच्या मदु्दयाची मला िमुच्याबरोबर चचाि करायची आह.े 
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मला समजले आहे त्याप्रमाणे, या करारसंबंधी काही गोष्टी 

बाहेर फुटण्याची, िमु्हाला फार भीिी िाटिे आह.े” 

त्या मतु्सद्याच्या बोलक्या चेहऱ्यािर, एक सािली 

आल्यासारखे िाटले. “खरेच फार िाईट पररणाम होिील.” 

“आर्ण िे घडूि आले का?” 

“अजिू िरी िाही.” 

“आपण क्षणभर धरूि चाल,ू की रर्शयि र्कंिा फ्रें च 

परराष्ट्रीय खात्यांिा याचा सगुािा लागला आह,े िर िमु्हाला 

त्यांच्याकडूि एव्हािा काही समजले असिे.” 

उमराि होल्डहस्टि फसव्या र्ििोदी चेहऱ्यािे बोलले, 

“हो. समजले असिे.” 

मध्ये दहा आठिड्यांचा काळ गेला आह.े आर्ण असे 

काहीच झाले िाही. त्याअिी असे समजणे ठीक राहील, की 

काही कारणािे िे त्यांच्यापयांि पोचलेले िाही.” 

उमराि होल्डहस्टििे खांद ेउडिले. 
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“र्मस्टर होम्स, चोरािे िे चोरूि फे्रम करूि टांगिू ठेिले 

असिील, असे समजणे मखूिपणा आह.े” 

“कदार्चि िो त्याचा फायदशेीर सौदा होण्याची िाट 

बघि असेल.” 

“अजिू काही काळ िो िांबला, िर त्याला काहीच 

र्कंमि र्मळणार िाही. येत्या काही मर्हन्याि, िे गुर्पि रद्दबािल 

होईल.’ 

होम्स म्हणाला, “ह े फार महत्िाचे आह.े अिािि असे 

होणे शक्य आह,े की चोर अचािक आजारी पडला --- “ 

त्या मतु्सद्यािे एक झटपट कटाक्ष टाकि र्िचारले, 

“उदाहरणािि, मेंदजू्िर?”  

होम्स शांि राहूि बोलला, “मी असे म्हणालो िाही. 

आर्ण आिा उमराि होल्डहस्टि, आम्ही आधीच िुमचा खपू 

मोलाचा िेळ घेिलेला आह.े िेव्हा आिा अच्छा.” आम्हाला 

दाराकडे जािांिा बघिू, िोडे िाकूि िो उमराि बोलला, 

“गनु्हगेार कुणीही असो. िमुच्या शोधकामासाठी िमु्हाला 

शभेुच्छा.” 



 

346 
 

आम्ही बाहरे आल्यािर होम्स म्हणाला, “हा चांगला 

माणसू आह े .पण त्याची इभ्रि सांभाळिांिा त्याला झगडािे 

लागिे आह.े िो श्रीमंिीपासिू दरू आहे ि त्याला खूप काम 

आह.े अिािि ि ूपार्हले असशील, की त्याच्या बटुांचे िळिे 

बदलिू ििीि टाकले आहेि. िॉटसि, आिा मी िुला िझु्या 

महत्िाच्या कामापासिू, अजिू दरू ठेऊ शकि िाही. आज मी 

आिा अजिू काही करणार िाही. फि माझ्या जार्हरािीला 

प्रर्िसाद दणे्यासाठी कुणी आले, िर िेिढे मी बघेि. पण उद्या 

जर ि ूमाझ्याबरोबर आपण काल घेिलेल्या गाडीिे आपल्या 

अशीलाच्या घरी आलास, िर फार बरे होईल.” 

मी ठरल्याप्रमाणे त्याला दसुऱ्या र्दिशी भेटलो ि आम्ही 

आमच्या कामाच्या जागी पोचलो. त्याच्या जार्हरािीला काही 

प्रर्िसाद र्मळाला िसल्याचे िो म्हणाला. या केसिर काहीही 

ििीि प्रकाश पडला िाही. त्याची इच्छा असेल िेव्हा िो 

एखाद्या रेड इरं्डयिसारखा, र्ििल बसूि रहाि असे. िो िसा 

बसलेला असल्यािे, मला िो या केसबद्दल समाधािी आह ेकी 

िाही, हे कळि िव्हिे. मला आठििे त्याप्रमाणे त्याचे संभार्ण, 
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मोजमापाच्या बटीलॉि पद्धिीबद्दल चालू होिे. आर्ण िो कुणा 

फ्रें च र्ििािाचे िोंडभरूि गुणगाि करि होिा. 

आमचा अशील अजिू, त्याच्या एकर्िष्ठ पररचाररकेच्या 

दखेरेखीखाली होिा. पण एकंदरीि पिूीपेक्षा बरा र्दसि होिा. 

आम्ही आि र्शरल्यािर िो काही अडचण ि येिा 

अंिरुणािरूि उठू शकला ि आमचे स्िागि केले.  

त्यािे अधीरिेिे र्िचारले, “काही बािमी?” 

होम्स म्हणाला, “मी बोललो होिो, त्याप्रमाणे माझा 

अहिाल िकारात्मक आह.े मी फोब्सिला भेटलो आर्ण िमुच्या 

मामांिाही भेटलो. अजिू एकदोि चौकशा मी करिो आह.े 

त्याििू काही र्िघ ूशकेल.” 

“िमु्ही आशा सोडलेली िाही, िर?”  

“शक्यच िाही.” 

र्मस हरॅीसि ओरडली, “असे िमु्ही म्ह्टल्याबद्दल मी 

दिेाचे आभार माििे. आपण आपले धैयि ि र्चकाटी शाबूि 

ठेिली, िर आज िा उद्या, सत्य बाहेर येईलच.” 
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कोचािर बसि फेल्प्स बोलला, “िमु्ही आम्हाला 

सांगाल, त्यापेक्षा आज आमच्याकडे िमु्हाला सांगण्यासारखे, 

जास्ि काही आह.े” 

“मी अशी आशा करिच होिो.’ 

“हो. इिे रात्री एक साहसी, पण गंभीर प्रकार झाला.” 

बोलिांिा त्याचे हािभाि कठोर झाले. त्याच्या डोळ्याि एक 

प्रकारची भीिी र्दस ू लागली. िो पढुे बोलला, “िमु्हाला 

मार्हिी आह े का, मी असा र्िश्वास ठेऊ लागलो आह,े की 

माझ्या जीििाचे उर्द्दष्ट असलेला ि मला मािमरािब र्मळििू 

दणेारा एक राक्षसी िाईट गपु्त बेि माझ्याि अजाणिेपणे आकार 

घेिो आह.े” 

“होम्स र्कंचाळला, “काय बोलि आहाि?” 

“ह ेअशक्य िाटिे. कारण मला मार्हिी आह ेत्याप्रमाणे, 

मला जगाि कोणी शत्र ू िाही. िरीही काल रात्रीपासूि, मला 

सारखे असेच िाटिे आह.े” 

“िक्की काय िाटिे आह,े िे मला ऐकू द.े” 
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“िमु्हाला हे मार्हिी पार्हजे, की काल रात्री पर्हल्यांदाच 

मी खोलीि पररचाररकेर्शिाय एकटा झोपलो होिो. मी इिका 

बरा होिो की मला िाटले, मी आिा रोजदखेील कुणाच्या 

मदिीर्शिाय एकटा झोपू शकेि. रात्रीचा र्दिा जळि होिा. 

पहाटे दोि िाजिा, मला हलकीशी झोप लागली होिी. िेव्हा 

मला अचािक, काही चाहूल लागिू जाग आली. एखाद्या 

उंदरािे लाकडाचा िकुडा कुरिडिािा करािा, िसा िो आिाज 

होिा. काही िेळ मी िो असे समजिू ऐकि रार्हलो, की िो 

िसाच असािा. मग िो मोठा होऊ लागला. आर्ण अचािक 

र्खडकीिूि काही धािू कापल्यासारखा आिाज आला. मी 

ििल िाटूि उठूि बसलो. आिा त्या आिाजाबद्दल काही 

संशय रार्हला िाही. पर्हले काही आिाज काच बसिलेल्या 

लाकडाच्या चौकटीि एखाद्या हत्यारािे काही र्चरडल्यासारखे 

होिे आर्ण दसुरा आिाज, िे हत्यार काढूि घेिल्याचा होिा.  

मग दहा र्मर्िटे िे िांबले. जण ूकाही िो मिषु्य मी जागा 

झालो आह ेकी काय, ह ेबघायला िांबला असािा. मग मला 

करकर आिाज आला ि र्खडकी हळू उघडली गेली. मला 

आिा िे सहि होईिा. कारण मी अशि झालो होिो. मी उठलो 



 

350 
 

ि र्खडकी उघडली. एक मिषु्य र्खडकीििू गडुघयाि 

िाकलेला र्दसला. िो मला अधििट र्दसला आर्ण लगेच 

िाहीसा झाला. त्यािे बुरख्यासारखे काही घािले होिे. एक गोष्ट 

िक्की होिी, की त्याच्या हािाि काही शस्त्र होिे. मला िे 

मोठ्या सऱु्यासारखे र्दसले. त्यािे पळण्यासाठी पलटी मारल्या-

िर, मी िो सुरा चकाकिािा पार्हला.” 

होम्स म्हणाला, “ह ेफारच उत्कंठािधिक आह.े िमु्ही मग 

काय केले?” 

“मी बळकट असिो, िर उघड्या र्खडकीििू त्याचा 

पाठलाग केला असिा. मी घंटी िाजिली आर्ण घरादाराला 

जागे केले. घंटी स्ियंपाकघराि िाजिे ि सगळे िोकर िर 

झोपिाि. त्यामळेु िोडा िेळ लागला. पण मी ओरडि सटुलो. 

त्यामळेु जोसेफ खाली आला. त्यािे सगळ्यांिा उठिले. जोसे-

फ ि त्याची बहीण अॅिी यांिा र्खडकीबाहरेील भागािर खणुा 

र्दसल्या. पण अलीकडे हिा इिकी कोरडी आह,े की गििािर 

माग काढणे त्यािा शक्य झाले िाही. पण रस्त्या-लगिच्या 

लाकडी कंुपणािर पण खुणा र्दसल्या. त्यािरूि मला असे 

समजले, की कोणीिरी येऊि गेले आर्ण असे करिांिा 
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कंुपणाच्या िारेिर अडखळले. मी अजिू स्िार्िक पोर्लसांिा 

काही सांर्गिले िाही. कारण मला िाटले, या बाबिीि िमुच े

मि घयािे.” 

आमच्या अशीलाच्या या ह्कीगिीिे शेरलॉक होम्सिर 

असामान्य पररणाम झाला. िो खचुीििू उठला ि उद्दीर्पि 

होऊि खोलीि अस्िस्िपणे फेऱ्या मारू लागला. 

आििू हलला असला िरी, फेल्प्स हसि म्हणाला, 

“ददुिै कधी एकटे येि िाही.” 

होम्स म्हणाला, “पण िमु्हाला िमुचा िाटा आधीच 

र्मळालेला आह.े माझ्याबरोबर िमु्ही घराभोििी एक चक्कर 

मारू शकाल का?” 

“हो िक्कीच. मला सयूिप्रकाश आिडेल. आपल्याबरो-

बर जोसेफदखेील येईल.” 

र्मस हरॅीसि म्हणाली, “आर्ण मी सदु्धा.” 

होम्स म्हणाला, “मला िाटिे िको. मला िाटिे िमु्ही 

आिा र्जिे बसला आहाि, र्ििेच बसािे.” 
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िी िरुण स्त्री र्िच्या जागेिर िोड्या रागािे बसली. र्िचा 

भाऊ मात्र आमच्याबरोबर र्िघाला. आम्ही चौघे र्खडकीििू 

बाहेर र्हरिळीिर आलो. िो म्हणाला िसे, र्खडकीच्या 

बाजलूा खणुा होत्या. पण त्या फार पसुट होत्या. होम्स र्ििे 

क्षणभर िांबला. मग त्याचे खांद ेउडिि उठला. 

िो बोलला, “मला िाटि िाही की इिे फार काही घडले 

आह.े आपण घराभोििी फेरी मारू आर्ण बघ,ू की हीच खोली 

कुणी का र्ििडली. मी हॉलमधील मोठ्या र्खडक्यांचा र्िचार 

केला असिा. आर्ण जेिायच्या खोलीि िर त्याला अजिू 

काही चांगले र्दसले असिे.” 

र्मस्टर जोसेफ हरॅीसि म्हणाला, “त्या रस्त्यािरुि जास्ि 

चांगल्या र्दसिाि.” 

“हो. अिािि. इिे दार आह.े इििू पण िो येऊ शकला 

असिा. ह ेदार कशासाठी आह?े” 

“ह ेकामाला येणाऱ्या लोकांसाठी आह.े पण रात्री िे बंद 

असिे.” 

“िमु्हाला यापूिी असे घडल्याचे, आठििे आह ेका?” 
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फेल्प्स बोलला, “कधीच िाही.” 

“चोर आकर्र्िि होिील असे काही चांदीचे िाट र्कंिा 

इिर काही र्कमिी िस्ि ूिुम्ही घराि ठेििा का?” 

“िाही.” 

होम्सिे र्खशाि हाि घालिू, अहिेुकपणे घराभोििी 

फेऱ्या मारल्या. असे िो सहसा करि िसे. 

िो जोसेफ हरॅीसिला म्हणाला, “त्या चोरािे कंुपणाशी 

काही खणुा सोडल्याचे िुम्ही म्हणालाि, त्या बघ.ू” 

त्या जाड्या िरुणािे आम्हाला त्या जागेशी िेले. र्ििे 

लाकडी कंुपणाच्या िरचा भागािर खणुा र्दसल्या. लहािसा 

लाकडाचा िकुडा र्िििू लोंबि होिा. होम्सिे िो काढूि िीट 

िपासला.  

ह ेकाल रात्री केलेले आह ेका? ह ेिर जिेु िाटिे आह,े 

िाही का?” 

“असेलही.” 
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“दसुऱ्या बाजूला कोणी उडी मारल्याच्या खणुा िाहीि. 

िाही. मला िाही िाटि, की याचा काही उपयोग होईल. आपण 

परि झोपायच्या खोलीि जाऊि बोल.ू” 

त्याच्या भािी मेहुण्याच्या खांद्यािर भार टाकि, पसी 

फेल्प्स खपू हळू चालि होिा. होम्स र्हरिळीिूि भरभर चालि 

होिा. त्यामळेु होम्स आर्ण मी झोपायच्या खोलीच्या र्खडकी-

शी त्यांच्या बरेच आधी आलो.  

होम्स खपू जोराि बोलला, “र्मस हरॅीसि, िमु्ही र्जि े

आहाि, र्ििेच र्दिसभर रहायला पार्हजे. काही झाले िरी 

इििू हल ूिका. असे करणे, फार महत्िाचे आह.े” 

िी मलुगी आियाििे बोलली, ”र्मस्टर होम्स, िमु्ही िसे 

म्हणि असाल, िर िक्कीच.” 

जेव्हा िमु्ही झोपायला जाल, िेव्हा बाहेरच्या दाराला 

कुलपू लािा आर्ण र्कल्ली िमुच्याजिळ ठेिा. असे िक्की 

कराल िा?” 

“पण पसी?” 

“त्यािा मी माझ्याबरोबर, लंडिला घेऊि जािो.” 
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“आर्ण मी इिेच राहू?” 

“ह ेत्याच्यासाठीच आह.े अशा िऱ्हिेे िुम्ही त्यांिा मदि 

करू शकाल. आटपा. ह ेिक्की करा.” 

र्ििे होकारािी माि डोलािली. िेव्हाच दसुरे दोघे र्िि े

आले.  

र्िचा भाऊ ओरडला, “अॅिी, ि ूइिे काय करि बसली 

आहसे? बाहेर सयूिप्रकाशाि ये.” 

“िको जोसेफ, मी इिे िंड ि शांि जागी बरी आह,े कारण 

माझे डोके दखुिे आह.े” 

आमचा अशील म्हणाला, “र्मस्टर होम्स, आिा काय 

करायचा िमुचा र्िचार आह?े” 

“ही र्करकोळ चौकशी करिांिा आपल्या मखु्य 

उर्द्दष्टाकडे आपले दलुिक्ष होिा कामा िये. िुम्ही माझ्याबरोबर 

लंडिला आलाि, िर मला मोठी मदि होईल.” 

“लगेच?’ 

“िमुच्या सोयीप्रमाणे. साधारण िासाभराि.” 
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माझा काही उपयोग होणार असेल, िर मला बळकट 

झाल्यासारखे िाटेल.” 

“अशी खपू शक्यिा आह.े” 

“कदार्चि मी र्ििे आज रार्हलेले, िमु्हाला आिडेल 

का?” 

मी िेच म्हणणार होिो.” 

“मग माझा रात्रीचा र्मत्र मला परि भेटायला आला, िर 

त्याला र्दसेल, की पक्षी उडालेला आह.े र्मस्टर होम्स, आम्ही 

सगळे िमुच्या हािाि आहोि. िमु्ही िमु्हाला िेमके काय हिे 

आह,े िे सांगि चला. कदार्चि जोसेफ माझ्याबरोबर आला, 

िर िो माझ्याकडे बघ ूशकेल, िाही का?” 

“ओहो, िको, िमु्हाला मार्हिी आह,े माझा र्मत्र डॉक्टर 

आह.े िो िमुची काळजी घेईल. िमुची परिािगी असेल, िर 

आपण इिे जेिण करू आर्ण मग र्िघेही लंडिला जाण्यासाठी 

र्िघ.ू” 

त्यािे सचुिल्याप्रमाणे सिि ियारी करण्याि आली. पण 

होम्सिे म्हटल्याप्रमाणे, र्मस हरॅीसििे झोपायची खोली 
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सोडायला िकार र्दला. ह ेसिि करण्याि, होम्सचा उद्देश काय 

होिा, ह ेमला समजले िाही. त्या स्त्रीला फेल्प्सपासूि दरू ठेिणे, 

हा हिे ूहोिा की काय! फेल्प्सची िब्येि सधुारू लागल्यािे ि 

पढुील हालचालींमळेु िी खूर् होिी. र्ििे आमच्याबरोबर जेिण 

घेिले. होम्सकडे आमच्यासाठी अजूि एक आियि होिे. 

आम्हाला स्टेशििर सोडायला आल्यािर ि आम्ही गाडीि 

बसलेले पार्हल्यािर, िो शांिपणे म्हणाला, की त्याला इििू 

जायचे िाही. िो इिेच रहाणार होिा. 

िो बोलला, “मी जाण्यापूिी मला एकदोि लहािसे मदु्द े

स्पष्ट करायचे आहिे. िुमची अिपुर्स्ििीची मला काही 

कारणािे मदिच होईल. िॉटसि, ि ूलंडिला पोचलास, की की 

आपल्या र्मत्राला घेऊि लगेच बेकर रस्त्याला जा आर्ण मी 

येईपयांि र्ििेच रहा. ह ेचांगले आह,े की ि ूमाझा जिुा र्मत्र 

आहसे. त्यामळेु िमुचा िेळ गप्पा मारण्याि चांगला जाईल. 

र्मस्टर फेल्प्स यांिा आज िेगळी झोपायची खोली र्मळेल. 

उद्या न्याहारीसाठी मी र्ििे येिोच. िॉटरलपूासूि आठची गाडी 

मला र्मळेल.’ 
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र्मस्टर फेल्प्स खंि प्रकट करि म्हणाला, “पण 

लंडिमधील िपासकामाचे काय?”  

“िे आपण उद्या करू. मला िाटिे आिा या क्षणी मी इिे 

रहाण्याची गरज आह.े” 

आमची गाडी सटूु लागली, िेव्हा फेल्प्स ओरडला, 

“ब्रीआरब्रे येिील लोकांिा सांगा, की मी उद्या रात्रीपयांि येिो 

आह.े’ 

“आम्ही स्टेशि सोडिांिा होम्स हाि हलिि उत्तरला, 

“मी ब्रीआरब्रेला जाणे, फारसे अपेर्क्षि िाही.” 

प्रिासाि फेल्प्स आर्ण मी याबद्दल बोललो. पण 

आमच्यापैकी कुणालाच होम्सच्या या ििीि कारिाईबद्दल, 

समाधािकारक उत्तर दिेा आले िाही. 

“मला िाटिे, जर काल रात्री चोरी झाली असेल, िर 

त्याला प्रकरणािील परुािा शोधिू काढायचा असेल. मला िरी 

िो सामान्य प्रकारचा भुरटा चोर िाटि िाही.” 

“मग िमुची काय कल्पिा आह?े” 
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“मी अशि झालो आह.े त्यामळेु, िमु्ही माझ्या 

बोलण्यािर र्िश्वास ठेिा, असे मी िुम्हाला सांगि िाही. पण 

मला िाटिे, की काही राजकीय कुिहूल मला िेढा घालिे 

आह.े आर्ण कुठल्यािरी कारणािे माझा असा समज झाला 

आह,े की कुठल्यािरी बेकायदशेीर कामे करणाऱ्या गटािे 

माझ्या आयषु्याला लक्ष्य बििले आह.े ह ेिमु्हाला अर्िरेकी 

स्िरूपाचे ि िकि र्िष्ठिेला सोडूि िाटेल, पण एकंदरीि सिि 

घटिा बघिा, िे िसेच आह.े चोरािे र्जिे काही र्कमिी माल 

ठेिलेला िाही, अशी झोपायच्या खोलीची र्खडकी िोडायचा 

प्रयत्ि का करािा? आर्ण त्यािे हािाि लांब सुरा घेऊि का 

यािे?” 

“िमुची खात्री आह,े की िी साधी घरफोडी िव्हिी?” 

“िाही. िाही. िो सुरा होिा. मी त्याचे पािे चकाकिािा 

माझ्या डोळ्यांिी पार्हले.” 

“पण िमुच्याशी कुणी, असे पशिुलु्य िििि का करािे?” 

“िोच िर प्रश्न आह.े” 
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“ठीक आह,े जर होम्सचाही असाच दृष्टीकोि असेल, िर 

त्यासाठीच त्याची ही काही चाल असेल, िाही का? िमुच े

म्हणणे खरे असेल, िर काल रात्री िमुच्यािर हाि टाकायच्या 

इराद्यािे आलेल्या माणसाला िो आज पकडूि, कराराचे कागद 

र्मळिण्याच्या कदार्चि जिळ जाईल. िमु्हाला दोि शत्र ू

िसािेि. एक कागद चोरणारा ि दसुरा िमुच्यािर हल्ला 

करण्यासाठी टपलेला!” 

“पण होम्स म्हणाला, की िो ब्रीआरब्रेला जाि िाही 

आह.े” 

मी म्हणालो, “मी त्याला अिेक िर्े ओळखिो. पण 

काहीिरी कारण असल्यार्शिाय िो असे करणार िाही.” एिढ े

बोलूि आमची संभार्णाची गाडी दसुरीकडे िळली.  

पण माझ्यासाठी आजचा र्दिस फार दमिणारा होिा. 

मोठ्या आजाराििू उठलेल्या फेल्प्सला, त्याच्या ददुिैािे 

ििारखोर ि उदास बििले होिे. त्याला त्या अिस्िेिूि बाहेर 

काढण्यासाठी, अफगार्णस्िाि, भारि, सामार्जक प्रश्न र्कंिा 

काहीही र्िर्याि र्शरले, िरी काही उपयोग होि िव्हिा. िो 

र्फरूि त्या हरिलेल्या कागदपत्रांबद्दल, िकि  करू लागे ि 
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र्िराशा ओढििू घेई. होम्स काय करि असेल, उमराि 

होल्डहस्टििे काय करायचे ठरिले असेल, उद्या सकाळी काय 

बािमी र्मळेल, यार्शिाय त्याला काही सचुि िव्हिे. 

संध्याकाळ होऊ लागली, िशी त्याची अस्िस्ििा िाढूि िो 

अगर्िक होऊ लागला. 

त्यािे र्िचारले, “िमुचा होम्सिर पणूि र्िश्वास आह?े” 

“मी त्याला उल्लेखिीय गोष्टी करिांिा पार्हले आह.े’ 

“पण इिक्या अंधारी बाबीिर, िो उजेड पाडू शकेल 

का?” 

“हो. हो. या केसमध्ये जेिढ ेपरुािे आहिे, त्यापेक्षा कमी 

परुािे असलेल्या केसेस सुद्धा त्यािे सोडर्िलेल्या मला मार्हिी 

आहिे.” 

पण ज्याि राष्ट्रीय सरुर्क्षििेसारखा प्रश्न धसास 

लागलेला आह,े अशी केस?” 

“िे मला मार्हिी िाही. माझ्या मार्हिीप्रमाणे, 

यरुोपमधील िीि उच्चभ्रू राजघराण्यािील फार महत्िाच्या 
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बाबींसंबंधीचे काम बाहेर गाजािाजा ि करिा, त्यािे केलेले 

आह.े” 

“िॉटसि, िमु्ही त्याला चांगले ओळखिा. पण िो 

अिाकलिीय माणसू आह.े त्याचे काय करािे, ह े मला 

समजिच िाही. िुम्हाला िो आशादायी िाटिो का? िो 

यशस्िी होईल, असे िुम्हाला िाटिे का?” 

“िो काही म्हणाला िाही.” 

“ह ेचांगले र्चन्ह िाही.” 

“र्िरोधाभासात्मक रीत्या, मला असे जाणििे, की जेव्हा 

िो यशस्िी मागािपासिू दरू असिो, िेव्हा िो िसे सांगिो. त्याला 

जेव्हा काही सगुािा लागिो, पण त्याची खात्री झालेली िसिे, 

िेव्हा िो घमुा होिो. काही बोलि िाही. माझ्या र्प्रय माणसा, 

आपण त्याबद्दल काळजी करूि काही फायदा िाही. त्यामळेु 

मी िलुा र्ििंिी करिो, की ि ूझोपायला जा, उद्याचा सामिा 

आपण िाज्या दमािे करू.”  

शेिटी माझ्या सािीदारािे माझे ऐकले. िरीही त्याची 

उद्दीर्पि अिस्िा बघिू, त्याला झोप येईल की िाही, याबद्दल 
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मला शंकाच होिी. खरच, त्याच्या मिोिस्िेची लागण मला 

होऊि, मी त्या र्िर्चत्र समस्येिर र्िचार करि ि त्यािर शंभर 

उपाय शोधि, अधी रात्र जागाच रार्हलो. पण िे सिि उपाय 

अशक्य होिे. होम्स र्ििे का रार्हला? त्यािे र्मस हॅरीसिला 

र्दिसभर त्या खोलीि रहायला का सांर्गिले? त्यािे ब्रीआरब्र े

येिील लोकांिा िो त्यांच्याजिळ रहाणार असल्याचे, का 

सांर्गिले िाही? झोप लागेपयांि, माझ्या डोक्याि या प्रश्नांचा 

भुंगा गणुगणुि रार्हला. 

सकाळी साि िाजिा मला जाग आली. मी िाबडिोप 

फेल्प्सच्या खोलीि गेलो. िो आजारलेल्या ि दमलेल्या 

चेहऱ्यािे रात्रभर जागाच असल्याचे कळले. त्याचा पर्हला प्रश्न 

होिा, की होम्स आला का? 

मी बोललो, “त्यािे सांर्गिले आह,े म्हणजे िो त्याच 

िेळेला येईल.”  

आर्ण माझे शब्द खरे ठरले. आठिंिर िोड्याच िेळाि 

एक घोडागाडी खाली िांबली ि त्याििू आमचा र्मत्र उिरला. 

र्खडकीिूि आम्ही पार्हले, की त्याच्या डाव्या हािाला बँडेज 
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बांधले होिे आर्ण त्याचा चेहरा ओढलेला र्दसि होिा. िो 

आि र्शरला. पण िरिी यायला त्याला काही िेळ लागला.  

फेल्प्स ओरडला, “त्याला मार लागलेला र्दसिो आहे.” 

िो बरोबर असल्याचे, मला कबलू करािे लागले. मी 

म्हणालो, “शेिटी, या केसचा परुािा इिे लंडिमध्येच र्दसिो 

आह.े 

फेल्प्सिे एक ससु्कारा टाकला.  

िो म्हणाला, “मला मार्हिी िाही ह ेकसे आह,े पण मी 

त्याच्या परििू येण्याबद्दल मी खपू आशा बाळगिू होिो. काल 

त्याचा हाि असा िव्हिा. काय झाले असेल?’ 

माझा र्मत्र खोलीि आल्यािर मी र्िचारले, “होम्स, ि ू

फार जखमी झालेला िाहीस िा?” 

िो आम्हाला शभु सकाळ म्हणि बोलला, “छट् ह े

माझ्याच र्िष्काळजीपणामुळे झाले आह.े र्मस्टर फेल्प्स, मी 

सोडिलेल्या केसेसपैकी ही सिािि अंधारी केस होिी.” 

“मला भीिी आह,े की िमु्ही िी सोडि ूशकला िाहीि.” 
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“हा फारच उल्लेखिीय अिभुि होिा.” 

मी म्हणालो, “िे बँडेज िझु्या साहसाबद्दल सांगिे आह.े 

काय झाले, िे ि ूआम्हाला सांगणार िाहीस का?’ 

माझ्या र्प्रय िॉटसि, न्याहारीिंिर. मी सरेच्या हिेििू 

िीस मैल धापा टाकि, आिा सकाळी आलो आह.े मला िाटिे 

माझ्या जार्हरािीला काही प्रर्िसाद र्मळालेला िाही? ठीक 

आह.े ठीक आह.े प्रत्येक िेळेस आपला अंदाज खरा ठरेल, 

असे िाही.” 

मी र्मसेस हडसिला फोि लािणार होिो, िेिढ्याि िी 

चहा ि कॉफी घेऊि आली. काही र्मर्िटांिी र्ििे िीि बशा 

झाकूि आणल्या. होम्सला फार भकू लागली होिी. मी उत्सकु 

होिो ि फेल्प्स उदासीििेच्या पसुट छायेि होिा.  

र्चकिची बशी उघडि होम्स म्हणाला, “र्मसेस हडसििे 

प्रसंग अगदी छाि साजरा केला आह.े ह ेिोडे अपरेु िाटिे आहे 

पण र्िला स्कॉटीश बाईसारखी न्याहारीची चांगली जाण आह.े 

िॉटसि, िझु्या बशीि काय आह?े 

मी उत्तरलो, “डुकराचे मास ि अंडी.” 
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“छाि. र्मस्टर फेल्प्स, िमु्ही काय घेणार? र्चकि की 

अंडी? कृपया काय िे घया.” 

फेल्प्स म्हणाला, “आभारी आह.े मी काहीच खाऊ 

शकि िाही.” 

“असे कसे, काहीिरी खाऊि िर बघा.” 

“िाही. मला खरच, काही िको.” 

होम्स खोडकरपणे डोळे र्मचकािि म्हणाला, “ठीक 

आह,े आम्ही खायला िमुची हरकि िसािी, िाही का?” 

फेल्प्सिे झाकण काढले आर्ण असे केल्यािर िो 

र्कंचाळला. त्या बशीइिकाच त्याचा चेहरा पांढरा पडला. त्या 

बशीच्या मध्यभागी एका छोट्या िळकांड्यामध्ये र्िळसर करडे 

कागद होिे. त्यािे झडप घालिू िो घेिला. भरभर िजरेखालिू 

घािला ि िो छािीशी धरूि, आिंदािे आरोळ्या मारि, 

खोलीभर िाचि सटुला. िंिर िो भाििार्िरेकािे ि दमल्यामळेु 

खचुीि कोसळला. त्याला चक्कर येऊ िये म्हणिू, आम्हाला 

त्याच्या घशाि ब्रँडी ओिािी लागली. 
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होम्सिे त्याच्या खांद्यािर िोपटि, त्याला शांि करि 

म्हटले, “अरे, अरे! िझु्यािर अशा िऱ्हिेे मारा करणे चांगले 

िव्हिे. पण िॉटसि िमु्हाला सांगेल, की मी स्ििःला 

िाटकीपणापासिू रोख ूशकि िाही.” 

फेल्प्सिे िे कागद हािाि घेऊि त्याचे चुंबि घेिले. िो 

ओरडला, “दिे िमुचे भले करो. िुम्ही माझी लाज राखलीि.” 

होम्स म्हणाला, “िमु्हाला मार्हिी आह े का, माझी 

स्ििःची इभ्रि पणाला लागली होिी. र्िष्काळजीपणे एखादी 

चकू करणे ह े िुम्हाला जसे त्रासदायक आह,े िसेच मला 

एखाद्या केसचा छडा ि लाििा येणे, ह ेमाझ्यासाठी कमीपणाच े

आह.े” 

फेल्प्सिे िे कागद हािाि घेऊि, कोटाच्या अगदी 

आिील र्खशाि ठेिले.  

“मला िमुच्या न्याहारीि, अडिळा आणायची इच्छा 

िाही. पण िमु्ही िे कागद कसे ि कुठूि र्मळिले, ह े

ऐकण्यासाठी मी फार अधीर झालो आह.े” 
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शेरलॉक होम्सिे कपभर कॉफी प्यायली ि मग 

अंड्याकडे मोचाि िळिला. मग िो उठला, त्यािे पाईप पेटिला 

ि मग त्याच्या खचुीि र्स्िरस्िािर झाला.  

िो म्हणाला, “मी पर्हल्यांदा काय केले, आर्ण मग सिि 

कसे उलगडि गेले, िे सांगिो. िमु्हाला स्टेशििर सोडल्यािर, 

मी सरेच्या टुमदार छोट्याशा, छाि ियिरम्य पररसरािील ररप्ले 

गािाि एक फेरफटका मारायला गेलो. र्ििे एका खािािळीि 

चहा घेिला. माझा िमािस भरूि घेिला ि सँडर्िचचे पडुकेही 

र्खशाि ठेिले. र्ििे संध्याकाळपयांि िेळ काढला. मग 

सयूािस्िािंिर ब्रीआरब्रेच्या बाहेरच्या मोठ्या रस्त्याला गेलो.  

“रस्िा ररकामा होईपयांि, र्ििे िांबलो --- मला िाटिे, 

िसा िो कधी जास्ि रहदारीचा िव्हिाच. मग मी कंुपण 

ओलांडूि, र्हरिळीिर आलो.” 

फेल्प्स मध्येच बोलला, “गेट िक्कीच उघडे असणार!” 

‘हो. पण अशा बाबिीि, माझी एक र्िशेर् पद्धि असिे. 

र्जिे िीि फरची झाडे उभी आहिे, र्ििे मी घरािूि कुणाला 

र्दसणार िाही अशा िऱ्हिेे लपिू, पलीकडील बाजचू्या 
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झडूुपांमध्ये रांगि गेलो. माझ्या पँटचे फाटके गडुघे याची साक्ष 

दिेील. र्ििे मला िमुच्या झोपायच्या खोलीच्या र्खडकीसमोर 

असलेले, मोठ्या पािांचे ि मोठ्या घंटेच्या आकाराच्या 

फुलांचे झाड सापडले. र्ििे मी काय काय होिे आहे, ह ेबघि 

लपिू बसलो.  

िमुच्या खोलीच्या र्खडक्यांचे पडद े उघडे होिे. मला 

र्ििे टेबलाजिळ िाचि बसलेली र्मस हरॅीसि र्दसली. 

सव्िादहा झाले होिे. िेव्हा र्ििे पसु्िक र्मटिले ि र्खडक्या 

बंद करूि झोपायला गेली.  

मी र्िचा दार लाििािाचा आिाज ऐकला आर्ण माझी 

खात्री झाली, र्ििे बाहरेचे दार कुलपूबंद केले असणार.” 

फेल्प्स मध्येच बोलला, “र्कल्ली!” 

“हो. र्मस हरॅीसिला िशा सचूिा र्दल्या होत्या, की 

बाहेरचे दार कुलपुबंद करा आर्ण झोपायला जािांिा र्कल्ली 

िमुच्याजिळ ठेिा. र्ििे माझी प्रत्येक आज्ञा शब्दशः पाळली. 

र्िच्या सहकायाििेच आिा िो कागद िमुच्या र्खशाि आह.े 

िंिर र्ििे र्दिा घालिला ि मी सरसाििू बसलो.  
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रात्री हिा चांगली होिी. पण रोजची झोपायची िेळ 

असल्यािे ि मी दमलेलो असल्यािे, मला खपू झोप येि होिी. 

केिळ रहस्यभेद होण्याची शक्यिा असल्यािे, पाण्याजिळ 

सािजाची िाट बघि बसणाऱ्या र्शकाऱ्याप्रमाणे, मी जागि 

बसलो होिो. िॉटसि, त्या भयािक खोलीि आपण 

‘र्ठपक्यांचा पट्टा’ या साहसाच्या िेळी जसे जागि बसलो 

होिो, िशीच ही लांबलचक रात्र होिी. जिळ असणाऱ्या 

चचिमधील घड्याळ टोले दिे होिे. पण माझा िेळ जाि 

िसल्यािे, मला िे एकाहूि जास्ि िेळा बंद पडल्यासारखे 

िाटले. शेिटी पहाटे दोि िाजिा, अचािक र्कल्ली 

र्फरिल्याचा हळू आिाज आला. क्षणभरािे िोकरांसाठी 

असलेले दार उघडले ि र्मस्टर जोसेफ हरॅीसि मला 

चंद्रप्रकाशाि र्दसले.”  

फेल्प्स ओरडला, “जोसेफ!” 

“त्याच्या डोक्यािर काही िव्हिे. पण त्यािे काळा कोट 

खांद्यािर ठेिला होिा, जेणेकरूि कुणी त्याला पाहीलेच, िर 

िो पटकि डोक्यािर ओढूि घेऊि चेहरा झाकिा आला 

असिा. िो र्भंिीच्या सािलीििू, पाय ि िाजििा चालि होिा. 
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जेव्हा िो र्खडकीपाशी गेला, िेव्हा त्यािे मोठा सरुा फटीि 

घािला ि जोर लाििू त्यािे र्खडकीचा बार िोडला ि िी 

उघडली.  

मी र्जिे लपलो होिो, र्िििू मला खोलीचे दृष्य ि 

प्रत्येक हालचाल चांगली र्दसि होिी. िो आि र्शरलेला 

र्दसला. त्यािे शेकोटीिरील दोि मेणबत्त्या पेटिल्या. िंिर 

त्यािे दाराजिळील गालीच्याकडे मोचाि िळिला. प्लंबरला 

पाईपचे काही काम करण्यासाठी िोडा सैल ठेिलेला, 

गालीच्याचा िकुडा त्यािे उचकटला. र्िििू खाली 

स्ियंपाकघराि पाईप गेलेले होिे. या छुप्या जागेििू त्यािे एक 

लहािसा र्सर्लंडर काढला. गालीचा परि होिा िसा केला. 

मेणबत्त्या र्िझिल्या आर्ण सरळ चालि माझ्या हािाि येऊि 

पडला. कारण मी र्खडकीबाहरे त्याची िाट बघि िांबलो 

होिो.  

मला िाटले होिे त्यापेक्षा िो जास्ि दषु्ट र्िघाला. त्यािे 

माझ्यािर सरुा उगारला. आर्ण त्याच्याशी झटापट करिांिा, 

त्याचा िर केलेला हाि मी पकडायच्या आि, मला बोटांच्या 

िळाशी जखम झाली. त्याच्या एका उघड्या डोळ्यािे, त्यािे 
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खिुशी िजरेिे माझ्याकडे बर्घिले. पण र्िदाि बदु्धी शाबिू 

ठेऊि माझे ऐकले ि मला िे कागद र्दले. िे र्मळाल्यािर मी 

त्याला जाऊ र्दले. पण फोब्सिला आज सकाळी झालेल्या 

प्रकाराबद्दल, िार केली. जर त्यािे पक्षी पकडण्याि चपळाई 

दाखिली, िर ठीकच आह.े पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे त्यािे 

र्दरंगाई केली, िर त्याला पक्षी र्पंजऱ्याििू र्िसटलेला 

आढळेल. मी स्कॉटलंड याडिला, माझ्या शभेुच्छा र्दल्या. मला 

िाटिे उमराि होल्डहस्टि ि र्मस्टर पसी फेल्प्स, हे प्रकरण 

पोलीस कोटािि िेणार िाहीि.  

आमचा अशील धापा टाकि बोलला, “अरे दिेा, म्हणजे 

िमु्हाला असे म्हणायचे आह ेका, की गेले दहा आठिडे मी त्या 

खोलीि िळमळि पडलो असिांिा, िे चोरलेले कागद 

माझ्याच खोलीि होिे?’ 

“हो.” 

“आर्ण जोसेफ! जोसेफ खलिायक ि चोर असािा!” 

“ह!ं जोसेफला बघिू िाटेल, त्यापेक्षा त्याचे चाररत्र्य खूप 

खोलिर, फार धोकादायक आह.े आज सकाळी मी 



 

373 
 

त्याच्याकडूि असे ऐकले, की त्याचे शेअर बाजाराि बरेच 

िकुसाि झाले आह े आर्ण त्याचे भर्िष्य ठीकठाक 

होण्यासाठी, िो िाटेल िे करायला ियार आह.े टोकाचा स्िािी 

मिषु्य असल्यािे, जेव्हा त्याला संधी र्मळाली, िेव्हा त्यािे 

बर्हणीच्या सखुाची र्कंिा िमुच्या कीिीची पिाि ि करिा 

महत्िाच्या कागदपत्रांिर डल्ला मारला.” 

पसी फेल्प्स त्याच्या खचुीि, मागे झाला. िो म्हणाला, 

“माझे डोके गरगरिे आह.े घाबरूि गेल्यािे मला काही सचुि 

िाही.” 

उपदशेाचा ि िीर्िमत्तेचा आि आणि, होम्सिे 

मल्लीिािी केली, “िमुच्या केसमध्ये खपू परुािे आहिे. 

महत्िाचा होिा िो गैरप्रकारे, झाकलेला होिा. आपल्यासमोर 

ज्या घटिा ठेिल्या गेल्या, त्यािील फि महत्िाच्या आपण 

उचलायल्या हव्या होत्या आर्ण मग िे िकुडे जोडूि, एकसंध 

घटिासाखळी ियार करायला हिी होिी. मला आधीच 

जोसेफचा संशय येऊ लागला होिा. चोरी झाली त्या रात्री 

िमु्ही, घरी त्याच्या सोबि जायचे बोललाि, िे मला आठिले. 

िमुचे आंिरराष्ट्रीय कायािलय त्याच्या िाटेि असल्यािे, िेव्हा 
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िो जर र्ििे आला असेल ि िे त्याला चांगले मार्हिी 

असल्यािे, त्यािे र्ििे काही केले असेल, हा र्िचार माझ्या 

डोक्याि होिा. 

जेव्हा मला समजले की कोणीिरी िमुच्या झोपायच्या 

खोलीि र्शरायला फार उत्सकु आह,े िेव्हा जोसेफर्शिाय 

कोणालाच त्या खोलीची खडािखडा मार्हिी िसल्यामळेु, 

त्यािे र्ििे काही लपिले असणे शक्य होिे. िी खोली िमुच्या 

आजारपणापिूी त्याची असल्याचे, िमु्ही बोलला होिाि. मग 

माझा संशय खात्रीि बदलला. र्िशेर् करूि जेव्हा पर्हल्या रात्री 

पररचाररका खोलीि िसिांिा, जो प्रयत्ि केला गेला, त्यामळेु 

िो जो कुणी होिा, त्याला घराची चांगली मार्हिी असल्याचे, 

लक्षाि आले.” 

“मी र्किी आंधळा होिो!” 

माझ्या मिाप्रमाणे, या केसमधील घटिा अशा आहिेः 

चाल्सि रस्त्याच्या बाजचू्या दारािे जोसेफ हरॅीसि 

कायािलयाच्या इमारिीि र्शरला. िेिील रचिा मार्हिी 

असल्यािे िुम्ही खोलीििू बाहेर पडल्याबरोबर, िो सरळ र्ििे 

आि गेला. र्ििे कोणी िसल्याचे पाहूि घंटी िाजिली. असे 
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करिांिा त्याची िजर टेबलािरील आंिरराष्ट्रीय दृष््टया 

महत्िाच्या कागदपत्रांिर पडली. त्याच्यासाठी एक संधी 

चालिू आल्याचे त्यािे ओळखले. क्षणाधािि त्यािे िे उचलिू 

त्याच्या र्खशाि टाकले ि गेला. िमु्हाला आठिि असेल की 

झोपाळू िॉचमििे िमुचे लक्ष घंटीकडे िेधण्यापूिी, काही 

र्मर्िटे गेली. िेिढा िेळ जोसेफला सटकण्यासाठी परुला.  

पर्हल्या गाडीिे िो ब्रीआरब्रेला घरी गेला. त्याचा 

चोरलेला खर्जिा िीट बघिू, त्यािे िो त्याला सरुर्क्षि 

िाटणाऱ्या जागी िो लपििू ठेिला. िंिर एकदोि र्दिसाि िो 

काढूि घेऊ, ि िो फ्रें च िर्कलािीला र्कंिा र्जिे त्याची 

चांगली र्कंमि र्मळेल र्ििे र्िकू, अशा र्िचारािे त्यािे खरे िर 

िो र्ििे ठेिला. मग िमु्ही अचािक घरी आलाि ि आजारी 

पडल्यामळेु त्याच्या खोलीि िमुचा मकु्काम पडला. त्याला 

काही कल्पिा िसिांिा, सध्या त्याच्या असलेल्या खोलीििू 

त्याची उचलबांगडी झाली. त्यािंिर त्या खोलीि सिि कुणी 

िा कुणी होिे. त्यामळेु त्याला त्याच्या खर्जन्याला हाि लाििा 

येईिा. त्याच्यािर अशी िेड्यासारखी पररर्स्ििी ओढिली. 

पण शेिटी त्याला िी संधी र्मळाली. त्यािे िे कागदपत्र 
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काढण्यासाठी प्रयत्ि केला. पण िमुच्या जागरूकिेिे िमु्ही 

त्याला पार्हले. िुम्हाला आठिि असेल, की त्या रात्री िमु्ही 

िमुचा िेहमीचा डोस घेिला िव्हिा.” 

“मला आठििे आह.े” 

“माझा अंदाज आह े की िमु्ही ग्लािीि असाल, असे 

समजिू िो पर्हल्या र्दिशी िे कागदपत्र लपिलेल्या जागेििू 

काढूि घेऊि जायला आला. पण िेमके िमु्ही जागे होिाि. मी 

अंदाज केला, की पनु्हा सरुर्क्षि िेळी िो प्रयत्ि करणार. िमु्ही 

र्ििे िसल्यामळेु, त्याला हिी असलेली संधी र्मळाली. मी 

र्मस हरॅीसिला र्दिसभर र्ििे िांबायला सांर्गिले होिे. 

त्यामळेु मी र्ििे असेि, याचा त्याला अंदाज आला िाही. मी 

त्याला सिि काही आलबेल असल्याचे भासिले. पण िमु्हाला 

सांर्गिल्याप्रमाणे, मी पाळिीिर रार्हलो. मला आधीच मार्हिी 

होिे की बहुधा कागदपत्र खोलीिच असणार. पण मला 

गालीचा ि खोलीच्या फरशा उचकटूि खोली र्िदू्रप करायची 

इच्छा िव्हिी. त्यामळेु मी िे त्याला घेऊ र्दले ि त्यामुळे माझा 

बराचसा त्रास मी िाचिला. अजिू काही स्पष्टीकरण हिे आह े

का?” 
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मी र्िचारले, “िो सरळ दारािूि येऊ शकि असिांिा, 

त्यािे पर्हल्या रात्री र्खडकीििू यायचा प्रयत्ि का केला?’ 

“त्या खोलीच्या दाराशी यण्यासाठी त्याला साि 

झोपायच्या खोल्या ओलांडाव्या लागल्या असत्या. िर त्याच्या 

यिुीमळेु त्याला सरळ र्हरिळीिरूि सहज प्रिेश र्मळाला. 

अजिू काही?” 

फेल्प्सिे र्िचारले, “खिू करायचा त्याचा र्िचार होिा 

का? की र्खडकीििू मागि काढण्यासाठी केिळ सुरा आणला 

गेला?” 

खांद ेउडिि, होम्स उत्तरला, “िसेही असेल. मी एिढेच 

म्हण ूशकिो की र्मस्टर जोसेफ हरॅीसि हा अर्जबाि र्िश्वासाहि 

माणसू िाही.” 
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The Final Problem 

अंर्िम समस्या 

 

माझा र्मत्र, शेरलॉक होम्स ज्या र्िशेर् गणुांमळेु 

ओळखला जाि असे, िे िाचकांपयांि पोचिण्यासाठी मी 



 

379 
 

र्लर्हि असलेले, ह े शेिटचे शब्द आहिे. त्यासाठी हािाि 

उचललेले ह ेपेि आह,े ह ेमी मोठ्या जड ह्रदयािे म्हणिो आह.े 

‘स्कालेट’ िे ‘िार्िक दलाचा िह’ यािील र्िःसंशयपणे 

आंिरराष्ट्रीय गंभीर पररणाम रोखिू धरलेल्या कामापयांि, 

ज्यामळेु आम्ही प्रिम एकत्र आलो, त्यािील माझ्या 

त्याच्याबरोबरच्या काही र्िर्चत्र प्रसंगांचे िणिि मी 

गोंधळलेल्या मिर्स्ििीि, अस्पष्टपणे, अगदी मिापासिू, पण 

बहुधा अपणूि पद्धिीिे करणार आह.े ज्या घटिांबद्दल काहीही 

बोलले गेले िाही, आर्ण ज्यांच्याबद्दल आिा दोि िरे् झाल्यािे 

माझ्यािर कसलेही कायदेशीर बंधि िाही, त्याबद्दल र्लहूि 

झाल्यािर िांबायचे, असा माझा र्िचार होिा. िरीही 

अलीकडील कििल जेम्स मोरीआटीची त्याच्या भािाची 

आठिण िाचिण्यासंबंधीची जी पत्रे आहिे, त्यामुळे मला 

आिा र्लर्हण्यािाचूि काही गत्यंिर िाही. या प्रकरणािील 

र्िखळ सत्य, केिळ मलाच मार्हिी आह.े आिा हे प्रकरण 

दाबिू टाकल्यािे, काहीही चांगला हेि ूसाध्य होणार िाही आह.े 

मला र्जिके मार्हिी आह े त्याप्रमाणे, ६ मे १८९१ च्या 

र्जिेव्हाच्या मार्सकािील फि िीि लेखांिा, लोकांपुढे प्रर्सद्धी 

र्मळालेली आह.े ररयटुर या बािम्या प्रसिृ करणाऱ्या कंपिीिे 
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७ मेला इरं्ग्लश िििमािपत्राि िे परि छापले आर्ण अलीकडे 

माझे ज्या पत्रांकडे लक्ष िेधले गेले, त्यािही िे मला सापडले. 

यापैकी पर्हला ि दसुरा लेख खपू िोडक्याि छापले गेले होिे 

आर्ण र्िसऱ्या लेखािील मळू ह्कीगिीि, फारच फेरफार केले 

आहिे. िी मी आिा सांगणार आह.े प्रोफेसर जेम्स मोरीआटी 

ि शेरलॉक होम्स यांच्यामध्ये खरे काय घडले, ह े मी आिा 

पर्हल्यांदा सांगणार आह.े  

िमु्हाला आठिि असेल, की माझ्या लग्िािंिर आर्ण मी 

माझी स्ििःची खासगी पॅ्रक्टीस सरुु केल्यािर, होम्स ि 

माझ्यामधील जिळीक िोडी बदलली. जेव्हा त्याला त्याच्या 

िपासाि एखाद्या सहकाऱ्याची गरज भासे. िेव्हा िो मधिूमधिू 

माझ्याकडे येि असे. पण असे प्रसंग कमी कमी होऊ लागले. 

पण शेिटी १८९० मध्ये माझ्याकडे ज्याची र्टपणे आहेि, अशा 

फि िीि केसेस झाल्या, त्यािर्ीच्या र्हिाळ्याि ि १८९१ 

च्या िसंि ॠिमुध्ये मी िििमािपत्राि िाचले, की फ्रें च सरकारिे 

त्याच्यािर फार महत्िाची कामर्गरी सोपर्िली आह.े मला 

होम्सकडूि दोि र्चठ््ठया र्मळाल्या. त्यापैकी एक िाबोिहूि ि 

दसुरी र्िमेसहूि आलेली होिी. त्यािरूि माझ्या असे लक्षाि 
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आले, की त्याचे फ्रान्समधील रहाणे िाढण्याची शक्यिा आह.े 

त्यामळेु २४ एर्प्रलला संध्याकाळी जेव्हा होम्स माझ्या 

दिाखान्याि अििीणि झाला, िेव्हा मला आियि िाटले. िो 

िेहमीपेक्षा अशि ि बारीक र्दसल्यािे मला धक्का बसला.  

माझ्या शब्दांपेक्षा माझ्या िजरेिे त्याला काय िे समजले 

ि िो म्हणाला, “हो. मी अिोिाि श्रम करिो आह.े मी 

उशीरापयांि, िाण घेऊि काम करि असिो. िझु्या र्खडक्या मी 

बंद केल्या, िर िझुी काही हरकि िाही िा?”  

मी िाचि असलेल्या टेबलािरील र्दव्याचा प्रकाश फि 

खोलीि पडलेला होिा. होम्सिे र्भंिीजिळ जाऊि िोडा जोर 

लाििू र्खडक्या बंद केल्या.  

मी र्िचारले, “िलुा कसली िरी भीिी िाटिे आह ेका?” 

“हो. िाटिे आह.े” 

“कसली?” 

“हिेच्या र्पस्िलुाची.” 

“माझ्या र्प्रय होम्स, म्हणजे काय?” 
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“िॉटसि, ि ू मला चांगले ओळखिोस. मी काही 

घाबरणारा मिषु्य िाही. पण जेव्हा धोका िमुच्या जिळ येऊि 

पोचलेला असिो, िेव्हा िो ओळखायचे िाकारणे, हा मखूिपणा 

आह.े मी िलुा काडेपेटीसाठी त्रास दऊे शकिो का? त्यािे 

र्सगरेट पेटििू, िोड्या सटुकेचा र्िःश्वास टाकला.  

िो बोलला, “इिक्या उशीरा आल्याबद्दल, िझुी माफी 

मागायला पार्हजे. र्शिाय मी िलुा अशी र्ििंिी करिो, की 

िोडे उदार होऊि िझु्या घराच्या मागील बाजलूा असलेल्या 

बागेकडील र्भंिीिरूि पळूि जायची ि ूमला परिािगी द.े” 

मी र्िचारले, “पण या साऱ्याचा अिि काय?” 

त्यािे त्याचा हाि िर धरला. मला र्दव्याच्या प्रकाशाि 

असे र्दसले, की त्याच्या बोटांच्या मळुाशी जखम होऊि, 

त्याििू रि र्िघि आह.े  

िो हसि म्हणाला, “हा हिेिील गोळीबार िाही असे 

िाही. उलट माणसासाठी हािाला जखम करूि घेणे ह े परेुसे 

आह,े र्मसेस िॉटसि आहेि का?” 

“िी कुणाला िरी भेटायला गेलेली आह.े” 
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“खरच! ि ूएकटाच आहसे?” 

“हो.” 

“िर मग आठिडाभर िू माझ्याबरोबर युरोपला यािेस, 

असे मला म्हणायला सोपे आह.े” 

“यरुोपला कुठे?” 

“कुठेही. मला सिि काही सारखेच आह.े” 

या सिि प्रकाराि काहीिरी र्िर्चत्र होिे. कारणार्शिाय 

सटु्टी घेऊि भटकायचा होम्सचा स्िभाि िव्हिा. आर्ण अशा 

अशि, र्फकुटलेल्या चेहऱ्यािे मला सांर्गिले, की िो फार 

िाणाखाली आह.े त्यािे माझे प्रश्नाििक डोळे बर्घिले आर्ण 

त्याची बोटे जळुिि, कोपरे गडुघयांिर टेकिि, त्यािे 

पररर्स्ििीचे स्पष्टीकरण र्दले.  

िो बोलला, “मला िाटिे, ि ू कधी प्राध्यापक 

मोरीआटीचे िाि ऐकलेले िाहीस.” 

“कधीच िाही.” 
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िो ओरडला, “िो फार हुशार असूि एक आियि आह.े 

िो लंडिभर र्फरि असिो. पण कुणीही त्याच्याबद्दल काही 

ऐकलेले िाही. त्यामळेुच िो गनु्हगेारीच्या अत्यचु्च टोकािर 

जाऊि बसलेला आह.े िॉटसि, िलुा गंभीरपणे सांगिो, मी या 

माणसाला मारू शकलो, िर मी त्याच्यापासिू समाजाची 

मिुिा करू शकेि. माझे व्यािसार्यक आयषु्य आिा 

कळसापयांि पोचले आह.े आिा मी काही कमी धोक्याचे काम 

र्ििडािे. आपल्याआपल्याि सांगिो, अलीकडील स्कँन्डे-

िेर्व्हयाच्या राजघराण्यािील कुटंुबांिा मदि करण्याच्या माझ्या 

केसमळेु, मी अशा र्िणियाला पोचलो आह,े की आिा उरलेले 

आयषु्य शांिपणे माझ्या रासायर्िक प्रयोगांमध्ये घालिािे. िे 

माझ्या दृष्टीिे बरे राहील. िॉटसि, पण जर मोरीआटीसारखा 

माणसू लंडिभर कोणी अटकाि ि करिा र्फरि असेल, िर मी 

खचुीि स्िस्ि बस ूशकि िाही.” 

“त्यािे केले आह ेिरी काय?” 

‘त्याचे व्यािसार्यक आयषु्य फार असामान्य आह.े िो 

चांगल्या घराण्यािील ि चांगला सुर्शर्क्षि आह.े िो गर्णिाचा 

प्राध्यापक आह.े ियाच्या एकर्िसाव्या िर्ी त्यािे 
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बायिॉर्मयल र्िअरम (र्िपदी प्रमेय) िर शोधर्िबंध र्लर्हला 

होिा ि त्याला यरुोपमध्ये मान्यिा र्मळाली होिी. त्याच्या 

जोरािर त्यािे एका लहािशा र्िद्यापीठाि िोकरी र्मळिली. 

आिा त्याच्यासाठी असामान्य हुशारी दाखिायचे दालि खुले 

झाले होिे. पण िारसा हक्कािे त्याच्याकडे, पापी गुण आले 

होिे. त्याच्या रिाि गुन्हगेारी िहाि होिी. त्याच्या असामान्य 

बरु्द्धमत्तेिे िी िाढि जाऊि, जास्ि जास्ि धोकादायक बिू 

लागली. र्िद्यापीठ पररसराि त्याच्याबद्दल िाईटसाईट अफिा 

उठू लागल्या. याचा शेिट म्हणजे त्याला िी िोकरी सोडूि 

लंडिला यािे लागले. र्ििे िो सैन्यदलािील लोकांिा प्रर्शक्षण 

दऊे लागला. एिढे जगाला मार्हिी आह.े पण आिा मी िलुा 

जे सांगेि, िे मी स्ििः शोधिू काढले आह.े 

िॉटसि, िलुा मार्हिी आह,े की लंडिमधील उच्च 

गनु्हगेारी जगाबद्दल माझ्याइिके कुणीच जाणि िाही. गेली 

काही िरे् सिि मला जाणििे आह,े की या गनु्हगेारी र्िश्वामागे, 

एक र्जची पाळेमळेु खोल गेलेली आहिे, अशी महाशिी उभी 

आह.े िी कायदा मािि िाही आर्ण गुन्हगेारांिा संरक्षण दिेे. 

परिपरि र्िर्िध प्रकारच्या केसेस होि रहािाि --- 
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बारीकसारीक चोऱ्या, मोठमोठे डाके, खिूखराबा इत्यादी. मला 

या महाशिीचे आर्स्ित्ि जाणिि रहािे. माझ्यापयांि ि 

आल्यामळेु, उघडकीला ि आलेल्या अिेक गनु्यांमध्ये मला 

त्याची छाया र्दसिे. अिेक िरे् या गनु्हगेारांिा पाठीशी 

घालणाऱ्या या महाशिीचा, मला खािमा करायचा आह.े 

शेिटी मी माझे जाळे टाकल्यािर, िी िेळ आलेली आह.े 

यामागील सतू्रधार गर्णिज्ञ, माजी प्राध्यापक मोरीआटी 

असल्याचे खात्रीपिूिक रीत्या, माझ्या लक्षाि आले आह.े  

िॉटसि, िो गनु्यांमधील िेपोर्लयि आह.े येिील र्िदाि 

अध्याि पापांचा सतू्रधार िो आह.े या शहरािील छडा ि 

लागलेल्या गनु्यांमागे, िोच आह.े िो बदु्धीमाि, िार्कि क 

र्िचारिंि ि ित्िज्ञािी आह.े त्याचा मेंद ूअिी िल्लख आह.े 

िो जाळ्याच्या मध्यभागी बसलेल्या कोळ्यासारखा, र्िःस्िब्ध 

बसिो पण त्या जाळ्याची धग चहुबाजूंिा पसरि असिे. 

त्यािील प्रत्येक हालचाल िो जाणिू असिो. िो स्ििः फारसे 

काही करि िाही. िो फि आखणी करिो. पण त्याचे दलाल 

खपू असूि, त्यांच्याि कमालीची ससुतू्रिा आह.े एखादा गनु्हा 

घडििू आणायचा आह,े एखादा कागद पळिायचा आह,े 
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एखाद्या घरािर हल्ला करायचा आह,े एखाद्या माणसाला 

उडिायचे आह े--- त्याबद्दल प्राध्यापकाला फि सांगा. िमुचे 

काम केले जाईल. दलाल कदार्चि पकडला जाईल, िेव्हा मग 

त्याच्यासाठी पैसे चारूि त्याला सोडिले जाईल र्कंिा 

त्याच्यासाठी जामीि र्मळिला जाईल. पण त्यामागील 

महाशिी कधीच पकडली जाि िाही --- र्जिका संशय घेिला 

जािो, र्ििकी िर िाहीच. िॉटसि, ही मी शोधिू काढलेली 

टोळी उजेडाि आणण्यासाठी ि र्िचा र्बमोड करण्यासाठी मी 

माझी सिि शिी पणाला लािेि. 

पण प्राध्यापकाभोििी इिक्या लबाडीिे, स्ििःभोििी 

सरुर्क्षििेचे कंुपण घािले आह,े की मी कोटािि केस उभी 

करण्यासाठी, परुािा र्मळिण्यासाठी, काहीही केले िरी, िे 

अशक्य आह.े माझ्या र्प्रय िॉटसि, िुला माझी बलस्िािे 

मार्हिी आहिे. िरीही िीि मर्हन्यांच्या शेिटी, मला असे 

कबलू करािे लागिे आह,े की मला माझ्या िोडीस िोड असा 

कुणी, बदु्धीमाि शत्र ूर्मळाला आह.े जेव्हा मी त्याचे गुन्यािील 

कसब पार्हले, िेव्हा माझी त्याच्या गनु्यांमधील मला िाटणारी 

भीिी मागे पडली. पण शेिटी त्यािे, छोटीशी का होईिा पण 
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सहल केली --- लहािशीच, पण मी त्याच्या मागािर असिांिा, 

त्याला िी महाग पडली. मला संधी र्मळाली. आर्ण र्िििू 

सरुिाि करूि, मी माझे जाळे त्याच्याभोििी र्िणले. शेिटी 

त्याला पकडायची सिि ियारी झालेली आह.े िीि र्दिसाि --

- म्हणजे पढुच्या सोमिारी --- घाला पडणार आर्ण प्राध्यापक 

ि त्याच्या टोळीिील सिि लोक पोर्लसांच्या हािाि सापडणार. 

मग या शिकािील, सिािि मोठा खटला चालिला जाईल. 

र्िदाि चाळीस प्रकरणे मागी लागिील. सिाांिा पकडले जाईल. 

पण िझु्या लक्षाि आले का, आपण घाईिे आधीच चढाई 

केली, िर शेिटच्या क्षणी सिि बेि ओम फस होईल.  

आिा मी जर ह ेसिि प्राध्यापक मोरीआटीच्या िकळि 

केले असिे, िर सिि ठीक झाले असिे. पण त्यासाठी िो फारच 

चिरु आह.े मी त्याला कचाट्याि पकडण्यासाठी योजलेली 

प्रत्येक पायरी, त्यािे पार्हली. त्यािे र्िचा र्बमोड करायचा, 

परिपरि प्रयत्ि केला. पण मी िो हाणूि पडला. र्मत्रा, मी िलुा 

सांगिो, जर त्या गपु्त मोर्हमेचा साद्यंि ििृांि र्लहायचा झाला, 

िर िे िपासाच्या इर्िहासािील शत्रूला िेस्ििाबिू करण्याचे, 

मोठे बरु्द्धमाि काम होईल. मी इिक्या उंचीचे काम कधीच केले 
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िाही. माझ्या शत्रलूा इिके, कधीच र्चरडले िाही. मी त्याला 

साधासा फटका र्दला. पण िो घाि त्याच्या िमी बसला. आज 

सकाळी शेिटचे काही काम केले गेले. आर्ण आिा ह े

पणूित्िाला िेण्यासाठी, िीि र्दिसच उरले आहिे. मी माझ्या 

खोलीि यािर र्िचार करि बसलो होिो. िेव्हा दार उघडले ि 

प्राध्यापक मोरीआटी माझ्यासमोर उभा ठाकला.  

िॉटसि, मी ज्याचा सिि र्िचर करिो आह ेअसा माणसू 

माझ्या समोर उभा असलेला पाहूि, मला कबलू केले पार्हजे, 

की माझ्या र्शरा िाणल्या गेल्या. िो कसा र्दसिो, ह े मला 

मार्हिी होिे. िो खूप उंच आर्ण बारीक आह.े त्याचे कपाळ 

पांढऱ्या ििाकाराि संपिे. आर्ण त्याचे दोि डोळे खोल 

त्याच्या डोक्याि गेलेले िाटिाि. िो घोटूि दाढी केलेला, 

अशि, खशुालचेंडू र्दसणारा पण र्िदाि िोडा िरी 

प्राध्यापकासारखा र्दसणारा आह.े फार अभ्यासािे त्याचे खांदे 

िाकले आहिे. िोंड पढुे आलेले आह.े िे एखाद्या सापासारखे 

इकडूि र्िकडे झलुि असिे. त्याच्या फडफडणाऱ्या डोळ्यांिी, 

िो मोठ्या उत्सकुिेिे माझ्याकडे बघि असिो.  
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शेिटी िो बोलला, “आमच्यािर चढाई करायची िुझी 

प्रगिी, माझ्या अपेक्षेपेक्षा कमीच झालेली मला र्दसिे आह.े 

स्ििःच्या गाउिच्या र्खशाि दारूिे भरलेली र्पस्िुले ठेिणे ही 

धोकादायक सिय आह.े”  

िो आि आल्याबरोबर, ित्क्षणी, मला माझ्यािर चालूि 

आलेल्या धोक्याची चाहूल लागली होिी. माझी बोलिी बंद 

करूिच, म्हणजे मला मारूि, फि त्याची माझ्यापासूि सटुका 

होईल असे िाटि होिे. एका क्षणाि मी खणािील र्पस्िलु, 

माझ्या र्खशाि टाकले. कापडाि गुंडाळूि मी िे त्याच्यािर 

रोखूि धरले त्याची शेरेबाजी ऐकूि मी िे बाहरे काढले आर्ण 

टेबलािर ठेिले. िो अजिू हसि होिा. डोळ्यांची उघडझाप 

करि होिा. त्याच्या डोळ्याि असे काही होिे, की िे र्ििे 

असल्यािे मला फार आिंदी िाटू लागले.  

िो म्हणाला, “ि ूअिाििच मला ओळखि िाहीस.” 

मी उत्तरलो, “उलट, हे स्पष्ट आह ेकी मी िलुा ओळखिो. 

खचुीि बस. िुला काही सांगायचे असेल, िर मी िलुा पाच 

र्मर्िटे दिेो.” 
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िो म्हणाला, “मला जे सांगायचे आह,े िे आधीच िझु्या 

मिाि र्शरले आह.े” 

मी उत्तरलो, “मग माझे उत्तरही िुला पोचले आह.े” 

“ि ूर्ििेच उभा रहाणार? 

“िक्की.” 

“त्यािे त्याचे हाि र्खशाि घािले. मी टेबलािरुि 

र्पस्िलु उचलूि घेिले. पण त्यािे फि काही िारखा र्लर्हलेली 

डायरी बाहेर काढली.  

िो म्हणाला. “ि ू४ जािेिारीला माझ्या िाटेि आलास. 

२३ ला ि ूमला त्रास र्दलास. फेब्रिुारीच्या मध्यािर ि ूमला 

व्यर्िगि रीत्या गंभीरपणे त्रास र्दलास. माचिच्या शेिटी, माझ े

बेि ि ूपणूिपणे धळुीस र्मळिलेस. आर्ण आिा एर्प्रल संपिािा 

मला ि ू िझु्या सिि छळ करण्यािे, माझे स्िािंत्र्य र्हराििू 

घेण्याच्या धोक्यािर मला आणिू सोडले आहसे. ि ूपररर्स्ििी 

मशु्कील करूि टाकली आहसे.” 

मी र्िचारले, “िलुा काही सचुिायचे आह ेका?” 
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त्याची माि हलिि िो बोलला, “र्मस्टर होम्स, ि ूह ेबंद 

केले पार्हजेस. िलुा मार्हिी आह े का, ि ू ह े खरच िांबिले 

पार्हजेस.” 

मी म्हणालो, “सोमिारिंिर.” 

िो बोलला, “चल फूट! मला खात्री आह े की 

िझु्यासारख्या बरु्द्धमाि माणसाला ह े कळेल, की या 

प्रकरणािूि एकच गोष्ट होईल. ि ूमाघार घेणे गरजेचे आह.े ि ू

अशा काही पद्धिीिे गोष्टी घडििू आणल्या आहसे, की 

आमच्याकडे एकच उपाय रार्हला आह.े ि ू ह े प्रकरण ज्या 

िऱ्हिेे हािाळिो आहसे, िे बघणे ही माझ्यासाठी बरु्द्धमाि 

खेळी आह.े माझ्यािर काही पररणाम होऊ ि दिेा, मी सांगिो, 

की मला माझे शेिटचे शस्त्र ि ूकाढायला लािलेस, िर मला 

दःुख होईल. ि ूहसिो आहसे. पण ि ूह ेसमजिू चाल, की मी 

िक्की िे करायला मागेपढुे पहाणार िाही.” 

मी म्हणालो, “धोका िर माझ्या व्यिसायाचाच भाग 

आह,े” 
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िो म्हणाला, “हा धोका िाही. हा टाळिा ि येणारा 

उत्पाि आह.े ि ू फि एका माणसासमोर उभा िाहीस, िर 

र्िशाल टोळीसमोर उभा आहसे. िझु्या सिि शहाणणाला 

गुंडाळूि ठेिेल, इिकी िी मोठी आह,े ह ेिझु्या लक्षाि येि िाही 

आह.े ि ू हा िाद सोडूि द,े र्मस्टर होम्स. िाहीिर मग ि ू

पायाखाली र्चरडला जाशील.” 

मी उठूि म्हणालो, “या संभार्णाच्या आिंदाि, मी 

दसुरीकडे माझी िाट बघणारे महत्िाचे काम र्िसरलो आह.े” 

िो पण उठला आर्ण माझ्याकडे दःुखािे डोके हलिि, 

शांिपणे बर्घिले.  

शेिटी िो बोलला, “ठीक आह.े ठीक आह.े ह ेदयिीय 

आह,े पण मला करिा येईल, िेिढे मी केले. िझु्या खेळािील 

प्रत्येक चाल, मला मार्हिी आह.े ि ूसोमिारपूिी काही करू 

शकि िाहीस. र्मस्टर होम्स, ह ेआपल्यािील िन्ियदु्ध आह.े ि ू

मला बंर्दस्ि करण्याच्या आशेिर रहा. पण असे मी कदार्प 

होऊि दणेार िाही, ह ेलक्षाि ठेि. ि ूमला मारायच्या आशेिर 

रहा. पण ि ूिे कधीच करू शकणार िाहीस. जर ि ूमाझ्यािर 
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संकट आणण्याइिका हुशार असशील, िर मी पण िुला चोख 

प्रत्यतु्तर दईेि.” 

मी म्हणालो, “र्मस्टर मोरीआटी, ि ू मला पषु्कळ 

सिुािलेस. आिा माझेही िोडे ऐकूि घे. जर िू मला जी भीिी 

घालिो आहसे, िी खरी ठरली, िर लोकांच्या आिडीसाठी मी 

िी आिंदािे मान्य करेि.” 

िो खेकसिू बोलला, “मी िलुा एक िचि दऊे शकिो. 

पण दसुरे िाही.” त्यािे त्याची गोल पाठ माझ्याकडे र्फरिली ि 

र्चडर्चड करि खोलीबाहरे पडला.  

“िर अशा िऱ्हेिे प्राध्यापक मोरीआटीबरोबर माझी 

मलुाखि झाली. मी कबलू करिो, की त्याचा माझ्या मिािर 

फारसा सखुद पररणाम झाला िाही. त्याचे मदृ ु ि िेमके 

बोलायची पद्धि, प्रामार्णकपणाची खात्री ठेििू गेली. िो फि 

गुंड ि गुन्हगेारांचा म्होरक्या असिा, िर असे झाले िसिे. 

अिािि ि ू म्हणशील, की ि ू त्याच्यापासिू पोर्लसांचे संरक्षण 

का घेि िाहीस? कारण माझी खात्री आह,े की त्याच्या 

दलालांकडूि माझ्यािर हल्ला होईल. असेच होणार, याबद्दल 

माझी खात्री आह.े” 
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“िझु्यािर आधीच हल्ला झालेला होिा का?” 

“माझ्या र्प्रय िॉटसि, प्राध्यापक मोरीआटी हा त्याच्या 

बाबिीि, काही िको िे घडूि दणेारा माणसू िाही. मी दपुारी 

ऑक्सफडि रस्त्यािर काही कामासाठी गेलो होिो. मी बेन्टीन्क 

रस्त्याच्या कोपऱ्यापासूि र्िघणाऱा िेल्बेक रस्िा ओलांडि 

होिो, िेव्हा दोि घोड्यांची बग्गी, क्षणाधािि जोरािे जण ूमाझ्या 

अंगािरूि गेल्यासारखी गेली. मी पदपिािर चढूि एका क्षणािे 

कसबसा बचािलो. िंिर मी पदपि सोडला िाही. िॉटसि, पण 

मी िेरे रस्त्याला लागलो, िेव्हा एका घराच्या छपरािरूि िीट 

आली आर्ण माझ्या पायाशी िकुडे होऊि पडली. मी 

पोर्लसाला बोलाििू, िी जागा िपासली. र्ििे छपरािर र्िटा 

ि पाटीचे दगड रचिू ठेिले होिे. काही दरुुस्िी चालली 

असािी. िेिील लोकांिी, िाऱ्यामळेु असे झाल्याचे सांर्गिले. 

मला काय झाले िे मार्हिी होिे. पण िे र्सद्ध करणे शक्य िव्हिे. 

त्यािंिर मी टांगा करूि, पाल माल येिील माझ्या भािाकडे 

गेलो. र्ििेच र्दिस काढला. आिा मी िझु्याकडे आलो आह.े 

आिा येिांिा िाटेि एका हािाि जाड काठी असलेल्या, अशा 

िशा माणसािे मला खाली पाडले. पोर्लसांिी त्याला पकडूि 
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िाब्याि घेिले. पण मी िलुा खात्रीपूििक सांग ू शकिो, की 

ज्याच्या पढुच्या दािांिर मी बकु्के मारले िो आर्ण दहा मैल 

लांब असलेल्या काळ्या फळ्यािर खडूिे उदाहरणे सोडिणारा 

र्िितृ्त गर्णि र्शक्षक यांच्याि कुठलेही लागेबांधे िलुा 

आढळूि येणार िाहीि, याबद्दल मला खात्री आह.े त्यामळेु मी 

िझु्याकडे आल्याबरोबर पर्हल्यांदा र्खडक्या लाििू घेिल्यािे, 

िलुा ििल िाटले होिे. र्शिाय येििू जािांिा मी िझु्या 

परिािगीिे, िेहमीच्या दारािे ि जािा िेगळ्याच मागाििे बाहरे 

पडणार आह.े” 

मी िेहमीच माझ्या र्मत्राच्या धैयािचे कौिकु करि आलो 

आह.े पण आिापेक्षा जास्ि िाही. िो शांिपणे एका भीिीदायक 

र्दिसाचा घटिािम आठिि बसला,  

मी र्िचारले, “ि ूरात्र इिे काढशील का?” 

“िाही र्मत्रा, िझु्या दृष्टीिे मी धोकादायक पाहुणा ठरेि. 

माझा बेि ियार आह ेआर्ण सिि काही व्यिर्स्िि होईल. आिा 

बेि इिका पक्का केलेला आह,े की माझ्या र्शिायदखेील 

आिा िे गनु्हगेार असल्याचे र्सद्ध होईल. त्यांची अटक टळणार 

िाही. आिा मी इििू काही र्दिसांकरिा कुठेिरी लांब जािे, हे 
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चांगले राहील. त्यामळेु पोर्लसांिा पण स्िािंत्र्य राहील. 

त्यामळेु ि ूमाझ्याबरोबर युरोपच्या सहलीला आलास, िर मजा 

येईल.” 

मी म्हणालो, “माझी पॅ्रक्टीस िशी िफुाि चालणारी िाही 

आर्ण माझा शेजारी डॉकटर मला मदि करिो. त्यामळेु मला 

यायला आिंद होईल,” 

“उद्या सकाळी आपण र्िघू.” 

“गरज असेल िर.” 

“हो. आह.े फारच गरज आह.े मग आिा िुझ्यासाठी, या 

सचूिा आहिे. माझ्या र्प्रय िॉटसि, मी िुला र्ििंिी करिो, की 

ि ू त्यांचे शब्दशः पालि कर. कारण ि ू आिा माझ्याबरोबर 

दोन्ही हािांिी त्या हुशार हलकटार्िरुद्ध, युरोपमधील 

गनु्हगेारांच्या सिािि बळकट टोळीबरोबर, एक खेळ खेळिो 

आहसे. आिा ऐक. िलुा जे सामाि घयायचे आह,े िे एखाद्या 

र्िश्वास ूमाणसाबरोबर त्यािर पत्ता ि र्लर्हिा, र्व्हक्टोररयाला 

आज रात्री पाठि. सकाळसाठी एक टांगा मागििू ठेि. याला ि 

त्या पर्हल्यालाही त्यांची ओळख गपु्त ठेिायला सांग. या 
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टांग्याि ि ू उडी मारूि चढ. ि ू स्टँ्रडच्या शेिटी लोिेर 

आकेडपयांि, जा. टांगेिाल्याला एका र्चठ्ठीिर पत्ता र्लहूि द.े 

िी र्चठ्ठी िो कुठेिरी टाकूि दणेार िाही, याची दक्षिा घे. िझुा 

टांगा िांबल्याबरोबर आकेडमधिू भरभर जा. दसुऱ्या बाजलूा 

ि ू पािणे िऊला पोचले पार्हजेस. र्ििे िलुा एक लहािसा 

टांगा िांबलेला र्दसेल. त्या टांगेिाल्यािे लाल कॉलरचा काळा 

कोट घािलेला असेल. त्याि िू चढ आर्ण र्व्हक्टोररयाला 

कॉन्टीिेन्टल एक्सपे्रससाठी िेळेि पोहोच.” 

“मी िलुा कुठे भेटू?’ 

“स्टेशििर. पढूुि पर्हल्या िगािच्या दसुऱ्या डब्याि. िी 

बोगी आपल्यासाठी आरर्क्षि केलेली असेल.” 

“म्हणजे िे आपले संकेिस्िळ असेल.?” 

“हो.” 

मी होम्सला संध्याकाळी इिे रहा असे सांगणे, व्यिि होिे. 

त्याला असे िाटि होिे, की िो इिे रार्हला, िर मला त्रास 

होईल. त्यामळेु िो रहायला ियार िव्हिा. उद्याच्या आमच्या 

बेिाबद्दल काही शब्द बोलिू, िो उठूि माझ्याबरोबर बाहरे 
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बागेि आला. मॉटीमर रस्त्याला लागणाऱ्या र्भंिीिर चढूि 

र्शट्टी िाजििू, टांगा बोलािला. त्याि िो बसूि र्िघूि गेल्याचा 

आिाज मी ऐकला.  

सकाळी मी होम्सिे र्दलेल्या सचूिा पाळूि, पत्ता एका 

कागदािर र्लहूि िो बरोबर ठेिला. न्याहारीिंिर मी टांग्याि 

बसिू मोठ्या िेगािे लोिेर आकेडपयांि गेलो. र्ििे मला 

सांर्गिलेले कपडे घािलेला टांगेिाला, मला टांग्याि बसलेला 

र्दसला. िो मी आि पाऊल ठेिल्याबरोबर, घोड्याला चाबकू 

मारूि र्व्हक्टोररया स्टेशिला ससुाट र्िघाला. र्ििे उिरल्यािर, 

त्यािे मला कॉन्टीिेन्टल एक्सपे्रसशी सोडले ि माझ्याकडे एक 

कटाक्ष टाकूि, झपाझप र्िघिू गेला. 

इिपयांि सिि काही व्यिर्स्िि पार पडले. मला होम्सिे 

सांर्गिल्याप्रमाणे कॉन्टीिेन्टल एक्सपे्रसचा डबाही सापडला. 

िेिढ्या एकाच डब्यािर आरर्क्षि असे र्लर्हलेले होिे. आिा 

फि होम्स कधी येिो, हीच काळजी उरली होिी. गाडी 

सटुायला फि साि र्मिीटे रार्हली होिी. मी इिर उिारंूमध्ये 

ि पोचिायला आलेल्या लोकांमध्येही, माझ्या र्मत्राची बारीक 

आकृिी शोध ू लागलो. त्याचा काही पत्ता िव्हिा. मी काही 
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र्मर्िटे, माििीय र्दसणाऱ्या एका धमिगरुूला मदि करण्याि 

घालिली. िो त्याच्या मोडक्यािोडक्या इरं्ग्लशमध्ये, 

हमालाला काही समजाििू सांगायचा प्रयत्ि करि होिा, की 

त्याचे सामाि पॅरीसला पाठिायचे आह.े मग परि एकदा 

सगळीकडे िजर टाकूि, मी माझ्या डब्याकडे परिलो. िेव्हा 

मला असे आढळले, की त्याच्याकडे र्िकीट असलेला, एक 

गर्लिगात्र इटार्लयि म्हािारा माझा सोबिीचा प्रिासी, म्हणिू 

र्ििे आलेला आह.े त्याला काही समजाििू सांगणे र्िरििक 

होिे. कारण त्याच्या इरं्ग्लशपेक्षा माझे इटार्लयि फारच िोकडे 

होिे. त्यामळेु मी हिाश होऊि, माझे खांद ेउडिले. काळजीिे 

माझ्याििू एक भीिीची लहर दौडि गेली. मी माझ्या र्मत्राची 

िाट बघ ू लागलो. िो आला िाही याचा अिि, रात्रीि काही 

दणका बसलेला र्दसिो आह.े आधीच गाडीची दारे लागूि 

र्शट्टी झाली होिी.  

एक आिाज आला, “माझ्या र्प्रय िॉटसि, िू मला साधे 

शभु सकाळ देखील म्हणि िाही आहसे.” 

मला आियािचा झटका आला. त्या म्हािाऱ्या धमिगरुूिे 

माझ्याकडे चेहरा िळिला. क्षणाधािि सरुकुत्या िाहीशा झाल्या 
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हनिुटीपासूि िाक िेगळे झाले, खालचा ओठ लोंबायचा बंद 

झाला, िोंडािे बोलायची अस्पष्टिा कमी झाली. डोळे िेजािे 

िळप ू लागले आर्ण िाकलेली आकृिी िाठ झाली. पनु्हा 

सगळी इमारि कोसळली. आर्ण होम्स र्जिक्या िेगािे आला 

होिा, र्ििक्याच िेगािे र्िघिू गेला. गर्लिगात्र इटार्लयि 

म्हािारा परि अििरला.  

मी ओरडलो, “अरे बापरे, ि ू िर मला घाबरििूच 

सोडलेस!” 

िो कुजबजुला, “अजिूही काळजी घेणे भाग आह.े िे 

आपल्या मागािर असल्याचा र्िचार करायचे, मला कारण 

आह.े ओहो, िो बघ मोरीआटी स्ििःच आह.े” 

होम्स ह े बोलि असिांिा, गाडी आधीच सरुु झाली 

होिी. मागे िळूि बर्घिल्यािर, मला एक उंच माणसू गदीििू 

िेटािे पढुे येिांिा र्दसला. जण ू त्याला गाडी िांबिायची 

असल्याप्रमाणे, िो त्याचा हाि हलिि होिा. पण त्याला आिा 

उशीर झाला होिा. आम्ही गिी पकडि होिो आर्ण 

र्मर्िटाभराि आम्ही स्टेशि सोडले.  
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होम्स हसि बोलला, “एिढी सगळी काळजी घेऊिही, 

ि ूपार्हलेस की आपण िोडक्याि बचािलो.” िो उठला ि िेर् 

बदलण्यासाठी घािलेला काळा पायघोळ झगा ि टोपी काढूि 

टाकली. एक र्पशिीि िे सामाि त्यािे ठेििू र्दले. 

िॉटसि, ि ूसकाळचे िििमािपत्र पार्हलेस का?” 

“िाही.” 

“ि ूबेकर रस्त्याबद्दल िाचले िाहीस िर?” 

“बेकर रस्त्याबद्दल?” 

“काल त्यांिी आपल्या खोल्यांिा आग लािली. फारसे 

िकुसाि झाले िाही.” 

“बापरे, होम्स! ह ेअसहिीय आह.े” 

त्यांच्या काठीिाल्या माणसाला अटक झाल्यािर, त्यांिा 

माझा पाठलाग करिाच आला िसेल. िाहीिर त्यांिी अशी 

कल्पिा केली िसिी, की मी माझ्या घराि आहे. त्यांिी 

िझु्यािर पाळि ठेिायची दक्षिाही घेिली असेल. िरीही 
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त्यामळेुच मोरीआटी र्व्हक्टोररयाला आला असेल. ि ू इिे 

येण्याि काही चकू करु शकि िव्हिास.” 

“ि ूमला सांर्गिले होिेस, िसेच मी केले.” 

“िलुा टांगा र्मळाला?’ 

“हो. िो माझ्यासाठी िांबला होिा.’ 

“ि ूटांगेिाल्याला ओळखलेस का?’ 

“िाही.” 

“िो माझा भाऊ मायिॉफ्ट होिा. अशा िेळी स्ििःच्या 

फायद्यासाठी आपल्याकडूि पैसे उकळणाऱ्या कुणापेक्षा, हा 

घरचा माणसू बरा होिा. पण आिा मोरीआटीचे काय करायचे, 

याचा काही बेि आपल्याला केला पार्हजे.” 

“ही एक्सप्रेस गाडी असल्यािे, आर्ण िी बोटीच्या 

बरोबरीिे धािि असल्यािे, मला िाटिे आपण त्याला 

पररणामकारक पद्धिीिे चांगले ठोकले आह.े” 

“माझ्या र्प्रय िॉटसि, िलुा अिाििच माझ्या बोलण्याचा 

अिि कळलेला र्दसि िाही. मी म्हणालो, की हा माणसू 
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माझ्याइिकाच बुर्द्धमाि आह,े ह ेलक्षाि घेिले पार्हजे. मी जर 

पाठलाग करि असेि, िर ि ूअशी कल्पिा करू िकोस, की मी 

एिढ्याश्या अडिळ्यािे घाबरूि जािे. िर मग िू त्याचा 

एिढ्या कोिेपणे का र्िचार करिोस?” 

“िो काय करेल?’ 

“मी काय केले पार्हजे?’ 

“मग ि ूकाय करशील?’ 

“काही र्िशेर्.” 

“पण त्याला आिा उशीर झाला आह.े’ 

“अर्जबाि िाही. ही गाडी कॅन्टरबरीला िांबिे. आर्ण 

बोटीला िेहमीच पाऊण िास िरी उशीर झालेला असिो. िो 

आपल्याला र्ििे गाठेल.” 

“एखाद्याला िाटेल, की आपण गनु्हगेार आहोि. िो 

आल्यािर, आपण त्याला अटक करू.” 

“ह ेम्हणजे िीि मर्हन्याचे काम फुकट घालिल्यासारखे 

होईल. आपण मोठा मासा जाळ्याि पकडला पार्हजे. पण छोटे 
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मासे जाळ्याच्या डािीउजिीकडे र्फरि असिील. सोमिारी िे 

सगळे आपल्याला र्मळिील. आिा अटक िाही चालणार!” 

“मग काय?’ 

“आपण कॅन्टरबरीििू र्िसटू.” 

“आर्ण मग?’ 

“मग आपण दशेाि आडिार्िडिा प्रिास केला पार्हजे. 

न्यहूिेि आर्ण मग डीप्पे. मी जे केले, िेच परि मोरीआटी 

करेल. िो पॅरीसला जाईल. आपले सामाि ओळखेल. र्ििे 

आपली िाट बघि, दोि र्दिस िांबेल. मधल्या िेळाि आपण 

काही कापडी र्पशव्या घेऊि र्फरू. आपण ज्या प्रदशेाििू जाि 

अस ू िेिील उत्पादकांिा चालिा दऊे. आर्ण रमिगमि 

लक्झेिबगि ि बासलिरूि, र्स्िझलांडला जाऊ. 

त्यामळेु आम्ही कॅन्टरबरीला उिरलो. िासभर िांबूि, 

न्यहूिेिची गाडी र्मळिली.  

जेव्हा होम्सिे माझ्या शटािची बाही ओढूि, मला गाडीचे 

रूळ दाखिले, िेव्हा अजिूही मी हसरा चेहरा ठेिला असला, 
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िरी मला जलद गिीिे िाहीशा होणाऱ्या आमचे सामाि 

असलेल्या गाडीबद्दल खंि िाटि होिी. त्याि माझे कपडे होिे.  

िो बोलला, “िे बघ.” 

लांबिर कें टीश जंगलाििू, पािळसर धरुाचा िर पसरला 

होिा. र्मर्िटाभरािे, स्टेशिकडे जाणाऱ्या उघड्या िळणािरुि 

मोरीआटी बसलेल्या खासगी गाडीचा डबा ि इरं्जि जोराि 

पळिांिा र्दसि होिे. 

त्या गाडीिे आमच्या िोंडािर सोडलेल्या गरम हिेच्या 

झोिाि ि कटू ककि श र्कंकाळ्यांमध्ये, आम्हाला आमच्या 

न्यहूिेिच्या गाडीि सामािाच्या मोठ्या र्ढगामागे जेमिेम 

बसायला िेळ र्मळाला. 

हलि डुलि जाणारा मोरीआटी बसलेल्या खासगी 

गाडीचा डबा बघूि, होम्स बोलला, “िो बघ र्िकडूि चालला 

आह.े असे बघ, शेिटी आपल्या र्मत्राच्या शहाणपणालाही 

काही मयािदा र्दसि िाहीि. मी जो िकि  करूि, त्याप्रमाणे 

िागेि, त्याचा िकि  त्यािे करूि, चांगलीच बाजी मारलेली 

र्दसिे आह.े” 
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“आर्ण त्यािे आपल्याला गाठले असिे, िर काय केले 

असिे? 

“त्यािे माझ्यािर खुिी हल्ला केला असिा, याबद्दल 

मला मळुीच शंका िाही. िरीही हा दोघांिी खेळायचा खेळ 

आह.े आिा प्रश्न असा आह,े की आपण इिे आधीच जेिण 

घयािे की उपाशी राहूि, पळ काढािा ि न्यहूेििला जेिण 

करािे.” 

आम्ही त्या रात्री ब्रसेुल्सला र्िघालो. र्ििे दोि र्दिस 

घालिले. र्िसऱ्या र्दिशी, स्टॅ्रसबगिला गेलो. सोमिारी होम्सिे 

लंडि पोलीसांिा िार पाठिली. त्याच र्दिशी संध्याकाळी 

आम्हाला हॉटेलमध्ये उत्तर आले. होम्सिे िे उघडूि िाचले ि 

िकुडे करूि फेकूि र्दले.  

होम्सिे दःुखािे र्िर्चत्र आिाज काढि म्हटले, “मला ह े

असे होणार ह ेमार्हिी होिे. िो र्िसटला.” 

“मोरीआटी?” 

“िो सोडूि, बाकी टोळीला त्यांिी पकडले. त्यािे गुंगारा 

र्दला. अिािि जेव्हा मी दशे सोडला, िेव्हा त्याला र्िरोध 
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करण्यासाठी, कुणीच उरले िाही. मला असे िाटले होिे, की मी 

त्यांच्या हािाि खेळ सोपििो आह.े मला िाटिे िॉटसि, ि ू

लंडिला परि जािेस.’ 

“का?” 

“कारण आिा मी आिा िझुा धोकादायक र्मत्र झालो 

आह.े आिा या माणसाचा गनु्हेगारीचा व्यिसाय संपला. िो 

लंडिला परिला, िर त्याचे सिि काही िो गमाििू बसणार 

आह.े जर िो आिा काय करेल याचा मी कयास केला, िर मला 

असे र्दसिे आह,े की त्याची सगळी शिी िो माझा सडू घेण्याि 

घालिेल. आमच्या लहािशा मलुाखिीि, िो बरेच काही 

म्हणाला होिा आर्ण िो िे खरे करणार, असे र्दसिे आह.े ि ू

परििू िझुी पॅ्रक्टीस सरुु कर, अशी र्शफारस मी करेि.” 

ही र्ििंिी मान्य करणे, अिघड होिे. होम्स काही उद्दशेािे 

मोहीम फत्ते करायच्या मागे लागलेला ियस्क माणसू होिा ि 

माझा जिुा र्मत्रही होिा. आम्ही स्टॅ्रसबगिला जेिायच्या खोलीि 

अधाि िास त्या प्रश्नािर िाद घालि बसलो. त्याच रात्री आम्ही 

परि आमचा प्रिास सरुु करूि, र्जिेव्हाच्या िाटेला लागलो.” 
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एक सुंदर आठिडा आम्ही ऱ्होिच्या दरीि घालिला. 

आर्ण मग लेऊकला जाऊि, आम्ही गेमी र्खंडीिूि, अजिू 

जास्ि जास्ि बफािळ प्रदशेाि जाि, इटंरलेकििरूि, मेरीन्जेिला 

गेलो. ही फार छाि सहल झाली. िसंि ॠििुील िाजकू र्हरिळ 

उगि ूलागली होिी. आर्ण िर अस्पशि पांढरा र्हिाळा पसरला 

होिा. पण मला ह ेस्पष्ट झाले होिे, की होम्स एक क्षणभरही 

त्याच्यािर पडलेले सािट र्िसरला िाही, आल्प्सच्या घरगिुी 

गािांमध्ये र्कंिा उजाड डोंगरांमधील र्खडीि, त्याचे प्रत्येक 

चेहऱ्यािर पडणारे झटपट कटाक्ष बघिू, िो खात्रीपिूिक 

धोक्याच्या छायेिूि जराही सािरलेला िाही, ह ेकळि होिे.  

आम्ही गेमीिरुि जाि असिांिा, आम्ही ड्यबेुन्सी 

िळ्याच्या काठािे उगीचच उदास होऊि चालि होिो. िेव्हा 

एक मोठा दगड टेकाडािरूि येऊि आमच्या आमच्या 

उजिीकडे खाली िळ्याि पडला. क्षणाधािि होम्स टेकाडािर 

चढला ि एका उंच खडकािर उभा राहूि, त्याची माि चारी 

र्दशांिा िळििू बघ ू लागला. आमच्याबरोबर असलेल्या 

िाटाड्यािे आम्हाला आश्वस्ि करायचा प्रयत्ि केला, की िसंि 

ॠिमुध्ये अशा जागी दगड घरंगळि येऊि पडणे, ही 
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सििसामान्य गोष्ट आह.े पण त्याि िो सफल झाला िाही. होम्स 

काही बोलला िाही. पण त्याला अपेर्क्षि असलेले होिे आह,े 

ह ेपाहूि, िो माझ्याकडे बघूि हसला.  

िरीही त्याच्या र्िरीक्षणािे, िो र्िराश झाला िाही. उलट 

मी त्याला एिढे उत्साही ि अधीर पार्हल्याचे आठिि िव्हिे. 

र्फरूि र्फरूि िो एकाच मदुद््यािर येि होिा, की समाज 

प्राध्यापक मोरीआटीच्या जाचाििू मिु झाला असिा, िर िो 

ख़शुीिे र्िितृ्त झाला असिा. 

“िॉटसि, मला िाटिे, मी इिक्या टोकाला जाऊि म्हण ू

शकिो, की मी एिढी िरे् काही फुकट जगलो िाही. समजा 

आज रात्री माझा खािमा झाला, िरी मी मािर्सक शांििेिे मरण 

स्िीकारेि. पण लंडिची आिडिी हिा माझ्यासाठी जास्ि गोड 

आह.े हजार केसेस झाल्या िरी मला, मी माझी शिी कधी 

िाईट गोष्टींच्या बाजूिे िापरलेली आठिि िाही. अलीकडचा 

काळािील िैसर्गिक समस्या, आपल्या समाजािील कृर्त्रमिे-

मळेु उद्भिणाऱ्या समस्यांच्या मािािे िरिरच्या आहेि. यरुोप-

मधील सिािि धोकादायक ि बलाढ्य गनु्हगेाराच्या पकडले 

जाण्यािे, र्कंिा मारले जाण्यािे, माझ्या व्यािसार्यक आयषु्या-
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िर मकुुट चढिला जाईल आर्ण मग िझु ेमाझ्या साहसांच्या 

आठिणी र्लर्हणे बंद होईल.” 

माझे जे काही िोडेफार सांगायचे रार्हले आह,े िे मी 

िोडक्याि पण िेमकेपणे सांगेि. हा र्िर्य काही आपण होऊि 

सांगायचा िाही. िरीही मी जागरूकपणे काही गोष्टी र्िस्ििृपणे 

सांगण्याचे टाळायचे, कििव्य बजािेि.  

३ मे या र्दिशी आम्ही मेरीन्जेि या लहािशा गािाि 

पोचलो. र्ििे आम्ही ियस्क पीटर स्टेलर िािाच्या माणसािे 

चालिलेल्या जमिि लॉजमध्ये उिरलो. िो मोठा हुशार मिषु्य 

होिा. िो चांगले इरं्ग्लश बोलि होिा. त्यािे लंडिमधील 

ग्रॉस्व्हिेॉर हॉटेलमध्ये िीि िरे् िेटर म्हणिू काम केले होिे. 

त्यािे सांर्गिल्यािरूि आम्ही ४ मेला एकर्त्रिपणे रोसेिलाई 

िस्िीिर रात्र घालिायच्या इराद्यािे, टेकड्या ओलांडि 

र्िघालो. आम्हाला अशी िाकीद दणे्याि आली होिी, की 

कुठल्याही कारणािे अध्याि िाटेिर असणारा रायचेिबाक 

धबधबा पहाण्यासाठी,, धोकादायक जिळच्या रस्त्याला लाग ू

िका.  
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िी खरच भयाण जागा होिी. बफि  र्ििळूि फुगलेले प्रचंड 

पाणी अिांग दरीि कोसळणारी जागा होिी. एखाद्या 

जळणाऱ्या घरािूि धरू र्िघािा िसे पाण्याचे िरु्ार उडूि सिि 

आसमंि धसूर झाला होिा. र्जिे लांब अरंुद खडकािरूि िदी 

धबाबा कोसळि होिी, िो काळाकुट्ट खडक चकाकि होिा. 

र्िििू अरंुद पाण्याची धार दधुाळ खदखदणाऱ्या अिांग खोल 

खड्ड्याि कोसळि होिी. पाणी बेभािपणे उसळि, पुढे झऱ्याि 

रुपांिरीि झाले होिे. घाण बाजलूा टाकि, र्हरिट पाणी गजििा 

करि, स्ििःला खाली झोकूि दिे होिे. िरु्ारांचा चकचकीि 

जाड पडदा भोिरे ियार करि, सोसाट्यािे घोंघािि होिा. 

आम्ही काठाशी उभे राहूि, खाली उसळूि काळ्या खडकािर 

फुटणाऱ्या पाण्याकडे बघि होिो. खाली खोल खड्ड्याििू िर 

उसळणाऱ्या पाण्याच्या आिाजाबरोबर, आम्हाला माणसाच्या 

आिाजािील अधििट र्कंकाळ्या ऐकू येऊ लागल्या.  

त्या िाटेची रंुदी अधी होऊि, िळण घेऊि िी 

धबधब्याच्या दृष्याच्या अजिू जिळ जाि होिी. पण र्िचा 

शेिट कुठे होिो हे समजि िसल्यािे, पयिटकािे र्िििू परि 

र्फरलेले बरे होिे. आम्ही िसे करण्यासाठी िळलो. िेव्हा 
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आम्हाला हािाि एक पत्र घेिलेला र्स्ित्झलांडचा मलुगा, 

धािि येिांिा र्दसला. आम्ही िकुिेच सोडलेल्या हॉटेलचा 

र्शक्का त्या पत्रािर होिा. िे मला त्या मालकािे र्लर्हलेले पत्र 

होिे. असे र्दसि होिे, की आम्ही हॉटेल सोडल्यापासूि काही 

र्मर्िटाि, एक फारच खालािलेल्या अिस्िेला पोचलेली 

इरं्ग्लश स्त्री र्ििे आली होिी. िी र्हिाळ्याि देिोस प्लाट्झ 

इिे होिी. िेििू िी प्रिास करि आिा ल्यसेुििला र्िच्या 

र्मत्राला भेटणार होिी. िेव्हा र्िला अचािक मेंदिू रिस्त्राि 

झाला. िी फि काही िास जगेल, असे िाटि होिे. पण र्ििे 

एका इरं्ग्लश डॉक्टरचे िाि िाचूि, र्िला मोठा र्दलासा 

र्मळाला. मी िाबडिोब र्ििे पोचलो, िर िगैरे िगैरे मजकूर 

त्या पत्राि होिा. त्या भल्या माणसािे, स्टेलरिे, िाजा कलम 

र्लर्हला होिा, की मी र्ििे पोचलो, िर फार बरे होईल. कारण 

त्या स्त्रीिे र्स्िस डॉक्टरचा सल्ला घयायला िकार र्दला होिा. 

आर्ण ही त्याची जबाबदारी असल्याचे, त्याला िाटि होिे.  

अशा र्िििणीकडे दलुिक्ष करणे शक्य िव्हिे. दसुऱ्या 

दशेाि येऊि मरायला टेकलेल्या, आपल्या दशेािील एका 

बाईची र्ििंिी धडुकाििू लािणे, शक्य िव्हिे. 
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िरी होम्सला एकट्याला सोडूि जाणे, मला अिैर्िक 

िाटि होिे. शेिटी त्या मलुाला त्याचा िाटाड्या म्हणिू त्यािे 

स्ििःजिळ ठेिािे, या अटीिर मी मेरीन्जेिला परिलो. माझा 

र्मत्र काही काळ धबधब्याजिळ राहूि, मग टेकड्यांिरूि 

र्फरि र्फरि, रोसेिलाईला पोचणार होिा. र्ििे संध्याकाळी मी 

त्याला भेटणार होिो. मी िळूि होम्सकडे बर्घिले. िो हािाची 

घडी घालिू एका खडकाला टेकूि खालील फेसाळ पाण्याकडे 

बघि उभा होिा. या जगािील ह ेमला झालेले, त्याचे शेिटचे 

दशिि होिे.  

जेव्हा मी उिाराच्या िळाशी आलो, िेव्हा मी मागे 

पार्हले. त्या र्ठकाणाहूि धबधबा र्दसणे शक्य िव्हिे. पण मला 

डोंगराला िेढणारा िागमोडी रस्िा र्दसि होिा. मला आठििे, 

त्या रस्त्यािे एक मिषु्य भरभर चालि होिा.  

र्हरिळीच्या पाश्विभमूीिर त्याची काळी आकृिी मला 

स्पष्ट र्दसि होिी. िो ज्या शिीिे चालि होिा, त्याची मी 

दखल घेिली. पण माझ्या कामाच्या गडबडीि त्याचा र्िचार 

माझ्या मिाििू मागे पडला.  
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एका िासापेक्षा जास्ि िेळािे, मी मेरीन्जेिला पोचलो. 

हॉटेलच्या प्रिेशिाराशी ियस्क स्टेलर उभा होिा.  

घाईघाईिे आल्यािर मी म्हणालो, “मला िाटिे िी ठीक 

आह?े” 

त्याच्या चेहऱ्यािर आियािचे भाि िरळूि गेले. आर्ण 

त्याच्या भुियांच्या पर्हल्या फडफडीिे माझे ह्रदय र्शशाचे 

झाले.  

माझ्या र्खशािूि पत्र काढि मी म्हणालो, “ह े िमु्ही 

र्लर्हलेले िाही? इिे हॉटेलमध्ये आजारी इरं्ग्लश स्त्री िाही?” 

िो ओरडला, “खात्रीिे िाही.! पण पत्रािर हॉटेलचा 

र्शक्का आह.े ओहो, िे िक्कीच िमु्ही गेल्यािर इिे आलेल्या 

त्या उंच इरं्ग्लश माणसािे र्लर्हले असणार. िो म्हणाला --- “ 

पण मी त्याच्या स्पष्टीकरणासाठी, िांबलो िाही. भीिी 

िाटूि, मी िकुिाच आलो त्या रस्त्यािे, उलटा धािि सटुलो. 

मला खाली यायला एक िास लागला. पुन्हा रायचेिबाक 

धबधब्याशी पोचायला मला अजिू दोि िास लागले. जेिे मी 

होम्सचा र्िरोप घेिला ि र्जिे मी त्याला अल्पाइिच्या 
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खडकाला टेकूि उभे असलेले पार्हले, र्ििे होम्सची काठी 

अजिू पडलेली होिी. पण िो कुठे र्दसि िव्हिा. मी ओरडूि 

त्याला हाका मारल्या. पण काही उपयोग झाला िाही. मला 

उत्तरादाखल माझाच प्रर्िध्ििी कडेच्या डोंगरांिरूि ऐकू येि 

रार्हला.  

त्या अल्पाईि खडकाजिळील िी काठी बघिू, मी िंड 

पडलो. आजारल्यासारखा झालो. िो रोसेिलाईला गेलाच िाही 

िर! एका बाजलूा उभी र्भंि ि दसुरीकडे खोल धबधबा, अशा 

िीि फूटाच्या धोकादायक र्ठकाणी बहुधा िो, त्याच्या शत्रिेू 

त्याला ढकलेपयांि उभा होिा. िो र्स्िस मलुगाही गेलेला र्दसि 

होिा. त्याला बहुधा मोरीआटीि े पैसे र्दले असणार. त्या 

दोघांिा सोडूि िो मलुगा र्िघिू गेला असणार. आर्ण मग काय 

झाले? काय झाले, ह ेमला कोण सांगणार? 

भािािर येईपयांि एक दोि र्मर्िटे मी स्िब्ध उभा रार्हलो. 

कारण काय झाले असेल, या भयंकर कल्पिेिे मी हादरूि गेलो 

होिो. मग मी होम्सच्याच पद्धिीिे र्िचार करू लागलो. या 

दःुखांर्िकेला िोंड दणे्याचा प्रयत्ि करू लागलो. अरे दिेा, हे 

होणे फारच सोपे होिे. आम्ही बोलिांिा त्या िाटेच्या 



 

417 
 

शेिटापयांि गेलो िव्हिो. िो त्या अल्पाईि खडकाशी उभा 

होिा. सिि िाहणाऱ्या प्रिाहािे, काळी मािी मऊ झाली होिी. 

एखाद्या पक्ष्याचा माग त्यािर उमटू शकला असिा. त्यापढुील 

िाट एखाद्या फूटापेक्षा जास्ि रंुदीची िव्हिी. र्ििे पढुेपयांि 

गेलेल्या पाऊलखणुांच्या दोि रेर्ा र्दसि होत्या. त्या 

माझ्यापासिू दरू गेलेल्या र्दसि होत्या. पण परि येणाऱ्या खणुा 

िव्हत्या. शेिटी सिि र्चखलच झाला होिा. आर्ण र्ििे कडेला 

उगिललेी िेच्याची झडुुपे र्िस्कटलेली र्दसि होिी. मी िोंड 

िर करूि झोपिू, माझ्याभोििी असलेले पाण्याचे रौद्र स्िरूप 

पार्हले. आिा काळोख होऊ लागला होिा. काळ्या र्भंिीिर 

मला फि चकाकणारे पाण्याचे िेंब र्दसि होिे. आर्ण लांबिर, 

अरंुद लांबट खडकािर उसळणारे चकाकीि पाणी र्दसि होिे. 

मी ओरडलो. पण पाण्याच्या घोंघािणाऱ्या आिाजाि अधििट 

माणसाचे ओरडणे ऐकल्यासारखा आिाज येि रार्हला.  

पण मला माझ्या र्मत्राकडूि, शेिटी काही शब्द 

ऐकण्याचे भाग्य लाभले होिे. मी म्हणालो की ही अल्पाईि 

खडकाला टेकूि ठेिलेली काठी, रस्त्यािे आधार दणेारी 

असणार. त्या खडकाचा एक खाली पडलेला चकाकीि िकुडा 
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मला र्दसला. मला असे आढळले की िो िापरि असलेल्या, 

त्याच्या चदरेी र्सगरेट केसचा िो िकुडा होिा. मी िो उचलिू 

घेिला िर त्याखालचा एक कपटा उडूि जर्मिीिर पडला. िो 

उघडूि मी पार्हला िेव्हा िी त्याच्या िहीिूि फाडलेली, मला 

र्लर्हलेली, िीि फाटकी पािे होिी. ही त्या माणसाची र्िशेर्िा 

होिी, की सचूिा िेमक्या होत्या. त्याच्या अभ्यार्सकेि बसिू 

र्लर्हल्यासारखे, अक्षर ठाशीि ि स्पष्ट होिे. त्याि असे र्लर्हले 

होिेः  

माझ्या प्रिय वॉटसन, मी मोरीआटीच्या कृपेने, या काही 

ओळी प्रलप्रहतो आह.े आमच्यात जे िश्न आहेत, त्याच्या 

अांप्रतम चचेसाठी तो थाांबलेला आह.े त्याने इांप्रललश पोप्रलसाांना 

कसा गुांगारा प्रदला व आपला मागमसू शोिनू काढला, त्या 

त्याच्या पद्धतीचे रेखाटन त्याने मला प्रदले आह.े त्यामळु े

त्याच्या क्षमतेबद्दलचे माझे मत, उांचावले आह.े त्याच्या 

आप्रस्तत्वामळु ेहोणाऱ्या वाईट पररणामाांपासून, समाजाला मी 

मकु्त करू शकेन, असा मला प्रवश्वास वाटत असल्याने, मी खषू 

झालो आह.े पण तरीही मला भीती वाटते आह,े की त्यामळु े

मला जी प्रकां मत मोजावी लागेल, त्याचा माझ्या प्रमत्राांना त्रास 
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होईल. प्रवशेषतः वॉटसन, तलुा. मी तुला आिीच समजावनू 

साांप्रगतले आह,े की माझे व्यावसाप्रयक आयषु्ट्य तसेही सांपत 

आले आह.े त्यामळु े याहून वेगळ े काही करणे, मला शक्य 

प्रदसत नाही. खरच, मी तुला पणूापणे कबलुीजबाब दतेो आह.े 

मेरीन्जेनहून आलेले पत्र फसवे असल्याची, माझी खात्री होती. 

पण मी तलुा जायची परवानगी प्रदली. असे काहीतरी होणार, 

याची मला कल्पना होती. इन्स्पेक्टर पॅटरसनला साांग, की त्या 

टोळीला अटक करण्यासाठी त्याला लागणारे कागदपत्र 

कबतुराांना घरटे बनवायच्या खाचेत प्रनळ्या पाप्रकटात ठेवलेले 

आहते व त्यावर मोरीआटी असे प्रलप्रहलेले आह.े मी इांललांड 

सोडण्यापवूी, माझ्या सांपत्तीचे इच्छापत्र करून, माझा भाऊ 

मायक्रॉफ्ट याला प्रदले आहे. माझ्याकडून प्रमसेस वॉटसन याांना 

शभेुच्छा आप्रण माझ्या प्रिय प्रमत्रा, मी प्रजवांत आह,े यावर 

प्रवश्वास ठेव.  

तझुा 

शेरलॉक होम्स 

अजिू काही सांगण्यासाठी, कदार्चि अजिू िोडेफार 

शब्द असिील. िज्ञांिी केलेल्या िपासणीिरूि शंका घयायला 
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फारशी जागा रार्हली िाही, की दोन्ही माणसे होम्स ि मोरी-

आटी मेले असणार. कारण अशा सळुक्यासारख्या धोकादायक 

र्ठकाणी मारामारी करिांिा, िे िाचले असिील, असे म्हणणे 

धाडसाचेच ठरेल. त्यंची पे्रिे र्मळिायचे काम पणूिपणे बेकार 

होिे. भयािक खोल खोल दरीि त्या पाण्याच्या जोरदार फेसाळ 

प्रिाहाि, सिािि धोकादायक गनु्हेगार ि त्याच्या र्पढीिील 

कायद्याचा अग्रणी, दोघेही र्चरर्िद्रा घेि पहुडले असणार. िो 

र्स्िस मलुगा िंिर कधीही सापडला िाही. आर्ण याि काही 

संशय िव्हिा, की िो मोरीआटीकडे कामाला असलेला एक 

िोकर होिा. टोळीबद्दल सांगायचे िर, लोकांच्या ह े लक्षाि 

राहील, की होम्सिे गोळा केलेल्या परुाव्यामळेु त्या टोळीची 

कृष्णकृत्ये कशी उघडकीला आली आर्ण मेलेल्या 

मोरीआटीचा, त्यांच्यािर र्किी दांडगा अंकुश होिा. कोटाििील 

सिुािणीच्या िेळी त्या टोळीच्या म्होरक्याची, काही गैरकृत्ये 

उजेडाि आली आर्ण आिा जर त्याच्या व्यािसार्यक 

आयषु्याच ेमोजमाप करणे मला भाग पडले, िर िे मूखि लोक 

मोरीआटीच्या आठिणी सांगिांिा, त्याच्यािरील हल्ल्याच्या 

उल्लेखािे गळे काढिाि. पण मी िेहमी िे माझ्या र्मत्राचे मला 

मार्हिी असलेले सिोत्तम ि शहाणपणाचे कृत्य समजिो.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे तेरावे वर्ष. 

डॉ. वृर्ाली जोशी याांचे िे पंधरावे पुस्िक. 

डॉ. िरृ्ाली जोशी या मराठी ि इगं्रजी या भार्ांच्या र्ििाि आहिे. 

त्यांिी काही काळ र्िदशेाि राहूि िेिल्या िाचि संस्कृिीचा अिभुि 

घेिला आह.े िशीच िाचि संस्कृिी महाराष्ट्रािही र्िमािण व्हािी असे 

त्यांिा िाटिे. इिंग्रजीतील उच्च िजाथच े दनवडक लेखकािंचे सादहत्य 

मराठीत अनवुाि करून मराठी वाचकािंची अदभरूची सिंपन्न व्हावी 

यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तस ेपहाता अनवुादित पसु्तकािंना 

अनेक व्यावसादयक प्रकाशकािंकडून मागणी असत.े परिंत ूमराठीतील 

जास्तीत जास्त वाचकािंपयंत आपलॆ सादहत्य जाव े म्हणनू त्यािंनी ई 

सादहत्यची दनवड आपल्या पसु्तकािंसाठी केली आह.े  

डॉ. िरृ्ालींसारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सिि पसु्िके ई सार्हत्यच्या 

माध्यमाििू जगभरािील मराठी िाचकांिा र्ििामलू्य दिेाि. असे 

लेखक ज्यांिा लेखि हीच भिी असिे. आर्ण त्याििू कसलीही 

अर्भलार्ा िसिे. मराठी भारे्च्या सदुिैािे गेली दोि हजार िरे् किीराज 

िरेंद्र, संि ज्ञािेश्वर, संि िकुारामांपासिू ही परंपरा सरुू आह.े अखंड. 

अजरामर. म्हणिू िर शंभ ू गणपलेु (िऊ पसु्िके), डॉ. मरुलीधर 

जािडेकर (९ पसु्िके), डॉ. िसंि बागलु (िेरा पसु्िके), शभुांगी पासेबंद 

(साि पसु्िके), अर्ििाश िगरकर ( चार पसु्िके), डॉ. र्स्मिा दामले 

(साि पसु्िके), डॉ. र्ििीि मोरे (२५ पसु्िके), अिील िाकणकर (७ 
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पसु्िके), अिंि पािसकर(चार पसु्िके), मध ूर्शरगांिकर (४), अशोक 

कोठारे (र्बारा हजार पािाचंे महाभारि), श्री. र्िजय पांढरे (ज्ञािेश्वरी 

भािािि), मोहि मिण्णा (जागर्िक कीिीचे िैज्ञार्िक), संगीिा जोशी 

(आद्य गझलकारा, १६ पसु्िके), र्ििीिा दशेपांडे (७ पसु्िके) उल्हास 

हरी जोशी(६), िंर्दिी दशेमुख (५), डॉ. सुजािा चव्हाण (८), डॉ. 

िरृ्ाली जोशी(१५), डॉ. दनमथलकुमार फडकुले (१९), पनुम सिंगवी(४), 

डॉ. निंदिनी धारगळकर (८)  असे अिेक ज्येष्ठ ि अिुभिी, कसलेले 

लेखक ई सार्हत्याच्या िारे आपली पसु्िके लाखो लोकांपयांि 

र्ििामलू्य पोहोचििाि.  

अशा सार्हत्यमिूीचं्या त्यागािूिच एक र्दिस मराठीचा सार्हत्य 

िकृ्ष जागर्िक पटलािर आपले िाि िेऊि ठेिील याची आम्हाला 

खात्री आह.े याि ई सार्हत्य प्रर्िष्ठाि एकटे िाही. ही एक मोठी चळिळ 

आह.े अिेक ििििीि व्यासपीठे उभी रहाि आहिे. त्या त्या 

व्यासपीठांििू ििििीि लेखक उदयाला येि आहेि. आर्ण या सिाांचा 

सामरू्हक स्िर गगिाला र्भडूि म्हणिो आह.े 

आर्ण ग्रंिोपजीर्िये । र्िशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट र्िजयें । होआिे जी । 

 


