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शेरलॉक होम्स-3  

हे 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 
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अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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शेरलॉक होम्ससवषयी 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

हिटीश लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल, याांच्या हसद्धहस्त लेखणीने हनमाथण केललेे, 

शेरलॉक होम्स ह ेखासगी गुप्तहरेाचे कपोलकहल्पत पात्र आह.े हनरीक्षणातील अचूकता, गुन्हगेारी 

शास्त्रातील जाणकारी व तकथ शास्त्रावरील हुकमत, ही त्याची गुन्हा अन्वेषणातील बलस्र्ाने 

आहते. शरेलॉक होम्स हा, सतत तेवीस वषे गुप्तहरेाचे काम करतो आह.े सतरा वषे त्याचा 

मदतनीस, डॉक्टर जॉन वॉटसन हा त्याच्या बरोबर काम करत असून, वॉटसनच्या लग्नापूवी व 

बायको वारल्यावर, तो आहण शेरलॉक ह ेदोघहेी, २२१, ब, बेकर रस्ता येर्े, हमसेस हडसन या 

मालकीणबाईंकडील सदहनकेत रहात असल्याचे दाखवल ेआह.े बहुतेक सगळ्या गोष्टी वॉटसनच्या 

तोंडून कर्न केल्या गेल्या आहते. 
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 A Study In The Scarlet या आर्थर कॉनन डॉयल याांच्या पहहल्या पसु्तकातून ह े

पात्र उदयास आल ेव ददवसेददवस त्याची लोकहप्रयता वाढत गेली. काहीजण तर ह ेकहल्पत पात्र 

नसून खराच माणसू असल्याचे समजू लागल ेव तो २२१, ब, बेकर रस्ता, येर्े खरोखरांच रहातो, 

असे मानू लागल.े रेहडओ व दरूदशथनवरील नाटके, हसनेमे, हशवाय हहहडीओ गेम्स, अशी सवथ 

ठठकाण;े सुमारे शांभर वषे, शरेलॉक होम्सने गाजवून सोडली. लांडनमध्ये शरेलॉक होम्स 

वस्तुसांग्रहालय आह.े सर आर्थर कॉनन डॉयल याच्या जन्मगावी, म्हणजे एडडांबरो येर्ील हपकाडो 

येर्े शरेलॉक होम्सचा पतुळाही आह.े  

पहहला रहस्यकर्ा लखेक अॅलन पो याच्या गुप्तहरेाची र्ोडीशी छाप, शरेलॉक 

होम्समध्ये भासत असली तरी, जोसफे बले नावाचा सजथन, फ्राहन्सस टॅन्की हस्मर् हा पोलीस व 

सर हने्री हलटील जॉन हा वैद्यकीय वकील; या खऱ्याखुऱ्या लोकाांची छटाही, शेरलॉक या पात्रात 

कॉननने रांगवलेली ददसते. मॅक्सहमलन हलेर ह ेफ्रें च लेखक हने्री कॉहहने हनर्मथत पात्रही शेरलॉक 

होम्स रांगवण्यासाठी त्याच्याकडून वापरले गेल्यासारखे वाटत.े तरीही शरेलॉक होम्स ह ेअत्यांत 

गाजलेले, एकमेवाहितीय व्यक्तीहचत्र असल्याचे मान्य करावेच लागेल. 
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प्रस्तावना 

 

पानागसणक उत्सुकता वाढवणाऱ्या रहस्यकर्ा वाचायला 

कोणाला आवडत नाहीत? त्याच कारणाने मीदखेील त्या वाचत गेले व 

मराठी लोकांसाठी त्या अनुवाददत कराव्या, असे वाटल.े यास्तव हा 

प्रपंच. या पूवी सहा-सहा कर्ाचें दोन संग्रह प्रकासशत केल.े त्यानंा 

वाचकांचा उदडं प्रसतसाद समळाला. म्हणून हा सहा कर्ांचा सतसरा 

संग्रह! 

 

डॉ. वृषाली जोशी 
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अपथणपसत्रका 

रहस्ये उकलणाऱ्या शरेलॉक होम्सच्या चातुयाथस 
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The Adventure Of The Abbey Grange 

अबॅे शतेघर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९७ सालातील सहवाळा संपत आला होता. र्डंीचा कडाका असललेी, अशी ती धुके 

पडलेली, सकाळ होती. माझ्या खांद्याला हात धरून हलवल्याने, मी जागा झालो. तो होम्स होता. 

त्याच्या हातात असलले्या मेणबत्तीच्या उजेडात मला त्याचा उत्सकु व माझ्यावर वाकललेा, 

चेहरा ददसला. िणाधाथत मला काहीतरी  गडबड असल्याचे कळल.े 

तो ओरडला, “वॉटसन, य.े लवकर ये. खेळ सुरु होतो आह.े काही बोल ूनकोस. आहसे त्याच 

कपड्यात ये.” 
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दहा समसनटानंतर आम्ही आवाज करणाऱ्या टॅकसीत बसून, चेररंग क्रॉस स्टेशनच्या ददशेने, 

शांत रस्त्यावरून चाललो होतो. सहवाळ्यातील पहाट उजाडत होती. ती लंडनमधील सवसचत्र 

वास येणारी, रंगीत सकाळ होती. आम्हाला अधंुक उजेडात, लवकर कामाला जाणाऱ्या एका 

माणसाची पुसट, अस्पष्ट आकृती ददसली. होम्स त्याचा मोठा कोट घालून, शांतपणे बसला होता. 

मी पण तसाच बसलो होतो. कारण र्ंडी र्फार होती आसण आमच्यापैकी कुणीच न्याहारी केली 

नव्हती.  

स्टेशनवर गरम चहा घशाखाली उतरवल्यावर, कें टीश गाडीमध्य ेआम्ही स्र्ानापन्न झालो. 

मग आम्ही पुरेस े उबदार झाल्यावर, त्याने बोलायला व मी ऐकायला सुरवात केली. होम्सने 

त्याच्या सखशातून एक सचठ्ठी काढून, वाचायला सुरवात केली.  

अॅबे शेतघर, मारशॅम, कें ट, पहाटेचे ३.३०, सप्रय समस्टर होम्सः  

एका उल्लेखनीय केसमध्ये, तुमची तत्काळ मदत समळणार म्हणून, मी आनंदी झालो आह.े 

र्फक्त एक बाई सोडून, तुम्ही नेहमी करत असलले्या कामासारखेच ह ेआह.े मी जस ेआह,े तसेच 

सवथ काही ठेवल ेआह.े पण तुम्ही कृपया एक िणदखेील, रु्फकट घालवू नका. कारण, इर् ेसर 

युस्टॅसना एकट्याना सोडणे शकय नाही.  

तुमचा सवश्वासू, स्टॅन्ल ेहॉपदकन्स 

होम्स म्हणाला, “हॉपदकन्सने मला यापूवी, सात वेळा बोलावले होते. प्रत्येक वेळेस 

त्याच्या बोलावण्याला मी न्याय ददला होता. मला वाटते, ती प्रत्येक केस, तू शब्दबद्ध केली 

होतीस. आसण वॉटसन, मला कबलू केल ेपासहजे, की तुझी सनवडशक्ती चांगली आह.े मी तीव्र 

नाराजी व्यक्त केलेले तुझ्या वणथनातील प्रसंग, तू सुधारून घेतोस. प्रत्येक बाब शास्त्रीय 

दषृ्टीकोनातून बघण्यापेिा, गोष्टीच्या अंगाने बघण्याची, तुझी महत्वाची सवय आह.े त्यामुळे तू 

उपयोगी व ददशादशथक असलले्या, असभजात सासहत्याबद्दल गुळमुळीतपणे बोलतोस. ठळक 

भावसनक बाबींसाठी, तू टोकाचा डौलदारपणा व व्यासमश्रता असलले ेकाम एकमेकात समसळून 

टाकतोस. त्यामुळे कदासचत वाचकाची उत्सुकता वाढत असले, पण त्या गोष्टी मागथदशथन करत 

नाहीत."  

मी कडवटपण ेम्हणालो, “मग त्या गोष्टी, तू स्वतःच का सलहीत नाहीस?” 
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“वॉटसन, मी त्या सलहीन. नक्कीच सलहीन. पण तुला मासहती आह,े की सध्या मी बऱ्यापैकी 

व्यस्त आह.े काहीतरी अगम्य शोधून काढायच्या कलेवर, प्रयत्नपूवथक लि कें दद्रत करून एक पुस्तक 

सलसहण्यासाठी, मी येत्या काही वषाथत वेळ दणे्याचा सवचार करतो आह.े आपले सध्याचे संशोधन, 

एक खुनाची केस ददसते आह.े 

“म्हणजे, तू सर युस्टॅस मलेे, असे समजतो आहसे का?” 

“मला वाटत ेहो. हॉपदकन्सचे सलसहणे सचंता व काळजी दशथवते आसण तो काही भावनाशील 

मनुष्य नाही. मला असे कळले आह,े की सतर्े काही खूनखराबा झाला आह ेव कलेवराची परीिा 

करण्यासाठी आपल्याला बोलावले गेले आह.े सनव्वळ आत्महत्या असती तर त्याने मला बोलावल े

नसते. या दघुथटनेच्या वळेी बाईसाहबेाना त्यांच्या खोलीत जखडून ठेवण्यात आल ेहोते. त्यामुळे 

त्यांची सुटका करायच्या बाबतीतही, काही करावे लागेल, अस े ददसते आह.े वॉटसन, आपण 

चुरचुरीत कागद, EB अशी सही, शस्त्रे लपवलेला कोट व घराचा सुदंर पत्ता, या उच्चवगीय 

रहाणीमानात अडकतो आहोत. मला वाटत ेआपला समत्र, हॉपदकन्स, त्याच्या र्ोर कीतीप्रमाण े

आयुष्य जगत असले व आपल्याला एक रुचीपूणथ सकाळ, अनुभवायला समळेल. कालच्या रात्री 

बारापूवी गुन्हा घडलेला आह.े” 

“तू अस ेकस ेकाय, सांगू शकतोस?” 

“गाड्यांचे सनरीिण करून व वेळाची मोजदाद करून मी अस ेसांगतो. स्र्ासनक पोसलसांना 

बोलवायला हवे. त्यानी स्कॉटलंड याडथबरोबर संवाद साधायला हवा. हॉपदकन्सला बाहरे 

पडायला हव.े आसण शवेटी त्याने मला बोलवायला हव.े ह ेएवढे करायला एक पूणथ रात्र तर 

हवीच. ह ेसचसलेहटथ स्टेशन आल.े आता आपल्या सगळ्या शंका दर्फटतील.” 

गावातील छोट्या गल्ल्यांमधून, काही मलैाचा प्रवास करून, आम्ही बागेच्या गेटपाशी 

आलो. जुन्या लॉजच्या मालकाने ते आमच्यासाठी उघड ेठेवले होते. सचंतेने व दमल्यामुळे होम्सचा 

चेहरा संकटाच्या छायेखाली असल्यासारखा ददसत होता. त्या शानदार बागेमधून, जुन्यापुराण्या 

वृिांच्या ओळींमधून, एक रस्ता जात होता. त्या रस्त्याच्या शेवटी एक बुटके पसरट घर होते. 

पुढील बाजूस खांब असलेल ेअसे ते, पलॅॅडीओ वास्तुरचनाकाराच्या शैलीत बांधललेे, घर होते. 

घराचा मध्यभाग खपूच जुना असून सदाहररत यरेुसशयन झाडाच्या लाकडापासून बनवला गेलेला 

होता. पण मोठ्या सखडकया मात्र आधुसनक प्रकारचे बदल केलले्या वाटत होत्या. घराची एक बाजू 
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पूणथपणे नवीन वाटत होती. उघड्या दारात आम्हाला इन्स्पेकटर हॉपदकन्स स्टॅनलेची तरतरीत 

दि आकृती व उत्सुक चेहरा ददसला. 

“समस्टर होम्स व डॉ वॉटसन, तुम्ही आल्याने मला आनंद झाला आह.े मला अजून र्ोडा 

वेळ समळाला असता तर मी तुम्हाला इर् ेयेण्याची तसदी ददली नसती. पण आत्ताच ती बाई 

शुद्धीवर आली व या प्रकरणात काय काय घडल,े ते सतने सांसगतले. त्यामुळे आता आम्हाला यात 

करण्यासारख ेर्फारसे काही उरले नाही. तुम्हाला डाकंूची लेसवशाम टोळी आठवत असेल.” 

“काय, तीन रँडाल्स?” 

“बरोबर. वडील व दोन मुलगे. ह ेत्यांचे काम आह.े मला याबद्दल, काहीच संशय नाही. 

पंधरवड्यापूवी ते सायडनेहमॅला चोरी करताना सापडल ेआसण इतकया लगेच, इतकया जवळ, 

पुन्हा चोरी करायला धजावले. पण नक्की, तेच ते आहते. पण ह ेप्रकरण मात्र अजून लोंबकळते 

आह.े” 

“सर युस्टॅस वारले तर?” 

“हो. शकेोटी ढवळायच्या त्यांच्या स्वतःच्या काठीने, त्याचे डोके चेचल ेगेले.” 

“सर युस्टॅसच्या गाडीचालकाने, मला ह ेसांसगतल.े” 

“तेच -- कें टमधील सवाथत श्रीमंत माणसांपैकी एक -- लेडी ब्रॅकेनस्टॉल त्यांच्या खोलीत 

आहते. सबचाऱ्या बाईसाहबेांसाठी, हा र्फार भयानक अनुभव होता. मी त्याना प्रर्म पासहल,े तेव्हा 

त्या अधथवट बेशुद्धावस्र्ते होत्या. मला वाटत ेतुम्ही त्याना भेटून, त्यांच्याकडून वृतांत ऐकावा. 

मग आपण एकदम जेवणखोली तपास.ू” 

लेडी ब्रॅकेनस्टॉल काही सामान्य बाई नव्हती. मी क्वसचतच, एवढी डौलदार व्यक्ती पासहली 

असेल. बाईचा रुबाब व सुंदर चेहरा, काय वणाथवा! सोनेरी केसांची, सनळ्या डोळ्यांची, सनतळ 

तुकतुकीत कांतीची व मेकप केलेली, अशी ती नुकत्याच आलेल्या अनुभवाने हादरून जाऊन, चेहरा 

उतरललेी वाटली. सतचे दखुणे शारीररक व मानससक होते. एका डोळ्यावर जांभळट लालसर व 

कुरूप अशी सूज आली होती. त्यावर सतची उंच, कडक सशस्तीची नोकराणी, काळजी घेऊन 

सव्हनेगार व पाणी लावत होती. एका कोचावर बाईसाहबे, धापा टाकत पहुडल्या होत्या. सुंदर 

चेहऱ्यावरील त्यांची चपळ, सनरीिण करणारी नजर, आम्ही खोलीत सशरताच दि भाव दाखवत 

बदलली. सतला आलले्या भयानक अनुभवाने सतचे धैयथ ककंवा शूरता, मुळीच कमी झाली नव्हती. 
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सनळसर, चंदरेी रंगाच्या सलैसर गाऊनमध्य,े सतने स्वतःला गंुडाळले होते. जेवायच्या वेळी 

घालायचा काळा अॅप्रन, सतच्या शेजारी कोचावर पडला होता. 

ती िीणपणे म्हणाली, “समस्टर हॉपदकन्स, कायकाय झाले ते सगळे, मी तुम्हाला सांसगतल े

आह.े तुम्ही ते परत माझ्यासाठी, सांगू शकणार नाही का? ठीक आह.े तुम्हाला त्याची गरज वाटत 

असेल, तर या सभ्य गृहस्र्ाना, मी काय झाल ेते सांगते. ते अजून जेवणघरात आहते का?” 

“मला वाटत,े तुमची गोष्ट ते प्रर्म ऐकतील.” 

‘तुम्ही त्याची तयारी केलीत, तर बरे होईल. मला अजून तो सतर् े पडलेला असल्याचे 

भयानक दषृ्य आठवते आह.े” सतने शहारून सतचा चेहरा, हातात लपवला. सतने अस ेकरताच 

सतचा ढगळ गाऊन सतचा हाताच्या पुढच्या भागावरून मागे आला. होम्स एकदम काहीतरी 

उद्गारला.  

“तुम्हाला अजून पण जखमा झाल्या आहते, बाईसाहबे. काय ह?े” गोऱ्या, गोल हातांवर 

दोन ठळक लाल खुणा होत्या. सतने, झटकन त्या लपवल्या.  

“ह ेसवशेष काही नाही. आजच्या कुरूप घटनेशी, त्याचे काही दणेेघेण ेनाही. जर तुम्ही व 

तुमचा समत्र खाली बसलात, तर मी घडलेल ेसवथ सांगते.”  

“मी सर युस्टॅसची पत्नी आह.े मी त्याच्याबरोबर, वषथभरापूवी लग्न केल.े मला वाटते मला 

ह ेलपवायचे काही कारण नाही, की आमचे दांपत्यजीवन, र्फारस ेसखुी नव्हते. मी जरी ह ेनाकबूल 

केले, तरी आमचे शेजारी तुम्हाला ह ेसांगतील. कदासचत काही अंशी, माझी चूक असले. मी दसिण 

ऑस्रेसलयात, मोकळ्या व कमी सनातनी वातावरणात वाढल.े आसण नीतीमत्तेची पुरातन, जाचक 

तत्वे पाळणारे, ह े इंसग्लश आयुष्य, मला काही रुचणारे नव्हते. पण मखु्य व सवाथना मासहती 

असलले ेकारण म्हणजे, सर युस्टॅस ह ेपके्क दारुड ेहोते. एखादा ताससुद्धा अशा माणसाबरोबर 

असणे, ह ेनकोस ेहोते. एखाद्या भावनाशील व उत्साही बाईचे ददवसरात्र त्याच्याबरोबर बांधून 

घेणे कस ेअसेल, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. ह ेपसवत्र नात्याचे उल्लघंन आह.े गुन्हा आह.े ह े

सववाहबंधन कू्रर आह.े तुमचे ह ेरािसी सनयम या भूमीला शाप ठरतील- दवे असला दषु्टपणा 

नक्कीच सहन करायला लावणार नाही.” ती िणभर उठून बसली. सतचे गाल चमकल.े भुवईवरील 

भयानक खणुेखालून सतचे डोळे लकाकल.े सशस्तशीर नोकराणीने सतच्या कणखर, शांत करणाऱ्या 

हातानी, सतचे डोके उशीवर ठेवल.े मग रागाचा चढललेा पारा खाली येऊन, त्याचे रुपांतर 

भावनामय हुदंकयात झाले. शेवटी ती पुढे बोलू लागलीः 
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“मी तुम्हाला काल रात्रीबद्दल सांगते. तुम्हाला कदासचत मासहती असेल, की या घरातील 

सवथ नोकरमंडळी, घराच्या दसुऱ्या आधुसनक बाजूला झोपतात. हा घराचा मध्यभाग, रहायच्या 

खोल्यांनी भरलेला आह.े इर् ेमागील बाजूस, स्वयंपाकघर आह.े आसण आमची झोपायची खोली 

वर आह.े माझी नोकराणी र्ेरेसा माझ्या खोलीच्या वर झोपते. बाकी दसुरे कुणी इर्े नसते. 

पलीकडील बाजूस झोपणाऱ्या लोकाना इर्ून आवाज जात नाही. ह ेचोरांना पके्क ठाऊक असणार. 

नाहीतर ते अस ेवागले नसते.  

सर युस्टॅस साडदेहाला वर जाऊन झोपले. नोकरमंडळी आधीच झोपायला गेली होती. 

माझ्या नोकराणीची मला गरज असेपयंत ती वर सतच्या खोलीत जागी होती. मी माझ्या खोलीत, 

पुस्तक वाचत बसल ेहोते. अकरानंतर मग मी रे्फरी मारून, सवथ काही ठाकठीक असल्याची खात्री 

करून, वर झोपायला जात असे. ह े मला स्वतःला, करायची सवय होती. कारण, मी जस े

सांसगतले, सर युस्टॅसवर माझा नेहमी यर्ातर्ाच, सवश्वास होता. मी स्वयंपाकघरात गेल.े 

स्वयंपाकाच्या छोट्या खोलीत, बंदकुीच्या खोलीत, सबलीयडथच्या खोलीत, हॉलमध्य ेव शेवटी 

जेवायच्या खोलीत गेले. मी जाड पडद्याने झाकलेल्या सखडकीजवळ गेल ेतर अचानक माझ्या 

चेहऱ्यावर वारा आला. त्यामुळे मला कळले की ती उघडी आह.े मी पडदा बाजूला केला आसण 

अचानक मी, एका रंुद खांद्याच्या, वयाने मोठ्या माणसासमोर, उभी होते. त्याने खोलीत पाऊल 

ठेवले. ती मोठी फ्रें च सखडकी आह.े म्हणजे खरे तर, सहरवळीकड ेजाणारे दार आह.े माझ्या हातात, 

झोपायच्या खोलीतील मणेबत्ती पटेवललेी होती. मला सतच्या प्रकाशात, त्याच्या मागे अजून दोन 

माणसे ददसली. ती आत सशरायच्या, पासवत्र्यात होती. मी मागे झाल े पण िणाधाथत, त्याने 

माझ्यावर झडप घातली. त्याने प्रर्म मला कंबरेला धरल,े आसण मग मानेला. मी 

ककंचाळण्यासाठी तोंड उघडल.े पण त्याने रानटीपणे माझ्या डोळ्यावर, एक ठोसा लगावला. 

मला जसमनीवर पाडल.े मी काही समसनटे बेशुध्द असणार. कारण जेव्हा मी भानावर आल,े तेव्हा 

त्यांनी घंटीचा दोर कापून मला जेवायच्या टेबलाजवळ ठेवलले्या खुचीला, घट्ट बांधल ेहोते. मला 

इतके आवळून बांधले होते, की मला हलता येत नव्हते. माझ्या तोंडाभोवती रुमाल बांधल्यामुळे, 

मी बोल ूशकत नव्हते. त्या िणी माझा ददुवैी नवरा, सतर् ेअवतीणथ झाला. त्याला अचानक काही 

संशयास्पद आवाज कानावर आल्याने, तो तशा प्रसंगासाठी तयारी करून, आला होता. त्याने 

रात्रीचा पोशाख केललेा होता. त्याची नेहमीची काळी काटेरी झुडूपापासून बनवललेी काठी, 

त्याच्या हातात होती. तो चोरांच्या अंगावर, धाऊन गेला पण -- खांद ेव डोके पुढे झकुवलले्या 

मोठ्या माणसाने, जाता जाता शेकोटी ढवळायच्या धातूच्या काठीच्या तुकड्याने त्याला जोरदार 

र्फटका मारला. तो दःुखाने ककंकाळी मारून जो पडला, तो कधीच परत उठू शकला नाही. मला 
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परत काही समसनटांकरता, चक्कर आली. तेव्हा मला काही कळत नव्हते. जेव्हा मी डोळे उघडल,े 

तेव्हा त्यांनी काचेचे सामान ठेवायच्या कपाटातून, चांदीची भांडी काढली होती व सतर्े असललेी 

एक वाईनची बाटली, बाहरे काढली होती. प्रत्येकाच्या हातात एक पेला होता. मी तुम्हाला 

आधीच सांसगतले नाही का, की त्यांच्यातील एकजण र्ोडा वयस्क असनू, त्याला दाढी होती. 

बाकीचे तरूण, दाढी समशा नसलले ेहोते. ते बहुधा वडील व दोन मलु ेहोती. ते कुजबुजून बोलत 

होते. नंतर त्यांनी येऊन, मला घट्ट बांधल ेअसल्याची, खात्री केली. नंतर ते सखडकी लावून सनघून 

गेले. त्यानंतर पाऊण तासाने, माझे तोंड मी मोकळे करु शकले. तेव्हा माझ्या ओरडण्याने, 

नोकराणी माझ्या मदतीला धावली. कसा कोणास ठाऊक, इतर नोकरांना पण आरडाओरडा ऐकू 

गेला. त्यांनी स्र्ासनक पोसलसाना बोलावून आणल.े त्यांनी लगेच लंडनला कळवले. ह ेएवढेच, मी 

तुम्हाला सांगू शकते. आसण इतकी करूण गोष्ट, परत सांगायची पाळी माझ्यावर येणार नाही, 

अशी मी आशा करते.” 

हॉपदकन्सने सवचारल,े “समस्टर होम्स, काही प्रश्न आहते का?” 

होम्स म्हणाला, “लेडी ब्रकेॅनस्टॉलने जी सहनशीलता दाखवली आह ेव जो वेळ ददला आह,े 

त्यात मी, अजून भर घालू इच्छीत नाही. तो नोकराणीला म्हणाला, ‘मी जेवणघरात जाण्यापूवी, 

तुझा अनुभव काय होता, ते ऐकेन.”  

ती म्हणाली, “मी त्या चोरांना, ते घरात सशरण्यापूवीच पासहल.े मी माझ्या झोपायच्या 

खोलीच्या सखडकीजवळ बसल ेअसताना, मी चंद्रप्रकाशात तीन माणसांना, गेटजवळ रेंगाळताना 

पासहले. पण मला तेव्हा त्याचे, सवशेष काही वाटले नाही. त्यानंतर समुारे एक तासापेिा जास्त 

वेळाने, मी माझ्या मालदकणीला, ककंचाळताना ऐकले. मग मी खाली धावल,े तर ती 

म्हणाल्याप्रमाणे, ती गरीब सबचारी कोकरू झालेली व मालक, रक्ताळलेल्या डोकयाने खाली 

पडलेला, मी पासहला. ह ेएवढे बाईसाहबेांचा शहाणपणा नष्ट करायला, परेुसे होते. त्याना सतर् े

बांधलेल ेहोते. आसण त्याच्या कपड्यांवर रक्ताचे डाग पडले होते. पण अडलेायडचेी समस मरेी 

फॅ्रझर आसण अॅबे शेतघरातील लेडी ब्रॅकेनस्टॉल यांनी धीर सोडला नाही. सभ्य गृहस्र्हो, तुम्ही 

त्याना खूप प्रश्न सवचारलेत, आसण आता वयस्क र्रेेसाबरोबर, त्या त्याचं्या खोलीकड ेचालल्या 

आहते. त्याना झोपेची अगदी जरूर आह.े” 

आईच्या मायेने, त्या दमलेल्या बाईने, सतच्या मालदकणीच्या कंबरेभोवती हात धरून, 

सतला सतच्या खोलीकड ेनेले. 
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हॉपदकन्स म्हणाला, “सबंध आयुष्यभर, ती नोकराणी सतला सार् दतेे आह.े ती सतची 

एखाद्या बाळासारखी काळजी घेते. त्यांनी अठरा मसहन्यांपूवी ऑस्रेसलया सोडल ेव इंग्लंडला 

आल्या तेव्हापासून, ही र्ेरेसा राईट सतच्याबरोबर आह.े अशी नोकराणी, तुम्हाला हल्लीच्या 

ददवसात समळणार नाही. समस्टर होम्स, इकडून या.” 

होम्सच्या बोलकया चेहऱ्यावरून, त्याला या प्रकरणात सनमाथण झालेली रुची सनघून 

गेल्याचे जाणवत होते. या केसमधील गूढतेबद्दलचा गोडवा, सनघून गेला असल्याचे मला कळले. 

अजून आता, र्फक्त अटक करायचे सशल्लक होते. पण सवथसामान्य चोरांबरोबरच्या या प्रकरणात, 

होम्सने का म्हणून लि घालावे? होम्ससारख्या मातब्बर गुप्तहरेाला, अशा अगदी साध्या केससाठी 

बोलावल्याचे पाहून, त्याच्या डोळ्यात मला रागाची झलक ददसली. पण अॅब े शेतघराच्या 

जेवणघरातील पररसस्र्ती, होम्सचे लि वधेून घ्यायला व रुची वाढवायला पुरेशी सवसचत्र होती. 

ती एक मोठी व उंच खोली होती. त्याचे छत व सभंती ओक विृाच्या लाकडात कोरलले्या होत्या. 

हरणाचे मुंडके व शस्त्रास्त्र ेसभंतीवर कलात्मकतेने मांडली होती. दारापासून दसुऱ्या कोपऱ्याजवळ, 

आम्ही ज्याबद्दल ऐकल ेहोते ती फ्रें च सखडकी ( दारासारखी मोठी ) होती. उजवीकड ेअसलले्या 

तीन सखडकयातून, सहवाळ्यातील सूयथप्रकाश आत येत होता. डावीकड े ओकच्या लाकडाची 

कलाकुसर वरील बाजूस केललेी अशी, खोल मोठी शेकोटीची जागा होती. शेकोटीशेजारी 

हातवाली जड     ओकच्या लाकडाची खुची होती. लाकूडकामातील भोकांमधून लाल जांभळट 

दोरी गंुतवून, बाईसाहबेाना जखडल ेहोते. त्याना बांधललेी दोरी सोडवताना, ती तुटून खाली 

पडली. पण त्याला मारलेल्या गाठी तशाच रासहल्या. शेकोटीसमोरील गालीच्यावर व्याघ्रासजन 

पसरलेल ेहोते. त्या भयंकर वस्तूमुळे आमचे लि, इतर बारीकसारीक गोष्टींकड,े लगेच गेले नाही. 

एका उंच, मजबूत, सुमारे चाळीस वषांच्या माणसाचे कलेवर, सतर्े चेहरा वर करून, 

पाठीवर पडल ेहोते. त्याच्या लहानशा काळ्या दाढीतून, त्याचे पांढरे शभु्र दात चकाकत होते. 

त्याच्या डोकयावरील घट्ट आवळलले्या हातात, एक जड काटेरी काठी होती. त्याचे काळे रूप 

दखेणे असून नाक गरुडासारख ेहोते. डोळे सूडाच्या भावनेने, आवळल ेगेल्यासारखे ददसत होते. 

त्याच्या मरणकळा असललेा चेहऱ्यावर, दषु्ट, रािसी भाव होते. जेव्हा घटंी वाजू लागली, तेव्हा 

तो त्याच्या अंर्रुणात होता. त्याने त्याची आवड दाखवणारा, भरतकाम केललेा रात्रीचा शटथ, 

घातला होता. त्याच्या पायजम्यातून, त्याचे उघड ेपाय ददसत होते. त्याच्या डोकयाला खूपच मार 

लागला होता. त्याला ज्या रानटी पद्धतीने काठीचे दणके लगावून, खाली पाडण्यात आले होते, 

त्याचे पडसाद खोलीभर उमटले होते. त्याच्या शेजारी एक शेकोटीतील लाकड े खालीवर 
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करायची, जड काठी पडली होती. ती वाकवली गेली होती. होम्सने ती काठी व सतच्या अमानुष 

माराने मेललेा माणसू, दोन्हीचे सनरीिण करून, काळजीपूवथक तपासले.   

त्याने शेरा मारला, “हा महाकाय रँडॉल, नक्की एक शसक्तशाली मनुष्य असणार.” 

हॉपदकन्स उत्तरला, “हो. माझ्याकड,े त्याचे काही रेकॉडथ आह.े तो धसमसुळा आह.े” 

“त्याला समळवायला, तुम्हाला त्रास पडला नसेल.” 

असजबात नाही. आम्ही त्याला शोधत होतो. आसण आम्हाला असे वाटू लागले की तो 

अमेररकेला सनघून गेला. पण त्याची टोळी इर्े असल्याचे, मासहती होते. ते कसे काय सुटून 

जातील, असा सवचार मी करत होतो. आम्ही आधीच प्रत्येक बंदरावर, बातमी कळवून ठेवली 

होती आसण आता संध्याकाळपूवी काहीतरी चांगली बातमी आपल्याला समळेल. माझे डोके 

खाणारा प्रश्न म्हणजे, बाईसाहबे त्यांचे वणथन करतील व आम्ही वणथनावरून त्याना शोधून काढू, 

ह ेमासहती असून, इतकी वेड्यासारखी गोष्ट, त्यांनी केलीच कशी?” 

“तेच तर. एखाद्याने अशी अपिेा केली असती, की त्यांनी लेडी ब्रॅकेनस्टॉलला पण कायमचे 

शांत केल ेअसत.े” 

मी सुचवल,े “त्यांच्या लिात आल ेनसले, की ती बेशुद्धावस्र्ेतून बाहरे आली आह.े”  

“असे दखेील झाले असले. ती बेशुध्द असल्यामुळे, त्यांनी सतला ठार मारायचा त्रास, घेतला  

नसेल. हॉपदकन्स, या गरीब सबचाऱ्या, मलेले्या माणसाचे काय? मला त्याच्याबद्दल, काही सवसचत्र 

गोष्टी कानावर आल्या.” 

“तो प्यायलेला नसले तर, स्वभावाने चांगला मनुष्य होता. पण एकदा त्याला दारू चढली, 

ककंवा अधथवट प्यायला असेल तर, तो म्हणजे जण ूएखादा रािसच! पण तो प्यायला नाही, असा 

सबंध ददवस क्वसचतच जाई. जेव्हा त्याच्यात रािस संचारे, तेव्हा तो काहीही करे. मी 

ऐकल्याप्रमाणे त्याच्याकड ेएवढी संपत्ती व मानमरातब असून, आमच्यावर त्याच्याशी सामना 

करायची वेळ एकदोनदा आली. एका कुत्र्याला परेोलमध्य ेपूणथ सभजवून आग लावल्याचे प्रकरण, 

त्याच्या बाबतीत ऐकले होते -- बाईसाहबेांचा कुत्रा! आसण कहर म्हणजे -- ते प्रकरण कसेबस े

दाबून टाकल.े मग एकदा त्याने दारूचा पलेा, त्या नोकराणीच्या, र्ेरेसाच्या, अंगावर रे्फकला. 

त्याचेही प्रकरण झाल.े एकूण काय तर, म्हणजे आपल्याआपल्यात सांगतो, त्याच्यासशवाय घर 

जास्त चांगले झाले असते. आता तू काय बघतो आहसे?” 
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होम्स गुडघ्यावर वाकला होता. खुचीवरील बाईसाहबेाना ज्या लाल दोरीने बांधले गेल े

होते,  त्यावरच्या गाठी तो तपासत होता. मग त्याने धसमुसळेपणाने ओढला गेललेा, दोरीचा 

सझजून तुटायला आललेा, शेवट पासहला.                       

त्याने सवधान केल,े “जेव्हा ती दोरी खेचली गेली तेव्हा स्वयंपाकघरातील घंटीचा जोरात 

आवाज आला असणार.”  

“पण तो कुणालाच ऐकू येऊ शकला नाही. स्वयंपाकघर घराच्या एकदम मागील बाजूस 

आह.े” 

“पण आवाज कुणाला ऐकू येणार नाही, ह े चोरांना कसे कळले? त्याने अशी कशी 

धसमसुळेपणाने, दोरी ओढली?” 

“बरोबर. समस्टर होम्स, तुम्ही तोच प्रश्न सवचारलात, जो मी पुन्हापुन्हा स्वतःला सवचारत 

होतो. नक्की या चोरांना घराचा कोपरानकोपरा मासहती असला पासहजे. त्याना ह ेपके्क मासहती 

असणार की, यावेळी सवथ नोकरमंडळी झोपललेी असणार. आसण स्वयंपाकघरातील घंटी कुणीच 

ऐकणार नाही. त्यामुळे ते कुणातरी नोकराच्या, सपंकाथत असल ेपासहजेत, ह ेअगदी स्पष्टपण ेकळते 

आह.े पण इर्े आठ नोकर असून सवथ चांगल्या चाररत्र्याचे आहते.” 

“बाकी सवथ गोष्टी समान असताना, मालकाने सजच्या डोकयात दारूचा पलेा मारला, सतचा 

मला संशय येतो. तरी यात मालदकणीवर सतच्या सवश्वास ू नोकराणीकडून, काहीतरी चाल 

खेळललेी ददसते. हो. हो. हा गौण मुद्दा आह.े आसण एकदा तुम्ही रँडाल्सना पकडले, की मग त्याचा 

हतूे शोधून काढण्यास, काही अडचण येणार नाही. बाईसाहबेांची गोष्ट पण, याला पाठींबा 

दणेारीच वाटते. आपल्या समोरच आपण पुरावा बघतो आहोत.” तो फ्रें च सखडकीकड ेचालत गेला 

व ती उघडली. 

“इर् े काही खुणा नाहीत. पण घटनेची प्रार्समकता भक्कम वाटत.े त्यामुळे काही खुणा 

कुणाला ददसण्याची, अपेिाही नाही. मला असे ददसते आह े की शेकोटीच्या वरच्या बाजूस 

असलले्या जागेवरील मणेबत्त्या पेटवल्या गेल्या होत्या.” 

“हो. त्यामुळे व बाईसाहबेांच्या झोपायच्या खोलीतील मेणबत्त्यांमुळे, चोरांना त्यांचा मागथ 

ददसला असावा.” 

“आसण त्यानंी काय चोरले?” 
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“खरे तर, त्यांनी र्फार काही चोरले नाही -- काचेचा सामानाच्या कपाटातील काही 

सामान.” 

लेडी ब्रॅकेनस्टॉलच्या मते, सर युस्टॅस मेल्यामळेु, ते स्वतःच गांगरून गेले होते. काही 

नुकसान करून घर धुंडाळून काही चोरावे, अस ेत्यांनी केले असते. पण ते राहून गेल.े” 

“ते खरे आह,े पण मी ऐकले, की त्यांनी दारू प्यायली.” 

“त्याचे अवसान, गोळा करण्यासाठी.” 

“बरोबर. पण टेबलावरचे ते तीन पेल,े हात लावललेे वाटत नव्हते.” 

“आसण बाटली पण त्यांनी, जशी ठेवली, तशीच होती.”  

“आपण त्यावर, एक नजर टाकू. अरे बापरे! ओहो, ह ेकाय आह?े” 

तीन पेले एकत्र होते. त्यापैकी दोनमध्ये, र्ोडीशी दारू होती व सतसऱ्यात तळाशी बहुतेक 

ज्यापासून मेणबत्त्या तयार करतात व लाकडाला पॉसलश केले जाते तो, मधमाशीने पोळे 

बांधण्याकरता वापरललेा सचकट द्राव होता,. सतर्े दोन सत्रसतयांश भरललेी बाटली, पडली आह.े 

बाजूला एक मोठे डागाळलेल ेबूच पडल ेआह.े ते एकंदर दषृ्य व बाटलीवरील धूळ, अस ेसुचवत 

होते की ही काही खुन्यांनी मौजमजा करायला वापरलेली, दारू प्यायची सवथसाधारण केस 

नव्हती.  

होम्सचा चेहरामोहरा बदलला. तो त्याचे उत्साही हावभाव हरवून बसला. आसण परत 

मला त्याच्या डोळ्यात, रुचीपूणथतेचे व दितेचे भाव ददसले. त्याने बचू उचलून त्याचे सूक्ष्म 

सनरीिण केले.  

त्याने सवचारले, “त्यांनी ते बूच कस ेकाय काढले?” 

हॉपदकन्सने एका अधथवट उघडलेल्या खणाकड ेसनदशे केला. त्यात टेबलाचे आच्छादन व 

बूच उघडायचे मोठे अवजार पडल ेहोते. 

“ते वापरल ेगेल्याचा काही उल्लखे, लेडी ब्रॅकेनस्टॉलने केला होता का?’ 

‘नाही. बाटली उघडली गेली, तेव्हा ती बेशुध्द होती.” 

“तसेच असले. खरे तर, ते अवजार वापरले गेले नव्हते. दीड इंचापेिा जास्त लांब 

नसलले्या, चाकू व बूच उघडायचा स्कू्र, अस े एकसत्रत असलेल्या सखशातील साधनाने, बहुधा 
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बाटली उघडली गेली असावी. जर तुम्ही बूचाच्या वरच्या बाजूचे सनरीिण केलेत तर, बूच 

सनघण्यापूवी तीन वळेा ते साधन दर्फरवले गेल.े ते परत बसवले गेले नाही. मोठे साधन असते तर 

एका र्फटकयात काम झाले असते. जेव्हा तुम्ही या चोराला पकडाल, तेव्हा तुम्हाला असे ददसेल 

की ते दीड इंची साधन त्याच्या सखशात आह.े 

हॉपदकन्स ओरडला, “उत्तम!” 

पण ह ेतीन पेल ेमला गोंधळवत आहते, ह ेमी कबूल करतो. लेडी ब्रकेॅनस्टॉल म्हणाली की 

सतने सतघाना, सपताना पासहले. नाही का?” 

“हो. ती स्पष्टपण ेतस ेम्हणाली.” 

“मग सवषय संपला. अजून काय बोलण्यासारखे उरले? आसण तरीही तुम्ही कबूल केले 

पासहजे, की सतन्ही पेले अगदी वैसशष्ट्यपूणथ होते. काय, हॉपदकन्स? तुला काही उल्लेखनीय ददसल े

नाही? बर. बर. ते जाउद.े कदासचत जेव्हा मनुष्याला, माझ्यासारखे सवशेष ज्ञान व सवशेष शक्ती 

असते, तेव्हा तो साध ेस्पष्टीकरण हाताशी असताना, जरा गंुतागंुतीचे स्पष्टीकरण शोधत बसतो. 

अर्ाथत पेल्यांच्या बाबतीत, तशी एक शकयता अस ूशकते. ठीक आह ेहॉपदकन्स, शुभ सकाळ. मला 

वाटत नाही, की माझा तुला काही उपयोग होईल आसण तुझ्या मते, ही केस अगदी स्पष्ट आह.े 

रँडाल्सना अटक झाल्यावर ककंवा अजून काही गोष्टी उजेडात आल्यास, तू मला कळवशीलच. मला 

सवश्वास वाटतो की मला तू यशस्वीपणे योग्य सनदान केल्याबद्दल, लवकरच तुझे असभनंदन 

करायची संधी दशेील. चल वॉटसन, मला वाटते की आपण घरी गलेेल ेबरे.” 

आम्ही परतत असताना, मला होम्सच्या चेहऱ्यावरून ददसत होते की त्याने केलेल्या काही 

सनरीिणामुळे तो गोंधळात पडललेा आह.े तो प्रयत्नपूवथक सारखे, तस ेकाही नसल्याचे व सवथ काही 

सुरळीत असल्याचे भासवत होता. त्याच्या आक्रसलले्या भुवया व नजर हरवललेे डोळे, त्याला 

कसला तरी संशय आललेा असल्याचे, सांगत होते. सजर् े हा ददुवैी प्रकार झाला त्या अॅब े

शेतघराच्या जेवणघरात, त्याचे सवचार परत जाऊन पोचले असावेत. शवेटी आमची गाडी, एका 

उपनगरीय स्टेशनमधून बाहरे पडतापडता, झटका समळाल्यासारखा तो उडी मारून र्फलाटावर 

उतरला व त्याच्याबरोबर मलाही खेचल.े 

आमच्या गाडीचे शेवटचे डबे, दरू जाताना तो बोलला, “मला मार्फ कर समत्रा. माझ्या 

बदललले्या मनाच्या अवस्र्ेत तुझा बळी घेतल्याबद्दल, वॉटसन, मी ददलगीर आह.े पण माझ्या 

आयुष्यात, मी ही केस, अशा सस्र्तीत सोडू शकत नाही. माझ्यातील प्रत्येक कण, या सनघून 



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

24 
 

जाण्यासवरुद्ध  ओरडतो आह.े ह ेचुकीचे आह े-- पूणथपणे चुकीचे आह े-- मी शपर् घेउन सांगतो, 

की ह ेचुकीचे आह.े आसण तरीही बाईसाहबेांची गोष्ट पूणथ झाली आह.े नोकराणीचे म्हणण ेत्याला 

दजुोरा दते आह.े सवथ बारीकसारीक गोष्टी बऱ्यापैकी जमत आहते. मला त्यासवरुध्द काय म्हणता 

आले असते? तीन दारूचे पेले. एवढेच. मी जर गोष्टी गृहीत धरल्या नसत्या व प्रत्येक गोष्टीची 

काळजीपूवथक शहासनशा केली असती तर! आपण या केसचा अगदी सरुवातीपासून, सवचार करू. 

त्याच त्याच अधथवट गोष्टीने, माझे मन झाकोळायला नको. असे केल्यावर मला नक्की काहीतरी 

ठोस सापडले. त्यामुळे मला ह ेकेलेच पाहीजे. वॉटसन, सचसलेहटथची गाडी येईपयंत, या बाकावर 

बस. आसण मला तुझ्यासमोर, परुावा मांडू द.े पसहल्या प्रर्म, तू मनातून ह ेकाढून टाक की त्या 

नोकराणीने ककंवा मालदकणीने सांसगतलेल ेखरे असेल. आपल्या तकथसंगतीवर, त्या बाईच्या मोहक 

व्यक्तीमत्वाचा पररणाम होता कामा नये.  

सतच्या सांगण्यातील बाबींचा, आपण र्ंड डोकयाने सवचार केला तर, आपला संशय जागा 

होईल. पंधरा ददवसांपूवी या चोरांनी, ससडनेहमॅ येर् ेमोठा छापा टाकला होता. त्यांच्याबद्दल 

वतथमानपत्रात, मासहती छापून आली होती. ते कसे ददसतात व त्यांनी काय केल े इत्यादद. 

काल्पसनक चोर कशी चोरी करतील, अशी गोष्ट कुणी त्यावरून शोधून काढू शकल ेअसते. खरे तर 

चोरांनी, चांगले घसघशीत पैस ेसमळवल ेअसतील, तर धोका पत्करून दसुरी चोरी करण्यापेिा, 

आनंदाने व शांततेने मजेत वेळ घालवावा. लगेच पुन्हा दसुरी चोरी करणे, ह ेचोरांसाठी वेगळेच 

वाटते. एखाद्या बाईला ती ओरडू नये म्हणून, मदु्दाम ठोस ेमारून पाडणे, बांधून ठेवण,े एक खून 

करणे, ह ेत्यांच्यासाठी नेहमीपेिा वेगळेच, काहीतरी झाले. ते एकाहून जास्त लोक असल्यामुळे, 

त्याना मालकाला न मारता, सहज त्यांच्या वाटेतून बाजूला करता आले असते. त्यांच्या 

आवाकयात असताना, र्फक्त र्ोडासा माल चोरण,े दारूची बाटली अधी भरलेली टाकून दणे ेह े

दखेील काही वेगळेच सुचवते. वॉटसन, तुला या नेहमीपेिा वेगळ्या गोष्टी, काही सुचवतात का?” 

“त्यांचा एकत्र पररणाम, नक्कीच सवचार करण्यासारखा आह.े तरी प्रत्यकेाचा वेगवेगळा 

सवचार करणेही शकय आह.े बाईला खुचीला बांधणे, ह ेमला सवाथत धक्कादायक वाटते.” 

“वॉटसन, खरे तर त्याबाबत, दखेील माझ्याकड ेसमाधानकारक उत्तर नाही. ह ेसरळ आह,े 

की त्यांनी सतचा खून तरी करायला हवा नाहीतर, सतला असे काहीतरी करायला हवे की ती, ते 

सनसटल्याचे लगेच कुणाला सांगू शकणार नाही. त्यामुळे काही झाल ेतरी त्या बाईच्या सांगण्यात, 

ज्याची शकयता नाही, असे काही सतने घुसडल्यासारखे, वाटते आह.े आसण असे मला वाटत 

असल्याचे, मी तुला बोललो होतो, नाही का? आसण सवाथत कहर म्हणजे, दारुच्या पेल्यांचा प्रसंग.” 
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“दारुच्या पेल्यांचे काय?” 

ते तुला तुझ्या मनात, ददसतात का?”  

“अगदी स्पष्टपणे ददसतात.” 

“आपल्याला अस ेसांसगतले गेल ेकी, तीन माणसानंी दारू प्यायली. असे झाले असेल अस े

तुला वाटते का?” 

“का नाही? प्रत्येक पले्यात, दारू होती.’ 

“तेच तर. पण सचकट द्राव र्फक्त एका पले्यात होता. ह ेतुझ्या लिात आल ेअसले. त्यामुळे 

तुझ्या मनात काय सवचार येतो?” 

“शेवटी भरलेला पेल्यात बहुधा, सचकट द्राव असावा.” 

“मुळीच नाही. बाटली पणूथ भरलेली होती. आपण अशी कल्पना करू शकणार नाही की, 

पसहले दोन पलेे ररकाम े होते व सतसरा त्याने पूणथ भरललेा होता. याची दोन आसण दोनच 

स्पष्टीकरणे असू शकतात. पसहल ेअस ेकी दसुरा पेला भरला गेल्यावर बाटली त्यातील द्रावण 

ओतायला त्रास दऊे लागली. म्हणून मग सतसरा पेला सचकट द्रावणाने भरला गेला. पण ह ेघडल े

असण्याची शकयता वाटत नाही. नाही. नाही. मी खात्रीने सांगतो, माझे बरोबर आह.े” 

“मग, तू काय कल्पना करतोस?” 

“की र्फक्त दोन पलेेच वापरल ेगेल.े आसण दोन्हीमधले उरलले ेसतसऱ्यात घातले गेले. ह ेअस े

भासवण्यासाठी केले गेले की सतर्े तीन माणस ेआहते असे वाटावे म्हणून. अशा तऱ्हनेे सगळे 

सचकट द्रावण त्या सतसऱ्या पेल्यात असणार, नाही का? मला खात्रीपूवथक वाटते की असेच असावे. 

पण या एका लहानशा घटनेवर, मी खरे स्पष्टीकरण द्यायचे म्हटल े तर, ही केस 

सवथसाधारणपणापासून एकदम वेगळी उठून ददसते. याचा अर्थ एवढाच होतो की नोकराणी व 

मालकीण दोघीही मुद्दाम होऊन, आपल्याशी खोटे बोलत आहते. त्याचं्या एकाही शब्दावर 

सवश्वास ठेवता कामा नये. खऱ्या गुन्हगेारांना, त्या कुठल्यातरी कारणाने, पाठीशी घालत आहते. 

त्यांच्याकडून काही मदत न घेता, आपण आपली केस तयार केली पाहीजे. आता आपल्यासमोर, 

ह ेआव्हान आह.े वॉटसन, ससडनेहमॅची गाडी आली.” 

अॅबे शेतघरातील मंडळी, आम्ही परत आललेे बघनू, आश्चयथचदकत झाली. पण हॉपदकन्स 

पोसलसांच्या मुख्य ठाण्यात, अहवाल दणे्यासाठी गेला होता, अस ेहोम्सला आढळल.े मग त्याने 
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जेवणघराचा ताबा घेतला. आतून दार लाऊन घेतले. दोन तास कष्टप्रद तपास करून, त्याच्या 

तकथ बुद्धीला आवाहन करत रासहला. प्रोरे्फसर करत असलेल्या प्रयोगाच्या अभ्यासात रुची घेणाऱ्या 

एखाद्या सवद्यार्थयाथप्रमाणे, मी त्या उल्लखेनीय सशंोधनातील, प्रत्येक पायरी बघत गेलो. सखडकी, 

गालीचा, पडद,े खुची व दोरी ह ेसगळे, सूक्ष्मपणे तपासल ेगेल.े नीट सवचार केला गेला. ददुवैी 

सर युस्टॅसचे प्रेत हलवले गेल.े बाकी सवथ, आम्ही सकाळी पासहल,े तसेच होते. शेवटी मला 

आश्चयथचदकत करून, होम्स शकेोटीच्या वर चढला. त्याच्या डोकयाच्या बरेच वर, काही इंचांची 

वायरला बांधलेली लाल दोरी तरंगत होती. बराच वेळ तो मान वर करून त्याकड ेबघत रासहला. 

आसण मग त्याच्या जवळ जायच्या प्रयत्नात, त्याने त्याचा गुडघा सभंतीवरील एका लाकडी खुटंीवर 

ठेवला. त्यामुळे त्याचा हात, तुटलले्या दोरीच्या टोकापासून काही इंचांवर जाऊन पोचला. पण 

त्याचे लि खुटंीवर होते. शेवटी तो समाधान दाखवत खाली उतरला.  

तो म्हणाला, “वॉटसन, ठीक आह.े या केसचा छडा लागला, आपल्या संग्रहातील 

उल्लखेनीय केसपैकी एक! पण सप्रय समत्रा, मी दकती संर्पणे काम केले! मी काळजी न घेतल्यामुळे, 

माझ्या आयुष्यातील मूखथपणाची चूक करत होतो. आता मला वाटते, काही कचे्च दवुे सोडले, तर 

ही तकथ शास्त्रीय साखळी पुरी होत आली आह.े” 

“तुला ती माणसे समळाली का?” 

 “एक माणसू. वॉटसन, एकच माणूस. एकच, पण पूणथ िमता असलेला दमदार माणूस. 

ससंहासारखा शरू -- त्याची ती वाकललेी काठी आठव. या नावीन्यपूणथ गोष्टीसाठी, सहा रू्फट 

उंचीचा, खारीसारखा चपळ, हाताच्या बोटांमध्य ेजाद ूअसललेा, तल्लख बुद्धीचा, असा तो होता. 

हो वॉटसन, या हुशार माणसाने ह ेसगळे केले आह.े आसण तरीही त्या दोरीच्या घंटी प्रकरणात 

त्याने आपल्याला, काय झाले असाव ेयाबद्दल काही संशय उरणार नाही, असा एक पुरावा सोडून 

ददलेला आह.े” 

“कुठला परुावा?” 

“असे बघ. तू जर घंटीची दोरी ओढली असतीस, तर ती कुठे तुटणे तुला अपेसित होते? 

नक्कीच अशा रठकाणी, सजर्े ती वायरला जोडली गेली होती. ती या प्रकरणात, ससलींगपासून 

तीन इंचांवर का तुटली?”  

“कारण ती सतर् ेकमकुवत बनली होती म्हणून?” 
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“बरोबर. आपण जे टोक तपास ू ते कमकुवत बनवले गेल.े तो लबाड असल्याने त्याने ते 

त्याच्याकडील चाकूने केले. पण दसुरे टोक तसे केललेे नाही. कारण ते इर्ून ददसत नाही. 

शेकोटीवर चढलात, तर तुम्हाला ददसले की ते कमकुवत न करता, जवळजवळ कापलेच गेल ेआह.े 

पण काय झाल ेअसले, त्याची तुम्ही सहज कल्पना करू शकता. त्या माणसाला दोरीची गरज 

होती. पण तो इर्ून ती कापू शकत नव्हता, कारण मग घटंी वाजली असती. मग त्याने काय केले? 

तो शेकोटीवर चढला. त्याचा गुडघा खुंटीवर ठेवला -- तुम्हाला धुळीत त्याच्या खुणा ददसतील -

- दोरी कापण्यासाठी म्हणून, त्याने चाकू काढला. मला त्या जागी पोचायला तीन इंच कमी पडत 

होते -- त्यावरून मी सनष्कषथ काढला की तो माझ्यापेिा सनदान तीन इंच तरी उंच असणार. त्या 

ओकच्या खुचीवरील खूण बघ. ती काय आह?े” 

“रक्त.” 

“संशयातीतपणे रक्त आह.े हा एकच परुावा, बाईसाहबेाना त्यांची गोष्ट खोटी ठरवायला, 

पुरेसा आह.े जर ती खुचीत बसलेली असती, तर गुन्याच्या वेळी ती खूण कशी उमटली असती? 

नाही. नाही. सतचा नवरा मेल्यावर, मग ती खुचीवर बसली. मी पैजेवर सांगतो की काळा ड्रसे 

या खुणसेारखीच एक खूण दाखवतो. वॉटसन, आपण अजूनही हरललेो नाही. आपण 

पराभवापासून सुरवात केली व शेवटी सवजय प्राप्त केला. आता मला नसथ र्ेरेसाशी, काही 

बोलायचे आह.े काही धोके टाळण्यासाठी व आपल्याला हवी असललेी मासहती समळवण्यासाठी, 

आता आपण र्ोडी काळजी घेतली पासहजे.  

ती कडक ऑस्रेलीयन नसथ, रुचीपूणथ व्यक्ती होती -- अबोल, सशंय येईल अशी आसण उद्धट 

होती. होम्सच्या प्रसन्न पद्धतीने व मोकळेपणे ती म्हणेल ते मान्य केल्याने, ती सवरघळून समत्रत्वाने 

बोलू लागली. सतच्या मतृ मालकासवषयीचा, पराकोटीचा द्वषेभाव व्यक्त करायला, ती असजबात 

कचरली नाही.  

“हो सर, ह े खरे आह,े की त्याने दारूचा पलेा, माझ्याकड े रे्फकला. त्याने माझ्या 

मालदकणीला नावाने हाक मारलेली मी ऐकली. आसण मी त्याला खडसावले, की सतचा भाऊ इर् े

असता तर, तो अस ेबोल ूशकला नसता. मग त्याने काय केले, तर माझ्या अंगावर पेला रे्फकला. 

जर त्याच्याकड ेडझनभर असते, तर त्याने ते सवथ रे्फकल ेअसत.े पण माझ्या सुंदर पक्ष्याला, त्याने 

सोडल.े तो नेहमीच सतच्याशी वाईट वागत होता. आसण तक्रार करायला ती र्फार अहकंारी होती. 

त्याने सतला कायकाय केले ते, ती मलादखेील सागंत नसे. तुम्ही आज सकाळी पासहलेल्या, सतच्या 

हातावरचा वळांबद्दल, सतने मला कधीच काही सांसगतले नाही. पण मला नक्की मासहती होते, की 
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सतच्या टोपीच्या सपनेने, त्याने सतला भोसकल ेहोते. लबाड रािस -- मी त्याच्याबद्दल असे बोलते 

आह.े पण आता तो मेल्यामुळे, दवे मला िमा करेल. पण खरेच, तो परृ्थवीवरील रािसच होता. 

र्फक्त आठ मसहन्यांपूवी, आम्ही त्याला पसहल्यांदा भेटलो, तेव्हा तो अगदी गोडगोड बोलला. आसण 

आम्हाला, ती जण ूअठरा वषे वाटली. ती नुकतीच लंडनमध्य ेआली होती. हो. सतचा तो पसहला 

प्रवास होता -- सतने यापवूी, कधीच प्रवास केला नव्हता. त्याने त्याच्या पशैाने, मानमरातबाने व 

लंडनच्या खोट्या युकत्यांनी, सतला सजंकले. सतने चूक केली असले, तर त्यासाठी सतने ककंमत 

मोजली आह.े आम्ही त्याला, कोणत्या मसहन्यात बरं  भेटलो? बरोबर, मी तुम्हाला सांगते. मागील 

वषी जानेवारीत त्यांनी लग्न केल.े हो. ती परत खाली हॉलमध्ये आली आह.े आसण मी नक्की सांगते 

की ती तुम्हाला भेटेल. पण तुम्ही सतला जास्त प्रश्न सवचारू नका. कारण मग सतला, त्या ददुवैी 

आठवणी परत छ्ळतील.” 

लेडी ब्रॅकेनस्टॉल त्याच खुचीवर रेलून बसली होती. पण पूवीपेिा टवटवीत ददसत होती. 

आमच्याबरोबर नोकराणीने प्रवेश केला. ती परत मालदकणीच्या भुवईवरील जखमेवर, मायेने 

हात दर्फरवू कागली.  

बाईसाहबे म्हणाल्या, “मला अशी आशा आह,े की तुम्ही पुन्हा मला उलटसुलट प्रश्न 

सवचारायला, आलले ेनसाल.” 

होम्स त्याच्या अदबशीर आवाजात उत्तरला, “नाही. बाईसाहबे, मी तुम्हाला सनष्कारण, 

त्रास दणेार नाही. आसण माझी इच्छा आह,े की तुमच्यासाठी सवथ गोष्टी, सोप्या कराव्यात. कारण 

माझी खात्री झाली आह,े की तुम्ही आधीच खूप त्रासलले्या   आहात. जर तुम्ही माझ्यावर सवश्वास 

टाकून, मला समत्र समजलात, तर तुमच्या लिात येईल, की मी त्याला पुरेपूर न्याय दईेन.” 

“तुम्हाला, मी काय करायला हव ेआह?े” 

“तुम्ही मला, खरे बोलायला हव ेआह.े” 

“समस्टर होम्स!” 

"नाही. नाही. लेडी ब्रॅकेनस्टॉल, त्याचा काही उपयोग नाही. तुम्ही माझी र्ोडीर्फार तरी 

दकती ऐकली असले. जर तुमची गोष्ट, नव्याने काही शोधून काढणारी असेल, तर मी त्याला 

पूणथपणे पाठींबा दईेन.” 

मालकीण व नोकराणी दोघीही उतरलले्या चेहऱ्याने, घाबरललेे डोळे सवस्र्फारून, 

होम्सकड ेबघत होत्या.  
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र्ेरेसा ओरडली, “तुमचे ह ेवतथन अपमानकारक आह.े तुम्हाला असे म्हणायचे आह ेका, की 

माझ्या मालकीणबाई खोटे बोलल्या आहते.” 

होम्स त्याच्या खुचीवरून उठला.  

“तुम्हाला मला, काहीच सांगायचे नाही आह ेका?” 

“मी तुम्हाला, सवथ काही सांसगतले आह.े” 

“लेडी ब्रॅकेनस्टॉल, परत एकदा सवचार करा. तुम्ही मोकळेपणे बोललात, तर बरे होईल, 

नाही का?” 

सतच्या सुंदर चेहऱ्यावर िणभर, हो नाहीचे भाव रेंगाळल.े नंतर एखाद्या नवीन बळकट 

सवचाराने, जणू सतच्या चेहऱ्यावर एक मखुवटा चढवला.  

“मला जेवढ ेमासहती आह ेतेवढे सगळे, मी सांसगतले.” 

होम्सने त्याची टोपी काढून खांद ेउडवल.े तो म्हणाला, “मी ददलगीर आह.े” आसण अजून 

एकही शब्द न बोलता, आम्ही खोलीबाहरे व घराबाहरे पडलो. बाहरेील आवारात एक तळे होते. 

त्याकड े माझा समत्र चालू लागला. ते सर्जल े होते. पण एका हसंाकरता, एक पाण्याचे भोक 

सशल्लक रासहल ेहोते. होम्स त्याकड ेटक लाऊन पहात रासहला. आसण मग गेटच्या ददशेने जाऊ 

लागला. सतर्े त्याने तेर्ील दरवानाकड ेहॉपदकन्ससाठी एक सचठ्ठी, दऊेन ठेवली.  

आमच्या येर्ील दसुऱ्या भेटीला न्याय दणे्यासाठी तो म्हणाला, “आपला टोला लागेल 

ककंवा नाही लागणार, पण आपल्याला आपला समत्र हॉपदकन्ससाठी, काहीतरी करायलाच हव.े 

मी त्याला एवढ्यात काही सवश्वासात घेणार नाही. मला वाटते आपली पुढची चाल अडलेाइड 

सदनम्टन सशसपंग कायाथलय असले. जर मी चुकत नसेन, तर ते पॉल मॉलच्या टोकाला आह.े सतर् े

दसिण ऑस्रेसलया व इंग्लंड याना जोडणाऱ्या बोटी, उभ्या असतात. पण पसहल्यांदा आपण त्या 

दोघी ऑस्रेसलयाहून नक्की आल्या का, ह ेतपासून बघू. 

होम्सने स्वतःचे काडथ व्यवस्र्ापकाकड ेपाठवले. त्याची लगेच दखल घेतली जाईल, अशी 

आशा तो करत होता. त्याला हवी असललेी मासहती लवकरच समळाली. १८९५ च्या जूनमध्य,े 

त्यांची एकच लाईन इंग्लंडच्या बंदराला पोचली होती. त्यातील उतारंूची यादी बघता, 

अडलेाइडची समस फॅ्रझर व सतची नोकराणी, यांनी त्यातून प्रवास केला होता. ती बोट आता सुवेझ 

कॅनॉलच्या दसिणलेा होती व ऑस्रेसलयाला चालली होती. एक सोडून, त्यातील ऑदर्फससथ तेच 
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होते. समस्टर जॅक क्रॉकर याला कॅप्टन करण्यात आले होते. आसण त्याला बास रॉक या नव्या 

जहाजाचा, ताबा घ्यायचा होता. दोन ददवसात ते सदनम्टनहून सुटणार होते. तो ससडनेहमॅला 

रहात होता. त्या सकाळी त्याला काही सूचना समळवण्यासाठी, हजर रहायचे होते. आम्ही त्याची 

वाट बघत र्ांबलो होतो. खरे तर,  समस्टर होम्सला, त्याला भटेायची इच्छा नव्हती. पण त्याचे 

आतापयंतचे काम व चाररत्र्य जाणून घेण्यात, त्याला रस होता. त्याने केलेल्या कामांची यादी, 

भली मोठी होती. त्याची बरोबरी करू शकेल असे कोणीच नव्हते. तो कामावर एकदम सवश्वास ू

म्हणून, प्रससध्द होता. पण रागीट, सनष्कारण घाई करणारा, भडक डोकयाचा, जास्त उद्दीसपत 

होणारा, नेक, प्रामासणक व दयाळू होता. एवढी मासहती समळाली. मग होम्सने ते अडलेाइड 

सदनम्टनचे कायाथलय सोडले. मग तो स्कॉटलंड याडथ कायाथलयात गेला. पण आत जाण्याऐवजी, 

तो त्याच्या गाडीत भुवया ताणून, सवचारात बुडून जाऊन, बसून रासहला. मग त्याने चेररंग क्रॉस 

तार कायाथलयात चक्कर मारली. एक सनरोप पाठवला आसण शेवटी आम्ही बेकर रस्त्याला 

जाण्यासाठी सनघालो.  

आम्ही आमच्या खोलीत सशरताना तो बोलला, “वॉटसन, नाही. मी ह ेकरू शकत नाही. 

एकदा ते वॉरंट सनघाले, की मग कुणीच त्याला वाचवू शकत नाही. माझ्या कररयरमध्य ेमला 

वाटते, र्फक्त एकदोन वेळाच गुन्हगेाराला ओळखून, खरा त्रास ददला होता. तेवढा त्याने गुन्हा 

करूनही, त्याला समळाला नसेल. मी आता काळजी घ्यायला सशकलो आह.े मी इंग्लंडच्या 

कायद्याशी, खेळ करतो आह.े पण त्यापेिा जास्त, मी माझ्या सद्ससद्ववेकबुद्धीशी मी खेळ करतो 

आह.े आपण काही कारवाई करण्यापूवी, र्ोड ेजास्त जाणून घेऊया.” 

संध्याकाळपूवी, इन्स्पेकटर हॉपदकन्स आम्हाला भटेायला आला. त्याचे काहीतरी सबनसल े

होते.  

“मला वाटते, समस्टर होम्स, तुम्ही जादगुार आहात. मला कधीकधी असे वाटते, की 

तुमच्यात काही माणसापंेिा जास्त, अनैसर्गथक अशा शक्ती आहते. तुम्हाला ह ेकसे कळल ेकी 

चोरलेली चांदी त्या तळ्याच्या तळाशी आह?े” 

“मला त ेमासहती नाही.” 

पण तुम्ही मला त्याची, तपासणी करायला सांसगतलीत.” 

“तुम्हाला सतर्े ती सापडली का?” 

“हो. मला ती सापडली.” 
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“मी तुम्हाला मदत केली असेल, तर मला त्याचा आनंद आह.े” 

“तुम्ही मला मदत केली नाही. तुम्ही ती बाब अजून अवघड करून ठेवलीत. चांदी चोरुन 

ती जवळच्या तळ्यात बुडवणारे, ते कुठल्या प्रकारचे चोर होते?” 

“ह ेजरा मूखथपणाचे वतथन होते. मला अस ेवाटतच होते, की त्याना नको असताना, त्यांनी 

चांदी चोरली -- केवळ आंधळेपणे चोरली. असे असताना ते नक्कीच त्यापासून मुक्ती समळवायचा 

प्रयत्न करणार.” 

“पण अशी कल्पना तुमच्या डोकयात, आली तरी कशी?” 

“हो. मला असे वाटल.े जेव्हा ते फ्रें च सखडकीतून बाहरे आल,े सतर्े एक तळे होते. त्यात 

बाकी सगळा बर्फथ  असला, तरी एक पाण्याचे मोहक भोक होते. अगदी त्याचं्या नाकासमोरच होते. 

याहून दसुरी कुठली चांगली जागा ती चांदी लपवण्यासाठी सापडणार होती?”  

हॉपदकन्स ओरडला, “ओहो, लपायची जागा -- ह ेचांगले आह!े हो. हो, आता मला सवथ 

कळले. ती लवकरची वळे होती. रस्त्यावर लोक होते. आपल्याला कोणी चांदी घेऊन जाताना 

पासहले तर, अशी त्याना भीती वाटत होती. म्हणनू त्यांनी ती तळ्यात रे्फकून ददली. आसण नंतर 

जेव्हा सतर्े कोणी नसले, तेव्हा ती काढून घ्यायची असा त्यांचा बेत असणार. वा वा समस्टर होम्स, 

ही तुमची  कल्पना पडद्याच्या कल्पनेपिेा चांगली आह.े” 

“असलेही. तुमची ही सवचारसरणी कौतुक करण्याजोगी आह.े मला वाटते, माझ्या कल्पना, 

जरा रानटीच होत्या. पण तुम्हाला ह ेकबूल केले पासहजे, की त्याचा शेवट चांदी सापडण्यात 

झाला.” 

“हो सर – हो. ह ेसवथ तुम्ही केले. पण माझी, र्ोडी अधोगती झाली आह.े” 

“अधोगती?”  

“हो समस्टर होम्स. आज सकाळी रँडाल्स टोळीला, न्यूयॉकथ मध्ये अटक झाली.” 

“ओहो! सप्रय हॉपदकन्स, पण ह ेतर तुमच्या अंदाजाच्या सवरुद्ध आह,े की त्यांनी काल रात्री 

कें टमध्य ेखून केला.” 

“पण ह ेहोणारच होते, समस्टर होम्स, ह ेअटळ होते. तरीही रँडाल्ससशवाय अजून काही, 

पोसलसांनी न ऐकलले्या, नवीन टोळ्या आहते.” 
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“असले. ह ेअगदी शकय आह.े तुम्ही सनघालात का?” 

“हो, समस्टर होम्स, मी या प्रकरणाच्या तळाशी पोचल्यासशवाय, मला सवश्रांती नाही. 

मला वाटत ेतुम्हाला, मला काही सुचवायचे तर नाही ना?” 

“मी तुम्हाला काही सुचवले आह.े” 

“काय?” 

“ओहो, मी पडद्यासंबंधी सुचवल ेआह.े’ 

“पण का, समस्टर होम्स, का?” 

“अर्ाथत, तो प्रश्न आहचे. पण मी तुम्हाला अशी कल्पना सुचवली आह.े तुम्हाला कदासचत 

त्यात काही तर्थय सापडले. तुम्ही जेवायला र्ांबणार नाही का?” ठीक आह.े अच्छा. आसण काय 

प्रगती होते आह,े ते कळवा.” 

जेवण झाले व होम्स पुन्हा कामाला लागण्यापूवी, टेबल स्वच्छ करूनही झाले. त्याने पाईप 

पेटवला. आसण त्याचे स्लीपर घातलेले पाय, शकेोटीची धग लागेल अस ेठेवले. अचानक त्याने 

त्याच्या घड्याळात पासहले. 

“वॉटसन, मी काही प्रगती झाली असेल, अशी अपिेा करतो.” 

“कधी?” 

‘आत्ता -- काही समसनटात. तुला बहुतेक अस ेवाटते आह,े की मी हॉपदकन्सबरोबर र्ोड े

वाईट वागलो? 

“मी तुझ्या अंदाजावर, सवश्वास ठेवतो.” 

“वॉटसन, खूप चांगले उत्तर! तू याकड ेअशा दषृ्टीने पासहले पासहजेस. मला ह ेपके्क ठाऊक 

नाही. त्याला जे मासहती आह,े ते पके्क आह.े मला खासगीपण ेअंदाज करायचा हक्क आह,े पण 

त्याला नाही. त्याला, सवथ शोधून काढायला हव.े नाहीतर तो दशेाला, समत्राला व स्वतःच्या 

कतथव्याला र्फसवणारा, ठरेल. अशा संशय असलेल्या केसमध्य,े मी त्याला त्रासदायक अवस्र्ेत 

ठेवणार नाही. त्यामुळे माझ्या मनाशी माझी खात्री झाल्यासशवाय, मी मला काय मासहती आह,े 

ते सांगणार नाही.” 

“पण ती कधी होईल?” 
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ती वेळ आलेली आह.े आता उल्लेखनीय अशा लहानशा नाटकातील, शेवटचे दषृ्य तू 

बघशील.” 

सजन्यातून पदरव आला. आसण दार उघडून माणसाचा एक सुंदर नमुना, आत आला. तो 

एक उंच तरुण मनुष्य होता. सोनेरी समशा, सनळे डोळे, सवषुववृत्तीय उन्हाच्या कातडी 

भाजल्याच्या खणुा, चपळपणा व मजबुती दाखवणारे उड्या मारत चालण,े असी त्याची वैसशष्ट्य े

होती. त्याने त्याच्यामागे दार लाऊन घेतले. तो हाताच्या मुठी वळून, छाती रु्फगवून, जादा 

असधकारभावना दाबत, उभा रासहला.  

“कॅप्टन क्रॉकर, बसा. तुम्हाला माझी तार समळाली का?” 

आमचा पाहुणा आरामखचुीत रेलून बसला व आम्हा दोघांकड ेआळीपाळीने बघू लागला. 

“मला तार समळाली आसण मी तुम्ही सांसगतलेल्या वेळेला आलो आह.े मी अस ेऐकल,े की 

तुम्ही माझ्या कायाथलयात र्ांबला आहात. तुमच्यापासून, काही सुटका नव्हती. काय सवाथत वाईट 

आह,े ते मला ऐकू द.े”  

"तुम्ही माझे काय करणार आहात? मला अटक करणार? बोला. अरे तुम्ही बोला. तुम्ही 

सतर्े नुसते बसून माझ्याशी, मांजर उंदराशी खेळते, तस ेखेळू शकत नाही” 

होम्स म्हणाला, “त्याला एक ससगार द.े कॅप्टन क्रॉकर, ती ओढा. आसण तुमचा रागाचा 

पारा चढू दऊे नका. तुम्ही जर मला सामान्य गुन्हगेार वाटला असतात तर, तुमच्याबरोबर मी 

ससगरेट ओढत बसलो नसतो, याची खात्री बाळगा. माझ्याशी मोकळेपणे बोला. आसण आपण, 

काही चांगले करू शकू. माझ्याशी काही चलाखी केलीत, तर मी तुम्हाला सचरडून टाकीन.” 

“तुम्हाला, मी काय करायला हव ेआह?े”  

“अॅबे शेतघरात काल रात्री, काय झाले त्याचा खराखरा वृत्तांत, मला हवा आह.े याद राखा, 

काहीही पदरचे घालायचे नाही व काहीही वगळायचे नाही. मला आधीच इतके मासहती आह ेकी, 

तुम्ही खऱ्यापासून इंचभर जरी ढळलात, तरी मी पोसलसांसाठी, सशट्टी वाजवेन व मग ती गोष्ट 

कधीच, माझ्या हातात रहाणार नाही.’ 

त्या खलाशाने, र्ोडा वेळ सवचार केला. मग त्याने उन्हाने भाजलले्या हाताने पाय 

खाजवला. 
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तो ओरडला, “मी प्रयत्न करतो. मी अस ेधरून चालतो, की तू गोरा मनुष्य असून, वचनाचा 

पक्का आहसे. मी तुला, सगळी गोष्ट सांगतो. पण आधी, एक बाब स्पष्ट करतो. माझा संबंध आह े

तोपयंत, मला कसलाही खेद नाही आसण कसली भीतीही नाही. मी ते परतही करेन, मी माझ्या 

कामातील सचे्चपणाला स्मरून सांगतो, त्या नरपशूचा सधक्कार असो. त्याला मांजरासारख ेसजतके 

जन्म असतील, सततके सवथ, तो माझा ॠणी राहील. पण ती बाई -- लडेी फॅ्रझर -- सतला मी 

कधीच, त्या शासपत नावाने हाक मारणार नाही. जेव्हा मला ती संकटात सापडले असे वाटत,े 

तेव्हा माझ्या काळजाचे पाणीपाणी होते. मी, सतच्या सप्रय चेहऱ्यावर एक सस्मत झळकावे म्हणून, 

सतला जीवन बहाल केल ेआह.े आसण तरीही -- आसण तरीही, मी अजून काय करू शकतो? सभ्य 

गृहस्र्हो, मी तुम्हाला माझी गोष्ट सांगतो. आसण मग तुम्हाला सवचारतो, मी अजून काय करू 

शकतो?” 

“मला र्ोड ेमागे गेले पासहजे. तुम्हाला सवथ मासहती आह.े तेव्हा तुम्हाला हदेखेील मासहती 

आह,े की जेव्हा ती प्रवासी होती व मी रॉक ऑर्फ सजब्राल्टर या बोटीवरील ऑदर्फसर होतो, 

तेव्हापासून सतला ओळखतो. सतला भटेल्याच्या पसहल्या ददवसापासून, ती माझे सवथस्व होती. 

प्रवासाच्या प्रत्येक ददवशी, मी सतच्या जास्त जास्त प्रेमात पडत गेलो. सतचे प्यारे पाय त्या डकेला 

लागत म्हणून, दर ददवशी मी त्या डकेचे गुडघ्यावर बसून चंुबन घेत असे. सतने माझ्याकड,े कधीच 

लि ददल ेनाही. एखादी बाई माणसाशी ज्या अदबीने वागेल, तसेच ती माझ्याशी वागे. माझी 

काही तक्रार नव्हती. ते र्फक्त माझ्या बाजूने, एकतर्फी प्रेम होते. आसण सतच्या बाजूने र्फक्त मतै्री व 

प्रवासातील ओळख! आम्ही जेव्हा प्रवास संपवला तेव्हा, ती स्वतंत्र बाई होती. पण माझी 

स्वतंत्रता कायमची संपली होती.  

“पुढच्या वेळी मी समुद्रावरून परतलो, तेव्हा मी सतच्या लग्नाबद्दल ऐकले. सतला जो 

आवडला होता, त्याच्याशी सतने लग्न का नाही केले? पैसा आसण मानमरातब -- सतच्यापिेा जास्त 

कुणाचा त्यावर हक्क होता? जे जे सुंदर, नाजूक व सुबक आह,े त्यासाठी ती जन्मली होती. मी 

सतच्या लग्नामुळे, दःुख केले नाही. मी सततका, स्वार्ी कुत्रा नव्हतो. सतचे नशीब र्फळर्फळल ेआसण 

सतने एका कर्फल्लक खलाशावर, सतचे आयुष्य कुबाथन केले नाही, म्हणून मी आनंद साजरा केला. 

असे मी मेरी फॅ्रझरवर प्रमे केले.  

मी सतला परत कधी बघने, अशी आशा करत नव्हतो. पण माझ्या मागच्या सर्फरीत, मला 

बढती समळाली. नवीन बोट अजून पाण्यात उतरवली नव्हती, म्हणून मी काही मसहन ेमाझ्या 

कुटंुबाबरोबर ससडनेहमॅला रहात होतो. एक ददवस गावातील एका गल्लीत, मला र्ेरेसा भेटली, 

सतची एकसनष्ठ नोकराणी. सतने मला सतच्या मालदकणीबद्दल सवथ काही सांसगतले. सतच्या 
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नवऱ्याबद्दल सवथ काही. आसण तुम्हाला सांगतो, मी खरोखर वेडा झालो. सतचे बूट चाटायची 

दखेील लायकी नसलेल्या त्या दारुड्या हलकटाने, सतच्यासाठी स्वतःचा हात पुढ ेकेलाच कसा? 

मी र्ेरेसाला परत भेटलो. मग मी प्रत्यि मेरीला भेटलो -- आसण परत भेटलो. मग ती मला, परत 

भेटली नाही. पण दसुऱ्या ददवशी मला आठवड्याभरात, बोटीवर रुजू होण्याचा सनरोप समळाला. 

मी जाण्यापूवी सतला एकदा भेटायचे ठरवल.े र्रेेसा माझी कायमची मतै्रीण होती. कारण ती 

मेरीवर प्रमे करे व माझ्यासारखाच, सतच्या नवऱ्याचा द्वषे करे. सतच्याकडून मला घराची मासहती 

समळाली. मेरी खालच्या मजल्यावर सतच्या छोट्याशा खोलीत वाचत बसे. मी काल सतर् ेहळूच 

गेलो व सखडकीवर टकटक केल.े पहील्यांदा ती माझ्याशी मोकळेपणे वागत नव्हती. पण मला 

मासहती होते, की आता ती माझ्यावर प्रेम करत होती आसण बर्फाथळ रात्री ती मला तसेच, जाऊ 

दणेार नव्हती. सतने मला कुजबुजत सांसगतले, की रे्फरी मारून पुढील बाजूस असलेल्या   ( फ्रें च ) 

मोठ्या सखडकीत ये. आसण मी ती जेवणघरात येण्यासाठी, उघडी पासहली. ह ेमी सतच्या ओठांनी 

ऐकले व माझ ेमन नाचू लागल.े मग मी सजच्यावर प्रेम करतो, अशा बाईचा वाटेल तसा वापर 

करणाऱ्याला, मी परत सशव्या ददल्या. तर सभ्य गृहस्र्हो, मी सतच्याबरोबर सखडकीच्या आत 

सनरागसपणे उभा होतो. दवे सवथसािी आह.े तेवढ्यात तो एखाद्या वडे्यासारखा, खोलीत घसुला. 

सतला अत्यंत वाईट भाषेत सशव्या ददल्या. त्याच्या हातात असलले्या काठीने, सतला चेहऱ्यावर 

सपासप मारल.े मी काठी काढून घेण्यासाठी धावलो. आसण आमच्यात चांगलीच मारामारी 

झाली. सजर् ेत्याचा पहला र्फटका बसला, त्या माझ्या हाताकड ेबघा. मग माझी पाळी होती. तो 

नासका भोपळा असल्यासारखा, मी त्याच्यावर तुटून पडलो. मला त्याबद्दल पश्चात्ताप होतो आह,े 

असे तुम्हाला वाटते का? तर तस ेमुळीच नाही. एकतर त्याला तरी आयषु्य समळेल ककंवा मला 

तरी. पण त्याहीपेिा जास्त, त्याला तरी आयुष्य समळेल ककंवा सतला तरी. सतला त्या वेड्याच्या 

हातात, मी कसा काय सोपवणार होतो? अशा तऱ्हनेे, मी त्याला ठार मारले. माझे काय चुकले? 

तुम्ही माझ्या जागी असतात, तर तुम्ही काय केल ेअसते?” 

“त्याने सतच्यावर वार केले, तेव्हा ती ककंचाळली. त्यामुळे म्हातारी र्ेरेसा वरील खोलीतून, 

खाली आली. सतर् ेकट्ट्ट्यावर दारूची बाटली पडली होती. मी ती उघडून र्ोडीशी मेरीच्या 

ओठात घातली. कारण ती धक्का बसून अधथमलेी झाली होती. नंतर र्ोडी मीही घेतली. र्ेरेसा 

बर्फाथप्रमाणे र्ंड होती. सतने व मी समळून, हा तुम्हाला सांसगतला गेललेा, बेत रचला. चोरांनी ह े

केले असा दखेावा आम्ही सनमाथण केला. र्ेरेसा ती गोष्ट, पुन्हापुन्हा सतच्या मालदकणीला सांगत 

रासहली. मी कीटक गोळा केल ेव घंटीची दोरी कापली. मग मी सतला खुचीत बसवून बांधल.े 

दोरीचे टोक नैसर्गथकपण े जवळजवळ तुटलेल े ददसेल अस े करून ठेवल.े नाहीतर बघणाऱ्याला 



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

36 
 

संशय आला असता, की चोरांना अशी दोरी करायचे जमले तरी कसे? नंतर मी चोरी झाली आह े

असे दाखवण्यासाठी, काही काचेच्या ताटल्या व चांदीची भांडी काढली. आसण प्रर्म ती सतर्ेच 

ती ठेऊन ददली. मग, पाऊण तासाने ती चांदीची भांडी घेऊन मी सनघालो. तत्पूवी र्ेरेसाला 

आरडाओरडा करायला सांगायला, मी सवसरलो नाही. मी चांदीची भांडी, तळ्यात टाकून ददली. 

आसण ससडनेहमॅला सनघून गेलो. मला अस ेवाटल ेकी आयुष्यात एका रात्री तरी, मी खरेच चांगल े

काम केल.े तर अस ेह ेसत्य आह,े समस्टर होम्स, सनखळ सत्य! जरी ते माझी मान, लटकवणारे 

असल ेतरी!” 

होम्सने काही वेळ शांतपणे पाईप ओढला. मग त्याने खोली ओलांडून आमच्या अशीलाला 

बाहरे बोलावले. 

तो बोलला, “मला असेच काहीसे, वाटत होते. मला मासहती आह,े की यातील प्रत्येक शब्द 

खरा आह.े पण तू जे सांसगतलेस, ते मला आधीच मासहती होते. र्फक्त खलाशीच, अशा तऱ्हनेे घटंी 

दोरीचा प्रकार करू शकतो. आसण खुचीला जखडलेल्या दोरीच्या गाठी, र्फक्त एक खलाशीच मारू 

शकतो.” त्याने सवचार केला, “ती बाई एकदाच प्रवासात, त्या खलाशाच्या संपकाथत आली होती. 

तो सतच्या आर्र्थक, सामासजक स्तरातील होता. ती त्याचा बचाव करायचा, प्रयत्न करत होती. 

आसण त्यावरून कळत होते की सतचे त्याच्यावर प्रेम होते. मग होम्स उघडपणे बोलला, “एकदा 

मला योग्य ददशा सापडल्यावर, तुम्हाला पकडण ेमाझ्यासाठी, अगदी सोपे होते.” 

“मला वाटले, पोलीस आम्हाला आमच्या चाणािपणामुळे, कधीच पकडू शकणार नाहीत.”  

“पोसलसाना तुम्ही सापडलेल ेनाही आसण माझा सवश्वास आह,े की यापढुेही सापडणार 

नाही. कॅप्टन क्रॉकर, आता असे बघा, ह ेर्फार गंभीर प्रकरण आह.े तरीही मी ह ेकबलू करायला 

तयार आह,े की माणसाला सजतकया टोकाची चीड आणणाऱ्या पररसस्र्तीत पाडल ेजाईल, तेवढे 

तुम्हाला पाडल ेगेल.े स्वतःचा बचाव करण्यासाठी केललेी कृती, असा तुमचा बचाव करता येईल 

का, याबद्दल मी साशंक आह.े सब्रटीश ज्युरी ते ठरवेल. मध्यंतरीच्या काळात, मला तुमच्याबद्दल 

इतकी सहानुभूती आह,े की जर तुम्ही पुढच्या चोवीस तासात नाहीसे व्हायचे ठरवल,े तर मी 

खात्रीने सांगतो की, तुम्हाला कोणीही त्रास दणेार नाही.” 

“आसण मग सवथ बाहरे यईेल?” 

“नक्कीच. सवथ बाहरे येईल.” 

खलाशाचा, रागाने जळर्फळाट झाला.  
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“काय रसायनाने तुम्हाला बनवले आह?े मला कायद्याची पुरेशी मासहती आह.े मेरीला, 

गुन्हगेाराला मदत केल्याबद्दल, दोषी ठरवले आईल. तुम्हाला असे वाटत ेका, की सतला एकटीला 

इर्े सवथ गोष्टीना तोंड द्यायला ठेऊन, मी सनघून जाईन? नाही सर, त्याना माझे काय करायचे 

असेल त ेकरु द.े पण कृपा करून, समस्टर होम्स, माझ्या गरीब सबचाऱ्या मेरीला, कोटाथची पायरी 

चढायला लागणार नाही, असे काहीतरी बघा.” 

होम्सने दसुऱ्यांदा, त्या खलाशाच्या पाठीवर हात ठेवला. 

“मी र्फक्त तुमची परीिा बघत होतो. आसण तुम्ही ती प्रत्येक वेळी, पास झालात. मी 

माझ्यावर, एक महत्वाची जबाबदारी घेतो आह.े पण मी हॉपदकन्सला एक चांगली सूचना ददली 

आह ेआसण त्याने त्याचा र्फायदा करुन घेतला नाही, तर मग मी अजून काही करणार नाही. ह े

बघा कॅप्टन क्रॉकर, आपण ह ेकायद्याने, योग्य प्रकारे करू. तू कैदी आहसे. वॉटसन, तू सब्रटीश 

ज्युरी आहसे, कारण तुझ्याहून जास्त योग्य माणूस, मला या जागेसाठी सापडला नसता. मी 

न्यायाधीश आह.े तू आता सवथ युसक्तवाद, ऐकला आहसे. तुला कैदी गुन्हगेार वाटतो, की वाटत 

नाही?” 

“न्यायाधीश महाराज, नाही.” मी म्हणालो. 

“ज्युरीचे मत सवचारात घेता, कॅप्टन क्रॉकर, तुम्हाला सनदोषी अस ेजाहीर करण्यात येत 

आह.े जोपयंत कायद्याला दसुरा कुणी बळी सापडत नाही, तोपयंत तुम्हाला माझ्यापासून अभय 

आह.े तुम्ही या बाईकड े एका वषाथत या. तुमचे आसण सतचे भसवष्य, आम्ही आत्ता ददलले्या 

सनकालाशी सुसंगत अस ेराहो.”   
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The Adventure Of The Engineer’s Thumb 

इंसजसनअरचा अगंठा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माझा समत्र शेरलॉक होम्स याच्याबरोबर काम करत असताना, त्याच्याकड े

सोडवण्यासाठी आलले्या समस्यांपैकी, र्फक्त दोन समस्या, मी त्याच्या लिात आणून ददल्या. 

त्यापैकी एक समस्टर हरॅ्रलेंचा अंगठा आसण दसुरी कनथल वॉरबटथनचा वेडपेणा. यापैकी 

दसुऱ्यासाठी सूक्ष्म स्वरूपाच्या व खोलात जाऊन केलले्या सनरीिणाची गरज होती. पण पसहली 

जाणून घ्यायला इतकी सवसचत्र होती, की ती जतन करून ठेवण्यास योग्य, अशी होती. माझा समत्र 
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ज्या उल्लेखनीय अवगामी तकथ शास्त्रीय पद्धतीने ती सोडवे, त्यासाठी सशरकाव करता येईल अशा 

अगदी कमी जागा त्यात होत्या. मला वाटत ेवतथमानपत्रात ही गोष्ट, एकपिेा जास्त वेळा, येऊन 

गेली होती. पण अशा अध्याथ रकान्यात घाईगदीत छापलेल्या, वणथनात्मक गोष्टींचा, र्फारसा 

पररणाम होत नाही. जेव्हा एकेक मदु्दे तुमच्या डोळ्यासमोर उघडत जातात, हळूहळू गूढ उकलत 

जाते व पायरीपायरीने शेवटी पूणथ सत्याचा शोध लागतो, तेव्हा ते वाचायला खरी मजा येते. 

कधीकधी एखाद्या केसचा माझ्यावर इतका पररणाम होतो, की दोन वषे झाली, तरी तो कमी 

होत नाही. 

तो माझ्या लग्नानंतरचा ८९ मधील उन्हाळा होता. तेव्हा ज्या घटना घडल्या त्या मी आता 

सांगणार आह.े मी होम्सचे बेकर रस्त्यावरील घर सोडून माझा डॉकटरकीचा व्यवसाय सुरु केला 

होता. तरी मी सतत त्याला भेटत अस ेव प्रसंगापरत्वे जेव्हा तो भेटायला येई तेव्हा त्याच्या 

बोहसेमयन सवयी सोडून दणे्याबद्दल त्याचे मन वळवत अस.े हळूहळू माझा व्यवसाय वाढत होता. 

मी पॅसडगं्टन स्टेशनपासून जवळ रहात असल्यामुळे, त्याच्या आसपासचे रुग्ण माझ्याकड ेयेत. खूप 

यातना दणेारा व बरेच ददवस रटकललेा असा ज्याचा आजार मी बरा केला तो रुग्ण, नेहमी माझ े

गुणगान करत असे. त्याच्या ओळखीच्या बऱ्याच आजारी मंडळीना तो सशर्फारस करून माझ्याकड े

पाठवत असे. 

एका सकाळी सात वाजायच्या र्ोड े आधी, मला नोकराणीने दारावर टकटक करून 

उठवले. पॅसडगं्टनहून दोन माणस े आली आहते व खाली दवाखान्यात र्ांबली आहते अस े ती 

म्हणाली. रेल्वे अपघाताच्या केसेस र्फार तातडीच्या असतात असा सवचार करून मी घाईघाईने 

कपड ेकरून खाली आलो. मी उतरल्याबरोबर माझा दरवान खोलीबाहरे आला व व त्याच्यामागे 

त्याने दार घट्ट ओढून घतेले. “मी त्याला आत बसवल ेआह.े तसा तो बरा आह.े” तो कुजबुजला. 

माझ्या खोलीत बंददस्त केललेा रुग्ण सवसचत्र असल्याचे त्याच्या हावभावावंरून वाटत असल्याने 

मी सवचारले, “काय झाले आह?े” 

     तो हळू आवाजात बोलला, “ हा नवीन रुग्ण आह.े मला वाटले, की मी त्याला इर्े आणावे. 

आसण मग मी त्यात अडकलो. तो बघा. आता, तो ठीक आह.े डॉकटर, आता मला गेल ेपासहजे. 

तुम्हाला जसे काम असते, तसेच मलाही आह.े” आसण तो सनघून गेला. मी त्याचे आभार मानायच्या 

आत, तो सनघूनही गेला. मी, माझ्या खोलीत आलो, तोपयंत तो माणसू उठून, माझ्या टेबलाशेजारी 

बसला होता. त्याने जांभळ्या रु्फलांचा सट्ट्वड कोट घातला होता. डोकयावरची टोपी त्याने माझ्या 

पुस्तकांवर ठेवली होती. रक्ताने डागाळललेा एक रुमाल त्याने एका हाताभोवती बांधला होता. 
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तो तरूण होता. मला वाटते, पंचवीसहून जास्त नसावा. पुरुषी चेहरा असललेा, मजबूत, पण 

दर्फकट ददसत होता. काहीतरी जोरात खुपत असल्यासारखा, तो मला वाटला. ते सहन करायला 

त्याला. सवथ शक्तीसनशी प्रयत्न कराव ेलागत होते.  

तो म्हणाला, “डॉकटर, इतकया लवकर तुम्हाला उठवल्याबद्दल, मार्फी मागतो. पण मला 

रात्री, भयानक अपघात झाला. मी इर् ेसकाळी, गाडीने आलो. पॅडीग्टन स्टेशनवर, मी चौकशी 

केली की मला इर् ेजवळपास डॉकटर कुठे सापडले. एका भल्या माणसाने मला इर् ेआणून सोडल.े 

मी नोकराणीला, माझे काडथ ददले पण सतने, ते टेबलावर ठेऊन ददल.े” 

मी ते घेऊन, त्यावर नजर टाकली. ‘समस्टर हरॅ्रले, जलशसक्तशास्त्र इंसजसनअर, १६ अ , 

सव्हकटोररया रस्ता ( सतसरा मजला ). तर असे माझ्या सकाळच्या पाहुण्याचे नाव, गाव आसण 

पेशा होता. मी माझ्या वाचनालयातील, खचुीवर बसत म्हणालो, “तुम्हाला ताटकळत 

ठेवल्याबद्दल, मला खेद होतो आह.े तुम्ही नुकतेच रात्रीच्या प्रवासाहून आला आहात, ह ेमी समजू 

शकतो. हा रात्रीचा प्रवास तसा एकसरुीच असतो.” 

“ओहो, माझी रात्र असजबातच एकसुरी नव्हती.” अस ेम्हणून तो हसला. खचुीच्या पाठीवर 

टेकत, सतच्या बाजू हलवत, तो अगदी मनापासून, जोरजोरात हसला. त्या हसण्यासवरुध्द माझ्या 

वैद्यकीय सहजप्रवृत्ती उर्फाळून उठल्या.  

मी ओरडलो, “पुरे करा. स्वतःला भानावर आणा.” आसण मी एका भांड्यातून, त्याच्यावर 

पाणी ओतले. 

परंतु, त्याचा काही पररणाम झाला नाही. जेव्हा एखादी हादरवून टाकणारी घटना घडून 

जाते, तेव्हा असे हसण ेव वेड्यासारखा भावनांचा उद्रके होणे, घडते. काही वेळाने तो खूप दमललेा 

व अशक्त ददसणाऱ्या अवतारात, शुद्धीवर आला.  

धापा टाकत तो बोलला, “मी मलाच र्फसवत होतो.” 

“मुळीच नाही. ह ेपी.” मी र्ोडी ब्रँडी पाण्यात समसळून त्याला ददल्यावर, त्याचे पांढरे 

पडलेल ेगाल परत लाल ददसू लागले. 

तो उद्गारला, ‘ह ेचांगल ेझाल.े आसण डॉकटर, आता तुम्ही कृपया, माझा अंगठा, ककंवा 

सजर्े माझा अंगठा असायचा ती जागा, बघाल का?” मी त्याच्या हाताला बांधललेा रुमाल 

सोडला. माझ्या सराईत नजरेला सदु्धा, ते बघून शहारे आले. तेर्े चार बोटे होती व अंगठा सजर्ून 

सुरु होतो, सतर् ेभयंकर लाल खडबडीत जागा र्फक्त होती. अंगठा मुळापासून, उपटला गेला होता. 



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

41 
 

मी ओरडलो, “अरे बापरे, ही भयानक जखम आह.े यातून खूप रक्त वाहून गेले असणार.” 

“हो. ह ेझाल ेतेव्हा मी चक्कर येऊन पडलो. आसण मला वाटते, बराच वेळ मी बेशुध्द होतो. 

मी शदु्धीवर आलो तेव्हाही रक्त वहात होते. म्हणून मी ती जागा, माझ्या मनगटाभोवती रुमालाने 

घट्ट बांधून ठेवली व आधारासाठी त्याला एक कडक डहाळी लावली.” 

“छान! तू तर शल्यसवशारद असायला हवा होतास.” 

“हा जलशास्त्रातील प्रश्न आह.े आसण तो माझ्या कायथिेत्रात येतो.” 

मी जखम पहात म्हणालो, “ह ेखपू मोठ्या व धारदार उपकरणाने झालेल ेआह.े” 

ती म्हणाला, खाटकाच्या सुऱ्यासारख ेकाहीतरी.” 

“मला वाटत ेतो अपघात होता.” 

“असजबात नाही.” 

“मग काय, खुनी हल्ला?” 

“खरंच, भयाण असा, खनुी हल्ला.” 

“तू मला, घाबरवतो आहसे.” 

मी जखम रटपून घेतली, स्वच्छ केली व कापूस घालून त्यावर पट्टी लाऊन टाकली. तो हु ं

की चंु न करता पाठीवर पडून रासहला होता. र्फक्त मध्ये मध्य ेसारखे ओठ चावत होता.  

माझे सवथ काही करून झाल्यावर मी सवचारले, “आता कसे वाटत ेआह?े” 

“मस्त!  तुमच्या ब्रँडी व मलमपट्टीमुळे, मला नवीन मनुष्य झाल्यासारखे वाटते आह.े मी 

अशक्त झालो होतो, पण कशीबशी तग धरली.’ 

“कदासचत तुम्ही याबद्दल अजून काही, बोल ूनका. त्यामुळे नक्कीच, तुम्हाला त्रास होतो 

आह.े” 

‘ओहो, नाही. आता नाही. मला माझी कहाणी पोसलसाना सांसगतली पासहजे. पण 

आपल्यात म्हणून सांगतो, जर माझ्याकड े हा जखमेचा ठळक पुरावा नसता, तर माझ्या 

सांगण्यावर त्यांनी सवश्वास ठेवला असता, की नाही कुणास ठाऊक? कारण ह ेजगावेगळे आह.े 
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आसण माझ्याकड ेत्याला बळकटी दईेल, अस ेभक्कम काही नाही. मी जे पुरावे दऊे शकतो, ते इतके 

तकलाद ूआहते की त्याने न्याय समळेलच, याची शाश्वती नाही.” 

मी ओरडलो, “अरेच्च्या! मग जर तुम्हाला ही समस्या सुटायला हवी असेल, तर पोसलसांकड े

जाण्यापेिा, मी माझा समत्र शरेलॉक होम्स याचे नाव, तुम्हाला सुचवेन.” 

माझा पाहुणा म्हणाला, “मी त्याचे नाव ऐकले आह.े त्याने माझी केस हातात घेतली, तर 

मला र्फार आनंद होईल. अर्ाथत मला पोसलसांची मदत, घ्यावीच लागेल. तुम्ही माझी त्याच्याशी, 

ओळख करून द्याल का?” 

“त्यापेिा, मीच तुला त्याच्याकड ेघेऊन जाईन.” 

“मी तुमचा खरंच, आभारी होईन.” 

“आपण गाडी बोलावू व बरोबर जाऊ. आपण बरोबर त्याच्या न्याहारी घ्यायच्या वेळी 

पोचू. तुम्हाला अस ेचालले ना?” 

“हो. पण मी त्याना माझी गोष्ट सांगत नाही, तोपयंत, मला चैन पडणार नाही.” 

“मग माझा नोकर, गाडी बोलावेल. मी पाच समसनटात येतोच.”  

मी घाईने वरती गेलो. माझ्या बायकोला सवथ समजावून सांसगतले. आसण नंतर आम्ही दोघ े

टांग्यातून बेकर रस्त्याकड ेसनघालो. माझ्या अपिेेप्रमाणे, शेरलॉक होम्स हॉलमध्य,े गाऊन घालनू 

आरामात बसला होता. टाईम्स वतथमानपत्रातील दःुखाचा रकाना वाचत, त्याचा न्याहारीपूवीचा 

पाईप ओढत बसला होता. त्याने नेहमीच्या समत्रत्वाच्या र्ाटात आमचे स्वागत केल ेव न्याहारीची 

मागणी नोंदवली. आम्ही त्यावर ताव मारला. ते झाल्यावर, त्याने पाहुण्याला सोफ्यावर बसवले. 

स्वतःच्या डोकयामागे उशी ठेवली आसण ब्रँडी व पाणी त्याच्या जवळ ठेऊन बसला.  

तो बोलला, “समस्टर हरॅ्रल,े तुमचा अनुभव जगावेगळा असल्याचे लिात येते आह.े तुम्ही 

सतर्े पडा. अगदी घरच्यासारख ेमोकळेपणे पडा व तुम्हाला काय सांगायचे आह,े ते सांगा. तुम्ही 

दमलात, की र्ांबा. मग र्ोड ेपेय घेऊन, तुमची शक्ती शाबूत ठेवा.”  

माझ्या रुग्णाने आभार मानले व बोलला, “डॉकटरानी, मला आधीच माणसात आणल े

होते. तुमच्या न्याहारीने आता मी पूणथपणे बरा झालो आह.े मी तुमचा र्फार मलू्यवान वेळ घेत 

नाही. तर मग मी माझ्या सवशेष अशा, अनुभवकर्नाला सुरवात करतो.” 
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काळजीचा व डोकयावर ओझे ददल्याचा भाव घेऊन, होम्स त्याच्या आरामखुचीत बसला. 

मी त्याच्या समोर बसलो व शांतपण ेहरॅ्रलेची, सवसचत्र गोष्ट ऐकू लागलो. 

तो म्हणाला, “तुम्हाला मासहती असेल की, मी अनार् व असववासहत असून, एकटा 

लंडनमध्य ेरहातो. व्यवसायाने मी जलशक्तीशास्त्रातील, इंसजसनअर असनू, मला या िते्रातील, 

गेल्या सात वषांचा अनुभव आह.े मी वने्नर आसण मॅर्सेन या ग्रीनसवचच्या प्रससध्द कंपनी बरोबर 

सशकाऊ उमेदवार म्हणून काम करत होतो. माझ्या गरीब वडीलांच्या मतृ्युनंतर दोन वषांपूवी, 

माझ्या कामातून बरेच पैस े घेऊन, मी माझा व्यवसाय चाल ू करण्याचे ठरवले. सव्हकटोररया 

रस्त्यावर माझ्या व्यवसायासाठी कायाथलय घेतल.े  

मला वाटते प्रत्येकालाच, स्वतंत्र व्यवसायातील सुरवात, र्ोडी नाउमेद करणारी वाटते. 

माझ्या बाबतीतही तसेच झाल.े दोन वषाथत मला, तीन सल्ल्याची कामे समळाली व अजून एक 

छोटेसे काम मी केल.े तेवढेच र्फक्त मी माझ्या व्यवसायात करू शकलो. माझी ददवसाची कमाई 

र्फक्त २७ डॉलर १० सशलींग एवढीच होती. रोज सकाळी नऊ ते संध्याकाळी चारपयंत, मी माझ्या 

छोट्याशा कायाथलयात बसललेा असायचो. शेवटी मी सनराश होऊ लागलो व सगळे बंद करावे, 

असे मला वाटू लागल.े  

काल मात्र मी असा सवचार करत कायाथलय सोडत असताना, माझा कारकून सांगत आला, 

की मला भटेायला एक सभ्य गृहस्र् आला आह.े त्याने काडथ आणल ेहोते. काडाथवरील त्याचे नाव 

होते, कनथल लायसँडर स्टाकथ . तो कनथल आत आला. साधारण मध्यम आकाराचा, पण र्फारच 

बारीक असललेा, असा तो होता. मी तोपयंत एवढा बारीक माणसू, पासहला नव्हता. त्याचा सवथ 

चेहरा नाक व हनुवटीच्या धारदारपणामुळे चमकत होता. त्याच्या असस्र्पजंर हाडांवर, त्याच्या 

गालांचे कातड ेताणून बसवल्यासारखे ददसत होते.  पण तरीही ह ेत्याच्या सरावाचे ददसत होते. 

तो काही आजारी वगैरे नव्हता. त्याचे डोळे तेजस्वी व चाल जलद होती. तो एकंदर, ठीकठाक 

वाटत होता. त्याचे कपड ेसाध ेपण नीटनेटके होते. मला वाटते त्याचे वय, तीसपेिा चाळीसच्या 

जवळ असावे.  

तो जमथन उच्चार करत म्हणाला, “समस्टर हरॅ्रले, तुमची कोणीतरी माझ्याजवळ सशर्फारस 

केल्यामुळे, मी येर् ेआलो आह.े तुम्ही केवळ व्यवसायातच अग्रगण्य नसून, तुम्ही काळजीपूवथक 

बोलणारे व गुसपते राख ूशकणारे असे असल्याचे मला सांगण्यात आले आह.े”  

अस ेम्हणल्यावर कोणाही तरुण माणसाला वाटेल, तसा आनंद मलाही वाटला. “माझी 

अशी भलावण करणारा कोण आह,े ते मी सवचारू शकतो का?” मी सवचारले. 
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“या िणी कदासचत, मी तुम्हाला ते न सांसगतलेल ेबरे ठरेल. आपण दोघेही अनार् व 

असववासहत आहोत आसण लंडनमध्ये रहात आहोत, एवढे मी सांगतो.” 

मी उत्तरलो, “ते बरोबर आह.े पण या सवाथचा माझ्या व्यवसायाशी काय सबंंध आह?े तुम्ही 

माझ्याकड ेकाही व्यवसासयक कामासाठी आला आहात, असे मी समजतो, बरोबर ना?” 

सनःसंशय ते खरे आह.े पण मी जे बोलतो आह,े ते मुद्द्याला धरूनच आह.े माझ्याकड े

तुमच्यासाठी, एक व्यावसासयक सूचना आह.े मी सांगेन त्यासाठी पूणथपणे गुप्तता पाळणे जरुरीचे 

आह े -- पूणथ गुप्तता, समजले का? कुटंुबात रहाणाऱ्या माणसापिेा, एकट्या रहाणाऱ्या 

माणसाकडून याचे पालन होणे जास्त गरजेचे आह.े” 

“मी तुम्हाला गुप्तता पाळण्याचे वचन दतेो. ते पाळले जाईल, याबद्दल खात्री बाळगा.” 

मी बोलल्यावर, त्याने कठोरपणे माझ्याकड ेपासहले. मी इतके संशयी व प्रश्नार्थक डोळे 

आजपयंत पासहले नव्हते.” 

शेवटी तो म्हणाला, “तू वचन दतेोस तर?” 

“हो. मी वचन दतेो.” 

“मी बोलण्यापूवी, बोलताना व बोलल्यावरदखेील, पूणथ शांतता हवी. मी शब्दात सांगेन 

ककंवा ते सलसखत स्वरूपात असले.” 

“मी तुम्हाला आधीच, वचन ददलेल ेआह.े” 

त्याने सवजेच्या चपळाईने एकदम उडी मारून खोलीचे दार सताड उघडल ेव बोलला, 

“छान” बाहरेचा पॅसेज ररकामा होता. 

तो पुढे म्हणाला, “ ठीक आह.े कारकून मंडळी कधीकधी मालकाच्या बाबतीत, नको इतकी 

चौकस असतात. बाहरे कोणी नसल्याने, आता आपण सुरसितपणे बोल ूशकू.” त्याने त्याची खुची 

माझ्या जवळ आणली व त्याच सवचारी व प्रश्नार्थक नजरेने, माझ्याकड ेरोखून बघ ूलागला. 

त्या लुकड्या माणसाच्या मूखथपणामुळे, त्याच्यापासून दरू जावे, अशा तऱ्हचेे काही 

भीतीदायक भाव, माझ्यात वाढू लागले. माझ्या अधीरपणामुळे, माझा अशील सनघून जाण्याची 

भीतीदखेील मला वाटली नाही. मी म्हणालो, “तुमचे काम काय आह े ते सांगा. माझा वेळ 

महत्वाचा आह.े” मी ते दसुरे वाकय उगीच बोललो. पण ते आपोआप माझ्या ओठांवर आल.े  
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“एका रात्रीच्या कामाकरता, पन्नास सगनीज ठीक राहतील?” 

“ठीक वाटतात.” 

“मी एक रात्र म्हणतो आह,े पण काही तास पुरेस े आहते. एका जलशास्त्रीय स्टँसपंग 

मशीनचा सगअर सबघडला आह.े त्याबाबतीत मला तुमचा सल्ला हवा आह.े त्यात काय सबघडल े

आह ेते तुम्ही आम्हाला सांसगतलेत, तर आम्ही ते दरुुस्त करू शकू. अशा कामाबद्दल तुम्ही काय 

म्हणाल?” 

“ह ेकाम तस ेसोपे वाटते आह.े पण त्यासाठीचे पसैे, जरा जास्त वाटतात.” 

“ते तसेच आह.े तुम्ही आज शेवटच्या गाडीने, येऊ शकाल का?” 

“कुठे?” 

“बकथ शायरमध्ये आयर्फोडथ येर्े. ऑकसर्फोडथच्या सीमेजवळ, ती एक लहानशी जागा आह.े 

साधारण सात मलैांवर. पॅडीग्टन स्टेशनपासून गाडी आह,े ती तुम्हाला ११.१५ ला सतर् ेआणेल.” 

“ठीक आह.े” 

मी गाडी घेऊन, तुम्हाला न्यायला येतो.” 

“सतर्ून रस्ता आह ेतर?” 

“हो. आमची जागा तशी गावापासून दरू आह.े आयर्फोडथ स्टेशनपासून सात मैल आह.े” 

“मग आपल्याला सतर्े पोचायला, मध्यरात्र होईल. मला वाटते सतर्ून परतीची गाडी 

नसेल. मला रात्रभर, सतर्े रहावे लागेल.” 

हो. आम्ही तुमची, रहायची व्यवस्र्ा करू.” 

“पण ते जरा, सवसचत्र वाटते. मी त्यापेिा दसुऱ्या एखाद्या सोयीस्कर वळेी, येऊ शकत 

नाही का?” 

आमच्या सवचाराप्रमाणे, तुम्ही उसशरा यावे ते बरे. तुम्हाला काही त्रास ककंवा गैरसोय 

झाल्यास, आम्ही तुम्हाला पसै े दऊे. तुमच्यासारख्या सबनओळखीच्या तरुण मनुष्याकडून 

समळणाऱ्या व्यावसासयक सल्ल्याबद्दल, आम्ही तुम्हाला योग्य वाटेल ती र्फी दऊे. तरीही तुम्हाला 

जर ह ेकाम करायचे नसले, तर अजून खूप वेळ आह.े” 
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“मी पन्नास गीसनजचा व मला ते पसै ेदकती उपयकु्त ठरू शकतील याचा सवचार केला आसण 

म्हटल,े “नाही. तस े काही नाही. तुम्हाला जस ेहवे आह,े तसेच मी करेन. पण मला अजून ह े

स्पष्टपणे कळल ेनाही, की तुम्हाला मी काय करायला हव ेआह?े”  

“अस ेबघा. तुमच्याकडून आम्ही गुप्ततेचे जे वचन घतेले आह,े त्यामुळे अगदी सहज तुम्हाला 

कुतूहल वाटत असणार. तुमच्यासमोर सवथ काय ते खुले केल्यासशवाय, तुमच्याकडून काय हवे आह े

ह ेमी सांगू शकत नाही. मला वाटत ेकी चोरून सभंाषण ऐकणाऱ्यांपासून, आपण पूणथपणे सुरसित 

आहोत.” 

“पूणथपणे.” 

“तर मग मला असे सांगायचे आह.े तुम्हाला कदासचत मासहती असेल की रु्फलसथ अर्थ ( एक 

प्रकारची माती ) ही खूप ककंमती वस्तू आह ेव इंग्लंडमध्य ेती एकदोन रठकाणीच सापडते.” 

“मी अस ेऐकले आह.े” 

"काही काळापूवी, मी एक लहान जागा सवकत घतेली -- अगदी लहानशी -- दहा मलैाच्या 

आतलीच. सतर् े एका रठकाणी, मी सुदवैी असल्याने रु्फलसथ अर्थचे र्र सापडल.े परंतु त्याची 

तपासणी केल्यावर, मला अस ेकळल ेकी ह ेर्र तुलनात्मक दषृ्ट्या र्फार कमी होते. मोठे र्र  त्याचा 

दोन्ही बाजंूच्या जागांवर म्हणजे माझ्या शेजारील उजव्या व डाव्या बाजूच्या जसमनींमध्ये होते. 

त्या जागांचे मालक मात्र, त्यांच्याकड ेएवढा सोन्यासारखा मलू्यवान साठा असल्याच्या बाबतीत, 

अनसभज्ञच होते. तेव्हा त्याना त्यांच्या जागेची ककंमत लिात येण्यापूवी, मला त्यात रुची होती. 

पण माझ्याकड े ती जमीन सवकत घेण्याइतके, पसैे नव्हते. मी माझ्या काही समत्रांना गुप्तपणे, 

सवश्वासात घेतले. आम्ही समळून असे ठरवल,े की माझ्या जागेतील ते र्र गुपचूप खणून काढून, 

संपत्ती समळवायची. आसण मग त्या संपत्तीच्या योगे, शेजारील जमीन सवकत घ्यायची. गेल ेकाही 

ददवस, आम्ही ते करत आहोत. यात आम्हाला मदत म्हणून आम्ही जलशास्त्रीय दबावयंत्र बसवल े

आह.े पण ते मोडल्यामुळे नीट चालत नाही. त्या बाबतीत आम्हाला तुमचा सल्ला हवा आह.े 

आम्ही आमची गुप्तता अगदी हतूेपूवथक पाळतो. पण आमच्याकड ेया बाबतीतील तज्ञ इंसजसनअर 

आला आह,े ही बातमी जर लोकाना कळली तर, मग चौकशी सुरु होईल. याचा बोभाटा झाल्यास, 

आमच्या पुढील सवथ बतेांवर पाणी दर्फरेल. त्यामुळे तुम्ही कुणाला न सांगता, आज रात्री 

आयर्फोडथला यावे. मला वाटते मी सगळे काही स्वच्छपणे, तुम्हाला सांसगतले आह.े” 
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मी म्हणालो, “माझ्या लिात आल.े र्फक्त एकच गोष्ट मला कळली नाही की रु्फलसथ अर्थ 

खणून काढण्यासाठी, जलशास्त्रीय दबावयंत्राचा काय उपयोग आह?े ते तर खड्ड्ड्यातील दगड, 

माती इत्यादी बाहरे काढते.” 

तो सनष्काळजीपणे म्हणाला, “आमची स्वतःची पद्धत आह.े आम्ही माती दाबून सवटा 

तयार करतो म्हणजे कुणाला सशंय न येता, आम्ही त्या बाहरे नेऊ शकतो. पण ती तर र्फक्त, एक 

खुबी आह.े समस्टर हरॅ्रल,े आता मी तुमचा सवश्वास, पूणथपणे सजंकललेा आह.े आसण मी तुमच्यावर 

दकती सवश्वास टाकतो, ह ेदाखवून ददले आह.े” एवढे बोलून तो उठला. “मग मी तुमची आयर्फोडथला 

११. १५ वाजता वाट बघतो.”  

“मी तेव्हा, नक्की सतर्े यतेो.” 

“आसण कुणाला एक अिरही बोलायचे नाही.” त्याने माझ्याकड ेशेवटचे लांब, प्रश्नार्थक 

नजरेने पासहले. मग र्ंड, ओलसर हाताने, माझा हात दाबत तो घाईने सनघून गेला. 

नंतर मी जेव्हा याबद्दल, शांतपणे सवचार केला, तेव्हा मला माझ्यावर अचानकपण े

सोपवलले्या या कामसगरीचे आश्चयथ वाटल.े ते तुम्हाला दोघानाही वाटल ेअसेल. एका बाजूने मी 

अर्ाथत, आनंदी होतो, कारण बाहरे कुठे मी ह ेकाम केले असते, तर मला याच्या एक दशांश, 

एवढेच पैसे समळाले असते. या कामामुळे अजून असलीच कामे, समळण्याची शकयता होती. तर 

दसुरीकड ेमाझ्याकड ेआलेल्या माणसाचा चेहरा व पद्धत, याबद्दल माझे र्फारस ेबरे मत, बनल े

नव्हते. जरी रु्फलसथ अर्थचे काम असल ेतरी, त्यासाठी रात्री येण्याचे, त्याचे स्पष्टीकरण मला पटल े

नव्हते. मी सतर् ेजाण्यासाठी करणार असलले्या प्रवासाबद्दल, मौन बाळगण्यासाठी तो दाखवत 

असललेी असत काळजीदखेील, मला अवाजवी वाटत होती. तरीही सवथ शकंा दरू सारून, मी जेवण 

करून पॅडीग्टनला पोचून ठरल्याप्रमाण,े त्यांनी अरेरावीने सांसगतल्याप्रमाणे कुठेही वाच्यता न 

करता, मागथस्र् झालो.  

रीसडगंला मला डबाच नव्ह ेतर स्टेशनदखेील बदलावे लागल.े पण मी आयर्फोडथसाठीची 

शेवटची गाडी पकडली व अत्यंत समणसमणता उजेड असलेल्या स्टेशनवर, पोचलो. सतर् े

उतरणारा, मी एकटाच उतारू होतो. र्फलाटावर कंदील घेतललेा, एक झोपाळू हमाल होता. मी 

छोट्या दारातून बाहरे पडलो आसण सकाळी माझ्याकड ेआलेला माणसू, सतर्े दसुऱ्या बाजूला 

उभा राहून, माझी वाट बघताना मला ददसला. एकही शब्द न बोलता, त्याने माझा दडं पकडून, 

घाईने मला दार उघड े असेल्या गाडीत बसवले. त्याने दोन्ही बाजंूच्या सखडकया उघडल्या. 

लाकडावर र्ाप मारली व घोड ेसजतके जलद पळतील, सततकया वेगाने आम्ही सनघालो.” 
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होम्सने मध्येच सवचारल,े “एक घोडा?’ 

“हो एकच घोडा.” 

“घोड्याचा रंग तू पासहलास का?” 

“हो. मी टांग्यात बसताना, बाजूच्या उजेडात तो पासहला. तो चकचकीत सवटकरी रंगाचा 

होता.” 

"दमललेा ददसत होता, की ताजातवाना?” 

“ओहो, तो उत्साही व झगमगता ददसत होता.” 

“आभारी आह.े तुमच्या बोलण्यात खंड पाडल्याबद्दल िमस्व. तुमचे ददलचस्प सांगणे चाल ू

ठेवा.” 

“आम्ही बरेच दरू गेलो. तासभर तरी आम्ही चाललो होतो. कनथल लायसँडर स्टाकथ  म्हणाला 

होता, की अंतर र्फक्त सात मैल आह ेपण आम्ही ज्या वेगाने चाललो होतो व सजतका वेळ चाललो 

होतो, त्यावरून असे वाटले, की ते सुमारे बारा मलै असावे. सवथ वेळ तो माझ्या शेजारी मुकाट्याने 

बसून होता. माझ्या लिात आले, की मी त्याच्या ददशेने बरेचदा नजर टाकली तेव्हा तो माझ्याकड े

खूप ताण घेऊन बघत होता. त्या गावठी भागातील रस्ते, काही चांगल ेनव्हते. कारण आम्ही 

वेडवेाकड ेधके्क, खात होतो. मी सखडकीतून बाहरे बघून, आम्ही कुठे आलो आहोत, ते बघत होतो 

पण सखडकीच्या अपारदशथक काचांमुळे, र्फक्त मधनूमधून सरकणारा र्ोडासा प्रकाश सोडून, काही 

ददसत नव्हते. प्रवासातील एकसुरीपणा घालवण्यासाठी, मी काही ताशेरे झाडत होतो पण कनथल 

एखाद्या शब्दात उत्तर दऊेन, माझी बोळवण करत होता. शेवटी खाबडखबुड रस्ता संपून, र्ोडा 

गुळगुळीत रस्ता चालू झाला. घोडागाडी र्ांबली. कनथल लायसँडर स्टाकथ ने, बाहरे उडी मारली. 

मी दखेील त्याच्या पाठोपाठ उतरलो व आमच्यापुढील पोचथच्या ददशेने, सनघालो. आम्ही गाडीतून 

उतरून, लगेच हॉलमध्य ेप्रवेश केला. त्यामुळे मला घरासमोर, एक ओझरता कटाि टाकता आला 

नाही. मी आत सशरल्याबरोबर, धाडकन दरवाजा बंद झाला. मला घोडागाडी दरू गेल्याचा, 

अस्पष्ट आवाज आला. घरात समट्ट काळोख होता. कनथल काडपेेटीसाठी चाचपडत होता आसण 

काही पुटपुटत होता. अचानक पॅसेजच्या दसुऱ्या टोकाचे दार उघडल ेव आमच्या ददशेने लांब 

प्रकाशाची सतरीप पडली. ती जास्त रंुद होत गेली आसण त्यापाठोपाठ हातात ददवा घेतलेली एक 

बाई, अवतीणथ झाली. तो ददवा सतने डोकयावर धरला होता. ती चेहरा पुढे काढून आमच्याकड े

बघत होती. सतचा चेहरा सुंदर असललेा, मला ददसत होता आसण सतची वस्त्रप्रावरण ेउंची होती. 
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ती परदशेी भाषेत, प्रश्नार्थक असे काही बोलली, तेव्हा कनथलने एका शब्दात, काही असंबद्ध उत्तर 

ददले. सतने अशी काही हालचाल केली, की सतच्या डोकयावरून ददवा जवळजवळ पडणारच होता.  

तो दार उघडत म्हणाला, “काही समसनटे तुम्ही इर् ेर्ांबा. ती एक लहानशी, शांत व मोजके 

र्फर्नथचर असललेी खोली होती. मधोमध एक गोल टेबल होते. त्यावर बरीच जमथन पुस्तके 

वेडीवाकडी पडली होती. दाराशेजारील बाजाच्या पेटीवर कनथल स्टाकथ ने ददवा ठेवला. ”मी 

तुम्हाला िणभरसदु्धा, ताटकळत ठेवणार नाही.’ अस े म्हणून, तो अधंारात अदशृ्य झाला. मी 

टेबलावरील पुस्तकांवर नजर दर्फरवली. आसण मला जमथन येत नसले तरी, त्यातील दोन पुस्तके, 

पद्धतशीरपण े  सलसहललेी शास्त्राची, पुस्तके होती. इतर पुस्तके कसवतांची होती. मग मी 

सखडकीपाशी गेलो. मला गावाचा काही भाग ददसेल, अस ेवाटले. पण एक जाड गज बसवलेल े

ओकचे शटर सतर् ेमध्य ेयेत होते. नवल वाटेल इतके, ते घर शांत होते. पॅसेजमध्ये कुठेतरी जुने 

घड्याळ, रटकरटक करत होते. पण बाकी सगळीकड,े स्मशानशांतता होती. माझ्यात 

अस्वस्र्पणाची भावना वाढू लागली. ह ेकोण जमथन लोक होते आसण अशा सवसचत्र, आडगावी 

राहून, ते काय करत होते? आसण ही जागा नक्की आह ेतरी कुठे? आयर्फोडथपासून मी दहा मैलांवर 

होतो, एवढेच मी जाणत होतो. पण कुठल्या ददशेला, उत्तर, दसिण, पूवथ की पसश्चम ते मला 

मासहती नव्हते. तसे पासहले तर रीसडगं व इतर मोठी शहरे, कदासचत जवळ होती. ह ेगाव, तस े

एकाकी नसेलही. पण ह ेनक्की होते, की हा भाग इतका शांत होता, की आम्ही नक्की आडगावात 

होतो. मी एक गाणे गुणगुणत, खोलीत रे्फऱ्या मारल्या. मला पन्नास सगनीज समळणार आहते ह े

आठवून, माझे मनोबल मी वाढवले. अचानक सनुसान शांततेतून, करकर आवाज करत खोलीचे 

दार उघडल.े र्फटीत ती बाई उभी होती. सतच्यामागे अंधार होता आसण माझ्या खोलीतील 

टेबलावरील ददव्याचा प्रकाश सतच्या उत्सुक, सुंदर चेहऱ्यावर पडला होता. ती भीतीने र्रर्र 

कापत असल्याचे, मी पासहले. आसण ते दषृ्य माझे हृदय सचरत गेले. सतने तोंडावर बोट ठेऊन, 

मला गप्प बसण्यास सुचवले. नंतर ती काही, मोडकेतोडके इंसग्लश शब्द पुटपुटली. सतचे घाबरलेल े

डोळे, मागे अधंारात बघत होते.  

“मी जाते.” खूप प्रयत्न करून ती शांतपणे म्हणाली, “मी जाते. मी इर् ेरहायला नको. तुम्ही 

पण इर् ेरासहलेल ेचांगल ेनाही.” 

मी म्हणालो, “पण बाईसाहबे, मी ज्यासाठी इर् ेआलो, ते काम तर अजून, झालेल ेनाही. 

मी मशीन पासहल्यासशवाय, इर्ून सनघू शकत नाही.” 
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ती बोलत रासहली, “इर् ेतुम्ही र्ांबणे, ठीक नाही. तुम्ही दारातून सनघनू जाऊ शकता. 

कोणी तुम्हाला काही बोलणार नाही.” नंतर मी हसून डोके हलवलेल ेपाहून, सतने सतचे बंधन दरू 

सारल ेव हातात हात घालून, एक पायरी पुढे आली व कुजबुजली, “दवे तुमच्यावर दया करो. खपू 

उशीर होण्यापूवी इर्ून सनघून जा.”  

“पण मी स्वभावतः डोकयाने मजबूत असल्याने, माझ्या बाबतीत काही अडर्ळा आला, 

तर उलट मी चवताळून, त्याचा सामना करायला सज्ज होतो. मी माझ्या कष्टप्रद प्रवासाचा व 

मला समळणाऱ्या पन्नास सगनीजचा, सवचार केला. माझ्यासमोरील सुखावह नसलेल्या, रात्रीचाही 

सवचार केला. काही न करता, सनघून जावे का? मी काम न करता व मोबदला न घेता, पळून का 

जावे? ही बाई काहीतरी रु्फगवून सांगत असले. मला जरी त्या बाईने घाबरवले असले, तरी ठाम 

सनधाथराने, शरण जाण्यापेिा, इर्े रहाण्याच्या माझ्या सनश्चयावर, मी सशक्कामोतथब केले. ती परत 

सवनवणी करायच्या बेतात असताना, दार र्ोड ेउघडल ेगेल ेव सजन्यावर बराच पदरव ऐकू आला. 

सतने िणभर तो ऐकला आसण नंतर सनराशा दाखवत, हात वर केले व जशी आली, तशीच अचानक 

अदशृ्य झाली.  

नव्याने आलेले लोक कनथल लायसँडर स्टाकथ  व एक बुटका, जाड व हनवुटीच्या वळ्यांवर 

दाढी उगवलेला समस्टर र्फग्युथसन होता, त्याची माझ्याबरोबर ओळख करून ददली गेली. कनथल 

बोलला, “हा माझा ससचव आसण व्यवस्र्ापक आह.े तसेही मला अस ेवाटत होते, मी आत्ताच ह े

दार लावले होते. बहुधा तुम्हाला उकडत असावे.” 

मी म्हणालो, “मी स्वतः दार उघडले, कारण मला ही खोली जरा बंददस्त वाटली.” 

त्याने माझ्याकड ेएक संशयी नजर रे्फकली व म्हणाला, “कदासचत आपण कामाला लागावे 

ते बरे. समस्टर र्फग्युथसन व मी तुम्हाला मशीन दाखवायला, घेऊन जातो.” 

“मला वाटत,े मी माझी टोपी घातललेी बरी.” 

“नको. आपण घरात, जाणार आहोत.” 

“काय? तुम्ही रु्फलसथ अर्थ, घरात खणल ेआह?े” 

“नाही. नाही. सतर् ेआम्ही ते दाबून ठेवले आह.े पण त्याचा र्फार सवचार, करू नका. तुम्ही 

मशीन बघून, त्यात काय सबघाड झाला आह,े तेवढे र्फक्त सांगा.” 
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आम्ही सतघेही, बरोबर वरती गेलो. प्रर्म हातात ददवा घेऊन कनथल, जाडा व्यवस्र्ापक 

आसण नंतर त्याच्या मागे मी, अस ेवर गेलो. ते गंुतागंुतीचे बोळ, पसॅेजेस, सज्ज,े लहान व बटुके 

दरवाजे आसण अरंुद गोलाकार सजने असलेल,े घर होते. घराचे उंबरठे अनेक सपढ्यांच्या वावराने 

खोलगट झाले होते. तळमजल्याच्या वरील मजल्यावर, गासलचा व र्फर्नथचर नव्हते. सभंतीचा 

सगलावा, सनघ ूलागला होता व ओलसर डाग पडल ेहोते. मी माझ ेलि नसल्याचे, दाखवत होतो 

पण त्या बाईने सांसगतलेल ेकाहीही, मी सवसरलो नव्हतो. मी माझ्या दोन सहकाऱ्यांवर, लि 

ठेऊन होतो. समस्टर र्फग्युथसन हा शांत, पण स्वभावाने वाईट मनुष्य ददसत होता. पण तो जे काही 

बोलत होता, त्यावरून तो खास गावाकडचा माणूस वाटत होता. 

कनथल लायसँडर स्टाकथ , शेवटी एका बटुकया दारासमोर र्ांबला व ते त्याने उघडले. आत 

एक लहान चोकोनी खोली होती. त्यात आम्ही सतघे कसेबस ेमावत होतो. र्फग्युथसन बाहरे उभा 

रासहला व कनथलने मला आत नेले.  

तो बोलला, “आता आपण, जलशास्त्रीय प्रेसजवळ आलो आहोत. जर कुणी तो सुरु केला 

असेल, तर ते आपल्यासाठी चांगले नाही. या खोलीचे छत म्हणजे खरे तर खाली येणाऱ्या तररे्फचा 

शेवट आह.े ते काही ताणांच्या जोराने, खालच्या धातूच्या जसमनीवर येते. बाहरेून जोरात पाणी 

येणारे जसमनीला समांतर असे लहान पाईप आहते. त्याना जोर समळतो, तो तुम्हाला मासहती 

असलले्या पध्दतीने, वाढवला जातो. मशीन अजूनही चालते. पण ते जड झाल ेआह ेपूवीसारख े

योग्य रीतीने, चालत नाही. त्याचा जोर, कमी झाला आह.े कदासचत तुम्ही ते बघून, नीट सुरु करू 

शकाल ककंवा सनदान त्यासाठी काय दरुुस्ती करावी लागेल ते सांगाल, अशी आम्ही आशा करतो.  

मी त्याच्याकडून ददवा घेतला. व मशीन सनरीिणपूवथक, बघ ूलागलो. ते खपूच मोठे होते. 

आसण  बराच दाब सनमाथण करू शकत होते. मी बाहरे जाऊन, सनयंत्रण करणारा खटका दाबला, 

तेव्हा मला काही आवाजांवरून लगेच कळल,े की सजर्ून पाणी सससलंडरच्या बाजूने वेगात परत 

वर येते, सतर् ेर्ोडी गळती होत होती. एका रॉडचा वॉशर ( रबरी चकती ) खराब झाला होता 

व त्यामुळे तो खोबणीत योग्य रीतीने बसत नव्हता. त्यामुळे मशीनचा शसक्तपात होत होता, ह े

नक्की. ते मी माझ्या सहकाऱ्यांना, सांसगतले. त्यांनी ते लिपूवथक ऐकून घेतल ेव ते नीट करण्यासाठी 

त्याना काय करावे लागेल, याबद्दल त्यांनी बरेच प्रात्यसिक प्रश्न सवचारले. जेव्हा मी त्याना, ते 

सगळे खलुासेवार सांसगतले, तेव्हा मी मसशनच्या मुख्य खोलीकड ेआलो. त्याकड ेमाझे कुतूहल 

शमेपयंत, बसघतले. एका दषृ्टीिेपात, ह ेकळत होते की रु्फलसथ अर्थसाठी, एवढे शसक्तमान मशीन 

वापरणे, योग्य नव्हते. सभंती लाकडाच्या होत्या. पण जमीन लोखंडी होती. मी सतची पहाणी 

केल्यावर, मला त्यावर, सगळीकड ेधातूचा र्र ददसला. मी र्ांबून ती नक्की कशाची बनली आह,े 
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ह ेखरवडून बघत असताना, मी जमथनमध्य ेकाही कुजबुज ऐकली. उतरलेल्या चेहऱ्याने कनथल 

माझ्याकड ेबघत होता.  

“तुम्ही सतकड ेकाय करत आहात?” त्याने सवचारले. 

मला एवढी लांबलचक गोष्ट सांगून, र्फसवल्याबद्दल राग आला. मी म्हणालो, “मी तुमच्या 

रु्फलसथ अर्थच्या प्रकल्पाची स्तुती करत होतो. नक्की कुठल्या उद्देशाने ह ेमशीन बसवल ेगेल ेआह,े ह े

मला समजल,े तर मी तुम्हाला असधक योग्य तऱ्हनेे सल्ला दऊे शकेन.” 

मी ते शब्द उच्रारताच, मला त्यातील रांगडपेणा लिात आला व मी चुटपुटलो. त्याचा 

चेहरा कठोर झाला व धमकीयुक्त रागाने, त्याचे करड ेडोळे चकाकू लागले.  

तो म्हणाला, “र्फार छान! तुम्हाला मशीनबद्दल आम्ही सगळे काही सांगतो.” तो एक पाऊल 

मागे गेला. लहान दार जोरात ढकलून करून कुलुपबंद केले. मी जोरात सतर्े धावत गेलो व ते 

उघडण्याचा प्रयत्न केला. पण ते जाम झाले होते. मी जोरात लार्ा व धके्क मारल.े “हलॅो! हलॅो, 

कनथल! मला बाहरे काढा.” मी ओरडत सटुलो.  

आसण त्या शांततेत मी एक आवाज ऐकला, ज्यामुळे माझे काळीज गोठून गेल.े तो त्या 

खटकयाचा व पाण्याचा जोरदार प्रवाह सससलडंरमधून सनघाल्याचा, कानठळ्या बसवणारा 

आवाज होता. मी सजर्े सनरीिण करून, ददवा ठेवला होता, सतर्ेच तो अजून होता. त्याच्या 

उजेडात मी पासहल ेकी काळे छत हळूहळू धके्क दते, माझ्या अंगावर येत होते. ते इतकया जोराने 

येऊन माझ्यावर आदळल ेअसत,े की माझ ेसचपाडच झाल ेअसत.े मी ककंचाळत, नखांनी कुलूप 

ओरबाडत, दार ढकलत रासहलो. मी कनथलकड ेमला बाहरे काढून, दया दाखवण्यासवषयी, भीक 

मागत रासहलो, पण त्या बेमुवथतखोर मशीनच्या घरघराटापुढे, माझा आवाज येत नव्हता. छत 

माझ्या डोकयापासून र्फक्त एकदोन रु्फटावर होते. माझ्या वर केलेल्या हाताला तो खडबडीत स्पशथ 

होत होता. नंतर मला जाणवले की माझ्या मृत्यचूी वेदना मी कसा झोपलो आह ेत्यावर ठरणार 

होती. जर मी माझ्या चेहऱ्यावर झोपलो असतो तर, तर माझ्या कण्यावर भार आला असता 

आसण त्या भयानक सवचाराने मी हादरलो. कदासचत दसुऱ्या तऱ्हनेे झोपून बघावे का? मला ते 

काळे छत माझ्या डोळ्यादखेत माझ्यावर कोसळताना बघवल ेअसते का? आधीच मला ताठ उभ े

रहाणे, शकय नव्हते. पण मला असे काही ददसल,े की माझ्या मनाच्या कोपऱ्यात आशेचा दकरण 

चकाकून गेला.  
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जमीन व छत लोखंडी असल्याचे मी जरी म्हटले होते तरी, सभंती लाकडाच्या होत्या. मी 

आसपास एक झटपट दषृ्टीिेप टाकला आसण मला लाकडामधून एका र्फटीतून, सपवळसर उजेड 

येताना ददसला. ती र्फट मी र्फाकवली, तसा तो उजेड वाढू लागला. आसण एक र्फळी बाहरेच्या 

बाजूस तुटून पडली. माझी मरणातून सुटका करणारे दार उघडल ेआह,े यावर माझा िणभर 

सवश्वासच बसेना. पुढच्याच िणी मी मला त्यातून बाहरे लोटून ददले. मी दसुऱ्या बाजूला अधथवट 

बेशुद्धावस्र्ेत पडलो. माझ्यामागे ती झापड बंद झाली. पण ददवा चेचला गेला आसण छत व  

र्फरशी एकमेकांवर आदळले. मी अगदी र्ोडकयात बचावलो होतो.  

माझ्या मनगटाला बसलले्या एका रानटी सचमट्याने मी शुद्धीवर आलो. मी एका अरंुद 

पॅसेजच्या दगडी राशीवर पडलो होतो. एक बाई माझ्यावर ओणवून, मला सतच्या डाव्या हाताने, 

ओढत होती.  सतच्या उजव्या हातात, मेणबत्ती होती. ही तीच चांगली व्यक्ती होती, सजचे सांगण े

मी मूखथपणाने धुडकावून लावल ेहोते.  

ती धापा टाकत ओरडली, “इकड ेये. तू सतकड ेखोलीत नाहीस, ह ेबघून ते िणाधाथत इर् े

येतील. ओहो, इतका मूल्यवान वेळ दवडू नकोस. लगेच ये.” 

यावेळेस सनदान मी सतचे ऐकल.े मी लडखडत सतच्याबरोबर पळू लागलो. वळसेदार 

सजन्याने खाली आलो. नंतर अजून एक पॅसेज लागला. आसण सतर् ेपोचताच आम्हाला धावणाऱ्या 

पायांचा व दोघांचा ओरडण्याचा आवाज येऊ लागला. एकजण आतून बोलत होता व दसुरा उत्तर 

दते होता. माझी मागथदशथक र्ांबली व सतच्या बदु्धीचे टोक गाठत, इकडसेतकड ेबघ ूलागली. मग 

सतने एक दार उघडल.े ते झोपायच्या खोलीकड,े जात होते. त्या खोलीच्या सखडकीतून, चंद्र 

चमकताना ददसत होता.  

ती ओरडली, “ही एवढीच सधंी आह.े ती सखडकी जरा उंच आह.े पण कदासचत, तू उडी 

मारू शकशील.” 

ती बोलत असताना, पॅसजेच्या दसुऱ्या टोकाकडून, प्रकाशाची सतरीप पडली. आसण चालत 

येणारी कनथल लायसँडर स्टाकथ ची वेगाने पुढ ेयेणारी आकृती मला ददसली. त्याच्या एका हातात, 

कंदील होता तर दसुऱ्या हातात खाटकाचा सुरा होता. मी जोरात, सखडकीच्या ददशेने धावलो. 

ती उघडून बाहरे पासहल.े चंद्रप्रकाशात, बाग दकती शांत, गोड व शभुशकुनाची ददसत होती. ती 

तीस रु्फटापिेा खोल नसावी. मी सखडकीबाहरेील पॅरासपटवर चढलो. पण उडी मारायचा धीर 

होईना. माझी जीवरिक बाई व माझा पाठलाग करणारे हवैान, ह ेमी एकमेकांसमोर पासहल.े 

जर सतला काही दगार्फटका झाला असता, तर सतच्या मदतीला जाण्याचे, मी ठरवल.े असा सवचार 
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मी करतो न करतो तोच, तो दाराशी आला. सतला ओलांडून, तो पुढे येणार तोच सतने दोन्ही हात 

त्याच्याभोवती टाकून, त्याला मागे ढकलायचा प्रयत्न केला.  

“फ्रीत्झ! फ्रीत्झ! मागच्या वेळेनंतर तू ददलेले वचन आठव. ह ेपरत होणार नाही, असे तू 

म्हणाला होतास. तो काही बोलणार नाही. तो शांत राहील.” ती इंसग्लशमध्ये ओरडली. 

तो ककंचाळून सतला सवरोध करत म्हणाला, “तू वेडी झाली आहसे, इलीस. तू आमचा नाश 

करशील. तो असत करतो आह.े मला जाऊद,े चल बाजूला हो. त्याने सतला एका बाजूला रे्फकल.े 

आसण सखडकीत येऊन माझ्यावर त्याच्या जड शस्त्राने, वार करायचा प्रयत्न केला. तो मला चाटून 

गेला. मी उडी मारायच्या प्रयत्नात पॅरासपटला लोंबकाळू लागलो व त्याचा नेम चुकला. मला र्ोड े

दखुत असल्याचे जाणवल.े माझी पकड सैल झाली आसण मी खालील बागेत पडलो.  

मी हादरलो, पण मला र्फार काही लागले नाही. त्यामुळे मी उठून झुडूपांमधून, सजतकया 

जोरात पळता येईल, सततकया जोरात पळू लागलो. मला वाटल,े की आता मला काही धोका 

नाही. तरी अचानक, मी पळत असताना मला एकदम आजारी असून डोळ्यापुढे अधंारी 

आल्यासारख,े वाटू लागले. मी माझ्या हाताकड ेपासहले तर, तो भयानक ररत्या दखुत होता. आसण 

मग, पसहल्यांदा मी, माझा अंगठा कापला गेललेा पासहला. त्या जखमेतून रक्त वहात होते. मी 

माझा रुमाल, त्याभोवती बांधायचा प्रयत्न केला. पण माझ्या कानातून गुणगुणल्यासारखे, काही 

आवाज येऊ लागल.े दसुऱ्याच िणी, मी गुलाबांच्या झुडुपांमध्ये, मले्यासारखा कोसळलो. 

मी दकती वेळ बेशुद्ध होतो, कुणास ठाऊक? खूप वेळ असणार. कारण मी भानावर आलो 

तेव्हा चंद्र मावळला होता. आसण पहाट होत होती. माझे कपड े दंवाने सभजले होते. माझ्या 

अंगठ्याच्या जखमेमधून वाहणाऱ्या रक्ताने, कोटाची बाही पूणथ ओली झाली होती. िणाधाथत, 

मला रात्री मी केलेल ेसाहस आठवले. आसण मी ताडकन माझ्या पायांवर उठून उभा रासहलो. मी 

माझ्या पाठलाग करणाऱ्यांपासून, सरुसित आह ेकी नाही, मला कळत नव्हते. पण आश्चयथ म्हणजे 

मी माझ्या भोवती पासहल,े तेव्हा मला घर ककंवा बाग, यापैकी काहीच ददसत नव्हते.  मी 

हायवेच्या कंुपणालगत पडलो होतो. आसण खाली र्ोड्याच अंतरावर एक इमारत होती. नसशबाने 

मी आदल्या रात्री सजर्े उतरलो, तेच ते स्टेशन होते. माझ्या हातावरची ती कुरूप जखम, मी 

यापूवी घालवलेल ेभयानक तास, बहुधा एक दःुस्वप्न असाव.े 

अधथवट जागृतावस्र्ेत मी स्टेशनवर गेलो आसण सकाळच्या गाडीबद्दल सवचारले. 

रीसडगंसाठीची गाडी एक तासाच्या आत होती. मी आलो तेव्हा जो हमाल सतर्े होता, तोच हमाल 

सतर्े काम करत होता. मी त्याने कधी कनथल लायसँडर स्टाकथ चे नाव ऐकल ेआह ेका, अस ेसवचारल.े 
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ते नाव त्याला मासहती नव्हते. त्याने काल रात्री माझ्यासाठी र्ांबललेी घोडागाडी पासहली होती 

का अस े सवचारल्यावर, तो नाही म्हणाला. इर् े जवळपास पोलीस स्टेशन आह े का, असे मी 

सवचारले. तीन मलैावर एक असल्याचे कळले.  

मी अशक्त व आजारी असल्याने, ते अंतर, मला जाण्यासाठी र्फारच लांब होते. माझी गोष्ट 

पोसलसाना सांगण्यापूवी मी परत माझ्या गावात जाण्याचे ठरवले. मी सतर्े आलो तेव्हा सहा 

वाजून गेल े होते. म्हणनू मी पसहल्यांदा, माझ्या जखमेवर मलमपट्टी करण्यासाठी हालचाल 

करायचे, ठरवल.े नंतर तो डॉकटर दयाळू सनघाल्याने मी इर् ेपोचलो. मी माझी केस तुमच्यावर 

सोपवतो. तुम्ही द्याल तो सल्ला मला मान्य असले.” 

त्याची जगावेगळी गोष्ट ऐकून, आम्ही काही वेळ सुन्न होऊन बसलो. नंतर शेरलॉक होम्सने 

शेजारील मांडणीवरुन जडपणे एक पुस्तक काढल.े त्यात त्याने एक कात्रण ठेवले होते.  

तो म्हणाला, “ही एक जासहरात आह.े ही बहुधा, तुला रुची वाटेल अशी आह.े सुमारे एक 

वषाथपूवी, सवथ वतथमानपत्रातून ती आली होती. तर ऐकः ‘९ तारखलेा, समस्टर जेरेसमआ हसेलंग 

हरवल ेआहते. वय २६, जलशक्तीशास्त्र इंसजसनअर. रात्री दहा वाजता त्यांचे रहाण्याचे लॉज 

सोडल.े आसण त्यानंतर कुठे ददसल ेनाहीत. त्याचं्या अंगावर अमुक तमकु कपड ेहोते. इत्यादी.’ 

मला वाटत ेतेव्हा कनथलला मशीन दरुुस्तीची गरज असावी.” 

माझा रुग्ण ओरडला, “अरे बापरे! म्हणजे ती बाई म्हणाली, ते स्पष्ट होते आह.े” 

“नक्कीच. ह ेस्पष्ट आह ेकी कनथल र्ंड व हताश मनुष्य होता. त्याला खात्रीपवूथक वाटत होते 

की त्याच्या दषु्ट बेताचा कुणाला सुगावा लागणार नाही. पकडलेल्या माणसाला त्या दषु्ट लबाडांनी 

काय केले, त्याचा काही मागमूस कुणाला लागणार नाही. ह ेबघ, आता प्रत्येक िण मोलाचा आह,े 

अस ेजर तुला वाटत असेल, तर आपण ताबडतोब, स्कॉटलंड याडथ पोलीस स्टेशनला जाऊ व 

आयर्फोडथची केस सुरु करू.” 

साधारण तीन तासांनंतर आम्ही सगळे, रीसडगं पासून लहानशा बकथ शायर गावाला 

जाणाऱ्या गाडीत एकत्र होतो. शरेलॉक होम्स, स्कॉटलंड याडथचा इन्स्पेकटर ब्रँडस्रीट, मी, एक 

साध्या वेषातील माणसू व तो जलशास्त्र इंसजसनअर अस ेसगळे. ब्रँडस्रीटने त्या गावात बंदकुधारी 

पोलीस तैनात करून ठेवले होते. त्याच्याकडील नकाशात त्या लबाड लोकांचे आयर्फोडथमधील 

रठकाण खूण करून ठेवण्याच्या कामात, तो दगं होता. तो ओरडला, “सापडले. आयर्फोडथपासनू 

दहा मैलांवर ते रठकाण सापडले असून, मी नकाशात मी त्यावर, गोल काढून ठेवला आह.े 
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आपल्याला हवी असलेली जागा सतर्ेच जवळपास असणार. सर, मला वाटते, तुम्ही दहा मैल 

म्हणालात, नाही का?” 

“ते जवळजवळ एक तासाचे अंतर होते.  

“आसण तुम्हाला वाटत,े की बेशुद्ध असताना त्यांनी तुला, त्या रस्त्याने आणले?” 

“त्यांनी नक्कीच अस ेकेल ेअसल ेपासहजे. मला नीट आठवत नाही. मला उचलून कुठेतरी 

नेले एवढेच मला आठवते आह.े” 

मी म्हणालो, “मला ह ेकळत नाही की तू त्याना बागेत चक्कर येऊन पडलेला ददसलास, 

तेव्हा त्यांनी तुला पकडले का नाही? बहुधा त्या बाईचा सवनवणीचा तो पररणाम असावा.” 

“मला नाही वाटत, की असे झाले असले. दषु्ट कृत्य करण्यापासून र्ांबवता न येणारा असा 

चेहरा, मी माझ्या आयुष्यात पासहलेला नाही.”  

ब्रँडस्रीट म्हणाला, “लवकरच आपण ही भानगड सनस्तरू. आता मी आपल्याला जायच्या 

जागेभोवती गोल तर केला आह.े पण यातील नेमकया कोणत्या रठकाणी ह े लोक आपल्याला 

सापडतील?” 

होम्स शांतपण ेबोलला, “मला वाटत ेमी माझ ेबोट त्यावर ठेऊ शकतो.” 

इन्स्पेकटर ओरडला, “खरंच का? मग ठेव. तू तुझे मत सांसगतलेस. आता आपण अस ेबघ,ू 

तुझ्याशी कोण सहमत आह े.मला वाटते दसिण, कारण सतर्े जास्त ओसाड भाग आह.े” 

माझा रुग्ण म्हणाला, “मी म्हणतो पूवथ.” 

साधे कपड ेघातलेला माणूस बोलला, “मी पसश्चम ददशा म्हणेन. सतर् ेखपू लहान, शांत 

गावे आहते.” 

मी म्हणालो, “मी उत्तर म्हणेन. कारण सतर्े टेकड्या नाहीत. आपला समत्र म्हणाला की 

गाडीला चढ जाणवला नाही.” 

इन्स्पेकटर हसत ओरडला, “वा! काय मतमतांतरे आहते. आपली ददशा ठरलीच नाही. 

होम्स, आता तू कोणाच्या बाजूने मत दतेोस?” 

“तुम्ही सगळे चूक आहात.” 
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“पण सगळे चूक असण ेशकय नाही.” 

“ओहो, शकय आह.े ह ेमाझे म्हणणे आह.े” होम्सने गोलाच्या मध्यभागी बोट ठेवल.े “इर् े

आपल्याला त ेसापडतील.” 

हरॅ्रले धापा टाकत बोलला, “पण बारा मलै कुठल्या ददशेने जायचे?” 

“सहा पुढ ेव सहा मागे. याहून सोपे काही नाही. तू म्हणालास, तू आत बसलास तेव्हा, 

घोड ेतुकतुकीत व ताजेतवाने ददसत होते. जर खराब रस्त्यांनी घोडा बारा मैल आला असेल, तर 

तो तसा कसा ददसले?” 

“खरंच, मग ह ेखोटे वाटते आह.े अर्ाथत, त्या टोळीच्या गैरकृत्यांबद्दल, काही वाद नाही.” 

होम्स म्हणाला, “काहीच वाद नाही. खोटी नाणी पाडणाऱ्या, टांकसाळी चालवणारे अनेक 

लोक आहते.” 

ह ेलोक चांदीसारखा एक समश्रधातू बनवण्यासाठी मशीन वापरतात.” 

इन्स्पेकटर म्हणाला, “अशी एक टोळी आम्हाला मासहती होती. ते अशी हजारो नाणी 

बनवत असत. आम्ही रीसडगंमध्ये त्यांचा शोध घेतला होता. पण काही सापडल ेनाही. कारण 

त्यांनी त्यांचे बेत इतके गुप्त ठेवले होते व सवथजण म्हातारे असल्याचे भासवले होते. पण आता ही 

चांगली संधी आली आह.े मला वाटते, ते आपल्याला नक्की सापडतील.” 

पण इन्स्पेकटरचा तो गैरसमज होता. कारण त्या गुन्हगेारांचे नशीब, पोसलसाचं्या हाती 

लागण्याचे नव्हते. आम्ही आयर्फोडथ स्टेशनला पोचलो, तेव्हा आम्हाला काही झाडांच्या दाटीमागे, 

एक भला मोठा धूर ओकणारा पोकळ खांब ददसला. त्या माळरानावर तो एखाद्या महाकाय 

शहामृगासारखा ददसत होता. 

गाडी परत चालू झाल्यावर ब्रँडस्रीटने सवचारले, “घराला आग लागली आह ेकी काय?” 

स्टेशनमास्तर बोलला, “हो, सर.” 

“कधी लागली?” 

“सर, मी अस ेऐकल,े की आग रात्री लागली. पण ती भडकली व आता ती सवथ जागा, 

आगीने धुमसते आह.े” 

“ते कुणाचे घर आह?े” 
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“डॉ बेचर यांचे.” 

इंसजसनअर मध्येच बोलला, “मला सांगा, डॉ बेचर जमथन आह ेका? अगदी बारीक व मोठे 

धारदार नाक असललेा?” 

स्टेशनमास्तर मनापासून हसला. “नाही सर, तो इंसग्लश आह.े आसण त्याच्यापेिा चांगला 

कोट घालणारा या भागात कुणी नाही. पण माझ्या मासहतीप्रमाणे, त्याच्याबरोबर एक रुग्ण रहात 

होता. तो परदशेी होता आसण तो कुणाला त्रास न दणेारा, बकथशायरचा चांगला छोटा माणूस 

वाटे.’ 

स्टेशनमास्तरचे बोलणे संपण्यापूवीच, आम्ही आगीच्या ददशेने सनघण्याची घाई करू 

लागलो. रस्त्यावर एक छोटीशी टेकडी होती आसण आमच्या समोर एक पांढऱ्या रंगाची, इमारत 

होती. त्यातील प्रत्येक र्फटीतून व सखडकीतून, आग भडकललेी ददसत होती. त्यासमोरील बागेत 

तीन आगीचे बंब आग सवझवण्याचा, सनष्र्फळ प्रयत्न करत होते. 

हरॅ्रल ेउद्दीसपत होऊन ओरडला, “हचे ते! सतर् ेसुट्या दगडांची वाट आह ेआसण मी पडलो 

होतो ती गुलाबाची झुडुपे आहते. ती दसुरी सखडकी ददसते आह,े त्यातून मी उडी मारली.’ 

होम्स म्हणाला, “म्हणजे शेवटी, तू त्यांच्यावर सूड घेतलास. तुझा तेलाचा ददवा सचरडला 

जाताना, लाकडी सभंतीना आग लावून गेला असणार, यात काही संशय नाही. ते तुझा पाठलाग 

करताना र्फार सपसाटले होते, त्यामुळे तेव्हा, आगीचे त्यांच्या लिात आले नसणार, ह ेदखेील 

आपण खात्रीपूवथक सागूं शकतो. आता तुझ्या काल रात्रीच्या समत्रासंाठी, या गदीत तुझे डोळे उघड े

ठेव. तरीही मला वाटते की ते एव्हाना, शेकडो मलै दरू गेले असतील.” 

आसण होम्सची भीती, खरी ठरली. कारण त्या ददवसापासून, त्या सुदंर बाईबद्दल, 

काहीतरी वाईट होणार आह े असे ज्याच्याकड े बघून वाटत होते, त्या जमथनाबद्दल ककंवा दषु्ट 

इंसग्लश माणसाबद्दल, एकही शब्द ऐकू आला नाही. एका शेतकऱ्याला, भल्या सकाळी गाडीतून 

खूप लोक अवजड पटे्या घेऊन, रीसडगंच्या ददशेने वेगात जाताना ददसले. ते अटक टाळण्यासाठी, 

काही मागमूस न ठेवता, नाहीसे झाले. होम्सच्या शोधक, हुशार नजरेलाही, त्यांचा काही माग 

काढता आला नाही.  

त्या घरामधील सवसचत्र, आडवळणांची रचना पाहून सगळे आग सवझवणारे चक्रावून गेल.े 

आसण अजून म्हणजे दसुऱ्या मजल्याच्या सखडकीवर, एक नुकताच कापलेला मानवी अंगठा 

पडलेला बघून तर ते जास्तच घाबरल.े शेवटी सूयाथस्ताच्या सुमारास, त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊन, 
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आग शमत आली. पण छत कोसळून सवथ वास्तू नाश पावली. र्फक्त काही लोखंडी पाईप व 

वेडवेाकड ेझालेल े सससलडंर सतर्े आढळले. आमचा पाहुण्याला भलतीच महागात पडललेी ती 

मसशनरी! सतचे मात्र काहीही अवशेष, रासहले नव्हते. घराबाहरेील गॅरेजमध्ये सनकेल व टीनचे 

ढीगच्या ढीग, साठवून ठेवलेल ेआढळल.े पण नाणी समळाली नाहीत. आधी उल्लखे केल ेमोठे 

पेटारे, नक्कीच नाण्यांनी भरलेल ेअसणार. आपला जलशक्तीशास्त्र इंसजसनअर बागेपासून, तो सजर् े

शुद्धीवर आला, त्या जागेपयंत कसा पोचला, ह ेएक कायमस्वरूपी गूढच रासहले. आपल्याला र्फक्त 

एक सरळसोट गोष्ट कळली. त्याला ज्या दोघांनी उचलून नेले त्यापैकी एकाचे पाय अगदी लहान 

होते, तर दसुऱ्याचे र्फार मोठे होते. एकंदर पहाता, इंसग्लश माणूस शांत व त्याच्या जमथन 

सहकाऱ्यापेिा कमी धीट आसण कमी खुनी प्रवृत्तीचा असल्याने, बहुधा त्या बाईची मदत घेऊन, 

बेशुद्ध माणसाच्या सहाय्याला व त्याला धोकादायक सस्र्तीपासून वाचवायला, धावला असावा. 

आम्ही लंडनला परत यायला सनघालो, तेव्हा आमचा इंसजसनअर खंत करत, पण हसऱ्या 

चेहऱ्याने म्हणाला, “हा माझ्यासाठी मोठाच उद्योग झाला. मी माझा अंगठा आसण पन्नास सगनीज 

दोन्ही गमावले. आसण मला समळाल ेकाय?” 

होम्स हसत बोलला, “अनुभव समळाला. अदषृ्य अशी त्याची काही ककंमत असेल. अस ेबघ, 

ह ेशब्दांदकत करून, तुला आयुष्यभर चांगली दकती समळेल.”  
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कॉपर बीच 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

दसैनक टेलेग्रार्फचे जासहरातीचे पान बाजूला टाकत शेरलॉक होम्स बोलला, “स्वांतसखुाय 

जो कलेवर प्रेम करतो, त्याच्यासाठी सामासजक दजाथ वगैरे, खूप कमी महत्वाचा असतो. त्याच्या 

प्रसतभेच्या साध्या आसवष्कारातून त्याला, उच्च कोटीचा आनंद समळतो. वॉटसन, मला आनंद 

वाटतो की तुला आतापयंत ह ेसत्य उमगले आह ेकी, आपल्या केसेसच्या तू अगदी चांगल्या पद्धतीने 

सलसहलले्या लहानशा गोष्टी, या तू प्रसंगानुरूप त्यात रंजकता आणून सलसहतोस. पण काही केससे, 

ज्यात घटना र्फारशा महत्वाच्या नाहीत, पण ज्यात तकथ  लढवून चार गोष्टींचा साकल्याने सवचार 

करायला खूप वाव आह,े अशा केससेच्या कामात मी माझा ठसा उमटवला आह.े अशा केसेसना, 

तू र्फारस ेमहत्व ददललेे नाहीस.” 

मी हसत म्हणालो, “आसण तरीही, माझ्या सलखाणातून, माझ्यावरील भावनाशीलतेचा 

पगडा मी नाकारू शकत नाही.”  
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त्याने सचमट्याने एक सवझत आललेा सनखारा उचलून, त्याचा पाईप पटेवत, सवयीप्रमाणे 

पाईपमधील माती झटकली. जेव्हा तो शांतपणे सवचार करायच्या मनसस्र्तीत नसून, वाद 

घालायच्या मनसस्र्तीत असतो तेव्हा तो नेहमी असेच करतो. “तू चुकतो आहसे. कदासचत, 

कारणापासून पररणामापयंतची तकथ शास्त्रीय संगती दाखवताना, तुझ्या प्रत्येक वाकयात, रंग व 

सजवंतपणा भरायला तू सवसरला आहसे. आसण तोच तर खरा, कुठल्याही गोष्टीचा, लिात 

घेण्यासारखा गुण आह.े” 

माझ्या समत्राच्या सनर्वथवादपणे उल्लेखनीय स्वभावातील, अहमंन्यता या प्रमुख गुणाचा, 

मला बरेच वेळा र्फटकारा बसलेला असल्याने, मी र्ंडपणे बोललो, “मला तरी वाटते, की मी या 

बाबतीत, पूणथ न्याय ददललेा आह.े” 

नेहमीच्या सवयीप्रमाणे, तो माझ्या शब्दांपेिा, माझ्या सवचारांना अनुलिनू उत्तरादाखल 

म्हणाला, “नाही. तो स्वार्थ ककंवा अहमंन्यता नाही. जी खासगी गोष्ट नाही अशी, माझी रहस्य 

उकलण्याची कला, -- माझ्या पलीकडची आह,े सतला पूणथ न्याय द्यायचा असेल तर काय? गुन्हा 

करणे सवथसामान्य आह,े पण त्याला तकथ शास्त्रीय दषृ्टीने बघणे, ह ेक्वसचत आढळणारे आह.े त्यामुळे 

सलसहताना, तुम्ही गुन्यापेिा तकथ शास्त्राला जास्त महत्व द्यायला हवे. खूपशा गोष्टींमध्ये तू 

तकथ शास्त्रीय सवधानांना डावलल ेआहसे.” 

ती वसंत ॠतुतील सुरवातीच्या ददवसांपैकी एक गारवा असललेी सकाळ होती. बेकर 

रस्त्यावरील आमच्या जुन्या खोलीत, आम्ही न्याहारीनंतर शेकोटीच्या बाजूला बसलो होतो. 

दर्फकट करड्या रंगांच्या घरांवर, धुकयाचा जाड र्र पसरला होता. पूणथ सपवळ्या पानारु्फलांच्या 

पसाऱ्यातून समोरासमोरच्या सखडकया गडद, आकारहीन व पसुट ददसत होत्या. आमचा ददवा 

चालू होता. टेबलावरील पांढऱ्या आच्छादनावर, बोन चायनाच्या कपबशांवर व धातूच्या 

भांड्यावर उजेड पडून चकाकत होता, कारण टेबल अजून, स्वच्छ केले नव्हते. शेरलॉक होम्स, 

सकाळभर गप्प होता. एकामागून एक वतथमानपत्रांच्या जासहरातींच्या रकान्यात पूणथ बुडाला 

होता. शेवटी त्याने त्याचा शोध सोडून ददला व र्फारशा चांगल्या नसलले्या मनोवस्र्ेत, मला 

माझ्या सलखाणातील दोषांबद्दल सांगू लागला. र्ोडा वेळ र्ांबून, पाईपमधून वलय ेसोडत व 

शेकोटीतील सवस्तवाकड े सनरखून बघत, त्याने पुढे चालू केल,े “तू अगदी क्वसचतच भावुकतेला 

तुझ्या सलखाणात स्र्ान दऊे शकतोस. कारण तू रस घेत असलेल्या इतकया केसेसमध्ये तू गुन्याकड े

कायदशेीर दषृ्टीकोनातून मुळीच बघत नाहीस. मी ज्यांना मदत केली असा बोहसेमयाचा राजा, 
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समस मेरी सुदरलँडचा वेगळाच अनुभव, वाकड्या ओठांच्या माणसाची समस्या, आसण उमद्या 

असववासहताचा प्रसंग; हा सवथ भाग कायद्याच्या दर्फकट छायेखाली असजबात नव्हता. पण त्यातला 

भावनामय भाग टाळून, कमी महत्वाच्या भागावर तू जास्त लि ददले आहसे, असे मला वाटते.”  

मी उत्तरलो, “शेवट कदासचत तसा झाला असले, पण कादबंरीतील माझी लेखनशलैी 

नक्कीच उत्सुकता वाढवणारी आह.े” 

“अरे, माझ्या सप्रय समत्रा, सवथसामान्य लोक, ज्याना नीट सनरीिण करता येत नाही असे 

सवथसामान्य लोक, गवळण पक्ष्याला त्याच्या चोचीसवषयी, ककंवा मदु्रकाला त्याच्या डाव्या 

हाताच्या अंगठ्यासवषयी, सवश्लेषणाच्या व सनष्कषथ काढायच्या जास्त चांगल्या पद्धतींबद्दल सागूं 

लागल ेतर! पण खरंच, तू जर तकथ शास्त्राला र्फार महत्व दते नसलास आसण कमी महत्वाच्या 

गोष्टींवरच लि कें द्रीत करत असलास तरी, मी तुला दोष दऊे शकत नाही. कारण महान केसेसचे, 

ददवस संपले आहते. माणूस, ककंवा सनदान गुन्हगेार माणूस, आव्हानात्मकता व नावीन्य हरवून 

बसला आह.े माझी र्ोडीर्फार जी काही कारदकदथ झाली, ती आता उताराला लागली असून ती 

म्हणजे, जुन्या सशसपेसन्सलींचे पुनरुज्जीवन करण्याचे व बोर्डगं शाळेतील तरुण मुलीना उपदशे 

करण्याचे, कायाथलय रासहले आह.े मला वाटत,े बहुतेक मी आता, तळ गाठला आह.े ही सकाळी 

मला आललेी सचठ्ठी, मला वाटते, शून्य आकडा दशथवत आह.े ही वाच.” त्याने एक चुरगळलेल ेपत्र 

माझ्याकड ेरे्फकल.े 

ते मॉन्टेग्यु यरे्ून, आदल्या संध्याकाळी सलसहल ेगेले होते. आसण अस ेहोतेः  

सप्रय समस्टर होम्स, मी मला दणे्यात आललेी गृहसशसिकेची नोकरी, मी सस्वकारावी की 

नाही, याबद्दल तुमचा सल्ला मागण्यासाठी, मी र्फार उत्सुक आह.े तुम्हाला सोयीस्कर असल्यास, 

मी उद्या साडदेहा वाजता तुम्हाला भेटते. तुमची सवश्वासू,  

व्हायोलेट हटंर  

मी सवचारले, ‘ही तरुण स्त्री कोण आह,े ह ेतुला मासहती आह ेका?” 

“नाही,” 

“आता साडदेहा झाल ेआहते.” 

“हो. आसण मला खात्री आह,े की सतनेच घंटी वाजवली आह.े” 
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“तुझ्या अपेिेपिेा जास्त रुचीपूणथ, अशी ही केस अस ूशकते. ते सनळ्या गळवाचे प्रकरण, 

जे पसहल्यांदा केवळ अनाकलनीय असा, मानससक बदल आह ेअसे वाटल,े पण पुढ ेते गंभीर अशा 

तपासात बदलल.े तसेच या केसमध्येही अस ूशकेल. 

“ठीक आह.े आपण तशी आशा करू. पण आपल ेप्रश्न लवकरच सुटतील, कारण जर मी 

चुकत नसेन, तर ती स्वतः आली आह.े”  

तो असे बोलत असताना, दार उघडून एक तरुण स्त्री आत सशरली. सतचे कपड ेव्यवसस्र्त 

होते. चेहरा उजळलेला व चलाख होता. पण उन्हाने त्यावर पक्ष्याच्या अंड्याच्या रंगाचे डाग 

पडले होते. ती स्वतंत्र्य वृत्तीची व घाईत असललेी वाटत होती. माझा समत्र सतला असभवादन 

करण्यासाठी उठला, तेव्हा ती बोलली, “माझी खात्री आह ेकी तुम्हाला त्रास ददल्याबद्दल, तुम्ही 

मला िमा कराल. मला र्फार सवसचत्र अनुभव आला आह.े आसण मला सल्ला द्यायला, पालक 

ककंवा कोणी नातेवाईक नसल्यामुळे, मला वाटल ेकी तुम्ही दयाळूपणे, मी काय करावे ते सांगाल.” 

“समस हटंर, तुम्ही बसा. मी तुम्हाला मदत करू शकत असेन, तर नक्की करेन.” 

या नव्या अशीलाच्या वागण्याबोलण्याने, होम्स चांगला प्रभासवत झाललेा, मला वाटला. 

त्याने सतला, त्याच्या शोधक पद्धतीने न्याहाळले व मग डोळे खाली वळवून, बोटे एकमेकात 

गंुतवून, सतची गोष्ट ऐकायला, तयार झाला.  

ती म्हणाली, ”कनथल मन्रो याच्या कुटंुबात, मी पाच वषे गृहसशसिका होते. पण दोन 

मसहन्यांपूवी कनथलची बदली, नोव्हा स्कॉरटयाला, हलॅीरॅ्फकसला झाली. तो त्याच्या मलुाना 

बरोबर घेऊन, अमेररकेला गेला. त्यामुळे मी बेकार झाल.े मी जासहरातीद्वारे, नोकरी समळवायचा 

प्रयत्न केला, पण व्यर्थ. मी साठवललेे पसैे शेवटी संपू लागल.े आसण मला काय करावे ते कळेना. 

पसश्चमेच्या टोकाला, वसे्टावे नावाची एक गृहसशसिका पुरवणारी संस्र्ा आह.े सतर् े मी 

आठवड्यातून एकदा जाऊन मला समळू शकेल, अशी एखादी नोकरी आह ेका, ह ेबघत अस.े ही 

संस्र्ा स्र्ापन करणाऱ्या माणसाचे नाव वेस्टाव ेआह.े तेर्ील व्यवस्र्ासपका समस स्टॉपर आह.े ती 

सतच्या स्वतःच्या लहानशा कायाथलयात बसते. नोकरी शोधणाऱ्या मसहला, एका खोलीत 

बसलले्या असतात. आसण मग एक एक करून, त्या आत जातात. मग ती सतच्याकडील मासहती 

बघून, त्यांच्यायोग्य अशी नोकरी आह ेका, ते शोधते. जेव्हा मागच्या वेळी मी गेल,े तेव्हा मला 

समस स्टॉपर एकटीच असल्याचे ददसले. एक हसऱ्या चेहऱ्याचा व मोठ्या हनवुटीचे र्रच्या र्र 

असललेा सधप्पाड मनुष्य, सतच्या शेजारी बसून, नाकावर चष्मा लाऊन, आत येणाऱ्या मसहलांकड े
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बारकाईने बघत बसला होता. मी आत सशरल्याबरोबर त्याने खुचीत उडी मारली व घाईने समस 

स्टॉपरकड ेवळला.  

तो बोलला, “चालले. मी याहून जास्त चांगले काही मागू शकत नाही. छान! छान!” तो 

र्फार उत्साही ददसत होता. व त्याचे हात आनंदाने चोळत होता. तो इतका स्वस्र्सचत्त माणूस 

ददसत होता, की त्याच्याकड ेबघायला, मजा येत होती. 

त्याने सवचारले, “समस, तुम्ही नोकरी शोधत आहात?’ 

“हो, सर.” 

“गृहसशसिका म्हणून?” 

“हो, सर.” 

“आसण तुमची पगाराची काय अपेिा आह?े” 

“मी कनथल मन्रो यांच्याकड ेमसहना ४ पौंडावर काम करत होते.” 

उकळत्या हवेत असल्यासारख ेहावभाव करत, तो ओरडला, “ओहो! मी घामाघूम झालो. 

इतकया आकषथक व सुसशसित बाईला, इतका दयनीय वाटेल असा पगार, कोणी कसा काय दऊे 

शकतो?” 

मी म्हणाल,े “सर माझे सशिण तुम्ही समजता, तेवढे नाही. र्ोड ेफ्रें च, र्ोड ेजमथन, संगीत 

आसण सचत्रकला –" 

तो ओरडला, “ह ेसवथ प्रश्नाच्या बाहरेचे आह.े सांगायची बाब ही आह ेकी, तुम्हाला प्रसतसष्ठत 

स्त्रीप्रमाण ेरीतभात व चाणािपणा आह ेकी नाही. पुढ ेजाऊन कदासचत दशेाचे भसवतव्य घडव ू

शकेल अशा मुलाला वळण लावून, संस्कार करून सशकवण,े ह ेतुम्हाला जमत नसेल; तर तुम्ही या 

नोकरीकरता लायक नाही. आसण जमत असेल तर एखादा मनुष्य तुम्हाला तीन आकड्यांपिेा 

कमी पगारावर, कसे काय नेमू शकतो? माझ्याकड ेतुमचा पगार वषाथला १०० पौंड असले.” 

समस्टर होम्स, तुम्ही कल्पना करू शकता की इतकी चांगली नोकरी खरंच मला समळते 

आह,े यावर माझा सवश्वासच बसेना. मात्र माझ्या चेहऱ्यावरील असनसश्चतता बघून, त्या गृहस्र्ाने, 

सखशातून एक वही काढून, एक सचठ्ठी सलसहली.  
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मोठ्या आनंदाने तो इतका हसत होता, की त्याच्या चेहऱ्यावरील सरुकुत्यांमधून त्याचे 

डोळे म्हणजे, र्फक्त दोन चकाकणाऱ्या र्फटी ददसत होत्या. तो म्हणाला, “माझी अशी पद्धत आह े

की, या तरुण सस्त्रयांना प्रवासासाठी व कपड्यासंाठी जो काही र्ोडार्फार खचथ करावा लागेल, 

त्यासाठी अधाथ पगार आधीच द्यायचा.” 

मला असे वाटले, की इतका सवलिण व सवचारी माणूस, मला आजपयंत कधी भटेलेला 

नाही. आधीच मी, मला नोकरी समळवून दणेाऱ्यांच्या ॠणात होते, त्यात या आगाऊ रकमेने, 

अजून भर पडली. तरीही या सबधं मामल्यामध्य,े काहीतरी अनैसर्गथक होते. त्यामुळे मी ते काम 

सस्वकारण्यापूवी, र्ोडीबहुत मासहती काढावी, असे माझ्या मनाशी ठरवल.े 

मी म्हणाल,े “सर, तुम्ही कुठे रहाता, अस ेमी तुम्हाला सवचारू शकत ेका?” 

“हपँशायर या सुंदर खडेगेावात, कॉपर बीच येर्े, सवंचेस्टरपासून पाच मैलांवर. अग 

माझ्या तरुण बाई, ती सुदंर जागा आह ेव जुने खडेगेावातील घर, पण ते दखेणे आह.े” 

“आसण माझे काम, सर? ते काय असले, ते मला जाणून घ्यायला आवडेल.” 

“एक मूल -- एक सहा वषाथचे मूल! ओहो, तुम्ही त्याला त्याच्या स्लीपरने, झुरळाला 

सचरडताना पासहले, तर! ठो. ठो. ठो. तुमची पापणी लवण्यापूवी तीन मेलेली असतील. तो खुचीत 

मागे रेलून बसला व पुन्हा तोंडभरून हसू लागला.  

मी त्या मुलाचा पराक्रम ऐकून, र्ोडी चमकल.े पण वसडलांचे हास्य बघून मला वाटल,े की 

ते सवनोद करत असतील.  

मी सवचारले, “माझे मुख्य काम, र्फक्त एका मलुाचा ताबा घेणे?” 

तो ककंचाळला, “नाही. नाही. तेवढेच नाही. तेवढेच नाही. तुझे काम म्हणजे माझी बायको, 

काही छोटीमोठी कामे सांगेल, ती करण.े आसण नेहमीच अशा आज्ञा, तुझ्यासारखी नेक स्त्री, 

ऐकेलच. याला तुझी काही हरकत नसले ना?” 

“मी तुमच्या उपयोगी ठरले, तर मला आनंद होईल.” 

“छान. छान. आता कपड्यांचेच बघ. आम्ही जरा कपड्यांचे शौकीन आहोत. पण मनाने 

चांगले आहोत. आम्ही जर तुला एखाद्या प्रकारचे कपड ेघालायला सांसगतले, तर तू तयार असल े

पासहजेस. र्ोडी आमची सशस्त, काय?” 
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त्यांच्या या बोलण्याने, आश्चयथचदकत होऊन, मी म्हटले, “हो.” 

“ककंवा इर्े बस. सतर् ेबस. अस ेसांसगतले तर तुला, त्याचे काही वाटता कामा नये.” 

“ओहो. नाही. तस ेकाही वाटणार नाही.” 

“ककंवा तू आमच्याकड ेयणे्यापूवी, केस खूप कमी करून यावेस.” 

“माझा माझ्या कानांवर सवश्वासच बसला नाही. समस्टर होम्स, अस ेबघा, माझ ेकेस जरा 

चमकदार व भरभर वाढणारे आहते आसण त्याना बदामाच्या रंगाची झाक आह.े ते कलापूणथ 

समजल ेजातात. मी ते कापायची, कल्पनाही करू शकत नाही.” 

त्यामुळे मी त्याना म्हणाले, “ह े केवळ अशकय आह.े” तो त्याच्या बारीक डोळ्यांनी, 

माझ्याकड ेउत्सुकतेने बघत होता. आसण त्याच्या चेहऱ्यावरून एक छाया सरकलेली मी पासहली.  

तो म्हणाला, “मला वाटते, ते र्फार महत्वाचे आह.े तशी माझ्या बायकोची इच्छा आह.े 

आसण तुम्हाला मासहती आह ेबाईसाहबे, बायकांची इच्छा म्हणजे, पूणथ करायलाच पासहजे. तर 

मग तुम्ही तुमचे केस कापायला तयार नाही?” 

“नाही, सर. मी ते करू शकणार नाही.” 

“ओके. ठीक आह.े मग सवषय संपला. ह ेदयनीय आह.े कारण इतर सवथ बाबतीत, तुम्ही 

खूप चांगली उत्तरे ददली होतीत. मग अशा बाबतीत समस स्टॉपर, मी अजून कुणा मसहलांशी 

बोलतो.” ती व्यवस्र्ासपका इतका वेळ सतचे काही कागद बघत, आमच्यापैकी कोणाशी एकही 

अिर न बोलता, शांत बसली होती. पण सतने माझ्याकड,े इतकया रागारागाने पासहले की मला 

असा संशय आला, की माझ्या नकारामुळे, सतचे घसघशीत कसमशन बहुधा गेले असावे.” 

सतने सवचारले, “तुला तुझे नाव माझ्याकडील बेकार तरुणींच्या यादीत, ठेवायचे आह ेकी 

नाही?” 

“हो, समस स्टॉपर.” 

ती र्ोड्या रागाने म्हणाली, “ठीक आह.े पण ह ेसनरुपयोगी वाटते आह ेकारण, एवढी छान 

संधी तू अशा तऱ्हनेे गमावलीस. आमच्यासाठी आता तुला, अजून र्फारस ेकाही -- एखादी नोकरी 

समळवून दणेे, शकय ददसत नाही. समस हटंर, अच्छा.” सतने टेबलावरची घंटी वाजवली व मला 

रु्फटवल.े 
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“समस्टर होम्स, मी माझ्या रहाण्याच्या रठकाणी आले, तर र्फक्त दोनतीन ददवस पुरेल 

इतकेच अन्न कपाटात होते व टेबलावर दोनतीन सबले पडली होती. मी स्वतःलाच सवचारू लागले, 

की मी मूखथपणा तर केला नाही? ठीक आह.े शेवटी या लोकांचे काही खळू असेल तर, आसण ते  

माझ्याकडून काही वगेळ्याच गोष्टींसाठी, आज्ञाधारकपणाची अपेिा करत असतील, तर सनदान 

ते त्याबद्दल मला पैसे द्यायला तयार आहते. इंग्लंडमधील अगदी कमी गृहसशसिकाना वषाथला 

१०० पौंड पगार समळतो. सशवाय माझ्या केसांचा मला काय उपयोग आह?े खूप लोकाना कमी 

केसांमुळे र्फायदा झालेला आह.े त्यातच मी असेन. दसुऱ्या ददवशी, मला अस ेवाटू लागले, की मी 

चूक केली आह.े आसण सतसऱ्या ददवशी, माझी याबद्दल खात्रीच झाली. मी माझा स्वासभमान, 

गमावून बसल ेव परत वसे्टावेमध्ये जाऊन, अजून ती नोकरी समळणे शकय आह ेका, याची चौकशी 

करायचा सवचार करू लागले. मी तस ेकरायच्या आत, मला त्या सभ्य गृह्सस्र्ाकडून पत्र आल.े ते 

मी इर् ेआणल ेआह ेव तमु्हाला वाचून दाखवतेः  

कॉपर बीच, सवंचेस्टर जवळ 

सप्रय समस हटंर,  

समस स्टॉपरने मला मोठ्या दयाळूपणे, तुमचा पत्ता ददला. मी इर्ून सलहून तुम्हाला 

सवचारतो आह,े की तुम्ही तुमचा सनणथय बदलला आह ेका? माझी बायको तुम्ही येण्यासाठी, अधीर 

झाली आह.े कारण मी केलेल्या तुमच्या वणथनामुळे, ती तुमच्याकड ेआकृष्ट झाललेी आह.े आम्ही 

तुम्हाला दर तीन महीन्याना ३० पौंड द्यायला तयार आहोत. म्हणजे वषाथला १२० पौंड. तुम्हाला 

आमच्या काही हकेयांमुळे, जो त्रास सहन करावा लागेल, त्यासाठी. आमचे हकेे तसे काही, र्फार 

जगावेगळे नाहीत. माझ्या बायकोला सनळ्या रंगाची छटा आवडते, म्हणून सकाळी घरात तुम्ही 

तसे कपड ेघालावेत, अस ेसतचे म्हणण ेआह.े तुम्ही ते कपड ेसवकत आणायची, जरुरी नाही. कारण 

आमच्याकड ेमाझ्या लाडकया मुलीचा, अलॅीसचा, तसा ड्रसे आह.े ( आता ती दर्फलाडसेल्र्फयाला 

आह.े) आसण मला वाटते की तो तुम्हाला, अगदी बरोबर होईल. इकडसेतकड े बसण्यासाठी, 

कुठल्याही प्रकारे स्वतःचे मनोरंजन करण्यासाठी, तुम्हाला काहीही त्रास होणार नाही. 

केसांच्या बाबतीत, खरे पहाता ह ेदयनीय आह.े पण आपल्या र्ोड्या काळाच्या मलुाखतीत 

सुद्धा, मी असे म्हण ूशकतो, की ते सुंदर आहते. पण मी तुम्हाला जे सांसगतले, त्यावर मी ठाम 

आह.े मी अशी आशा करतो, की वाढवललेा पगार, ती हानी भरून काढले. मलुाच्या बाबतीत 

तुमची कामे र्फार नाहीत. आता इर्े येण्याचे नक्की करा. आसण मी कुत्र्याची गाडी घेऊन तुम्हाला 

सवंचेस्टरला भेटेन. मला तुम्ही कुठल्या गाडीने यते आहात, ते कळवा.  
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तुमचा सवश्वासू, 

जेफ्रो रुकास्टल 

“ह े मला, आत्ता आलले े पत्र आह.े समस्टर होम्स, मला वाटते आह,े की मी ही नोकरी 

सस्वकारावी. पण तरीही, अंसतम सनणथय घेण्यापूवी, मला ह ेसगळे तुम्हाला सांगायचे होते.” 

होम्स हसत म्हणाला, “ह ेबघा समस हटंर, तुम्ही तसे मनात पके्क केले असले, तर मग काय 

प्रश्न उरतो?’ 

“पण तुम्ही मला नकार द्यायला, सांगणार नाही ना?" 

"माझी बहीण हा सनणथय घेते आह,े असे मला समजता येत नाही, ह ेमी कबूल करतो.” 

“समस्टर होम्स, याचा अर्थ काय?" 

“ओहो, माझ्याकड े काही मासहती नाही. मी सागूं शकत नाही. कदासचत तुमचे तुम्ही 

काहीतरी मत बनवल ेआह,े नाही का?” 

“ठीक आह.े मला यात, एकच उपाय ददसतो आह.े समस्टर रुकास्टल मला दयाळू वाटतात, 

चांगल्या स्वभावाचे वाटतात. अस ेअस ूशकेल की त्यांची बायको वेडी असले. पण सतला वडे्यांच्या 

दवाखान्यात ठेवायला लागू नये म्हणून, ते ह ेगुप्त ठेवू इसच्छतात. आसण जेणेकरून, सतचा मनिोभ 

होऊ नये म्हणून, सतची प्रत्येक इच्छा पूणथ करतात.”  

“असे असू शकेल -- खरे तर ह ेप्रकरण बघता, असेच असावे असे वाटते. पण तरीही एका 

तरुण स्त्रीसाठी, ह ेघर काही ठीक वाटत नाही.”  

“पण समस्टर होम्स, पैस!े मला पैशांची जरुरी आह.े” 

“हो. खरे आह.े पगार चागंला आह े-- र्फारच चांगला आह.े त्यामुळेच मी अस्वस्र् झालो 

आह.े त्यांनी तुला वषाथला १२० पौंड का द्यावेत? त्यामागे काहीतरी ठोस कारण असल ेपासहजे.” 

 “मला वाटते, मी तुम्हाला सगळी हकीगत सांसगतली, की तुम्ही मला नंतर काही मदत 

लागली, तर कराल. तुम्ही माझ्या पाठीशी असाल, तर मला र्फार सुरसित व मी शसक्तवान 

असल्यासारख ेवाटेल.” 

“ओहो, तसे तू वाटून घेऊ शकतेस. मी तुला आश्वासन दऊे शकतो, की तुझी समस्या लहान 

ददसत असली तरी, ती मला रस घेण्यासारखी वाटते आह.े अनेक मसहन्यांनी, अशी केस मला 
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समळाली आह.े त्यात काहीतरी अगदी वेगळे असावे, असे वाटते आह.े तुम्हाला जर काही शंका 

आली ककंवा धोका वाटला, तर -- “ 

“धोका? तुम्हाला काय धोका ददसतो आह?े” 

होम्सने त्याची मान हलवली व म्हणाला, “आपण आत्ताच जर त्याची वाच्यता केली, तर 

तो कदासचत धोका उरणारच नाही. पण ददवसा, रात्री कधीही, मला एक तार पाठवलीत, तर मी 

तुमच्या मदतीला येईन.” 

“इतके पुरेसे आह.े” एवढे बोलून ती चटकन खुचीतून उठली. सतच्या चेहऱ्यावरील काळजी 

दरू झाली होती. “आता मी अगदी सनष्काळजीपणे, हपँशायरला जाते. मी समस्टर रुकास्टल याना 

तसे सलसहते. आज माझे केस शेवटचे बघून घेते व उद्या सवंचेस्टरसाठी सनघते.” 

अजून काही आभारदशथक शब्दानी, होम्सचा सनरोप घेत, सतने आम्हाला दोघाना अच्छा 

केला व सतच्या वाटेने सनघाली.  

सतची झटपट टाकललेी, आत्मसवश्वासपूणथ पाऊल े सजन्यावर वाजली तेव्हा मी म्हटले, 

“शेवटी, ती स्वतःची काळजी घेऊ शकेल, अशी तरुण स्त्री आह.े” 

होम्स र्ंडपणे म्हणाला, “आसण सतला घ्यावीच लागेल. र्ोडचे ददवसात, सतच्याकडून काही 

कळले नाही, तर मला नवल वाटेल.” 

आसण खरंच, माझ्या समत्राची अटकळ, खरी ठरली. पंधरवडा गेला. माझ्या मनात सारख े

सतच्याबद्दलचे सवचार यते होते. कुठे कोपऱ्यात सबचारी ती एकटी मलुगी, जाऊन पडली आह,े 

आसण सतला, माणसांचे कसल ेसवसचत्र अनुभव यते असतील, असे मी मनाशी म्हणत होतो. जास्त 

पगार, सवसचत्र अटी, र्फार नसलेल े काम, ह े सवथ काहीतरी नेहमीच्या पररसस्र्तीपेिा वेगळे 

असल्याचे, सुचवत होते. ह ेकाही खूळ आह,े की कसला कट आह,े की हा मनुष्य जास्त पैसे दऊेन, 

दवुा घ्यायचा प्रयत्न करतो आह,े की तो दषु्ट खलनायक आह;े ह ेठरवण ेमाझ्या शक्तीबाहरेील होते. 

होम्सला मी बरेच वेळा, दोन्ही भुवया जवळ आणून आसण शून्यात नजर लावून, अधाथ अधाथ तास 

बसलले ेपासहल.े पण मी त्याला काही सवचारल,े तर तो मला उडवून लावे. तो अधीरपण ेओरड,े 

“मासहती! मासहती! मासहती! मी सचखलासशवाय सवटा बनवू शकत नाही. आसण तरीही तो शेवटी 

अस ेवाकय पुटपुटे, की त्याने त्याच्या बसहणीला, अशा पररसस्र्तीतील नोकरी घ्यायला सांगायला, 

नको होते. 
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आम्ही अपिेा करत असलेली तार, एका रात्री उसशरा आली. मी झोपायला सनघालो होतो. 

होम्स त्याच्या रात्रभर चालणाऱ्या रासायसनक सशंोधनात, मग्न होता. मी सकाळी न्याहारीसाठी 

खाली उतरलो, तेव्हादखेील तो त्याच अवस्र्ेत होता. त्याने सपवळे पाकीट र्फोडल ेआसण मग 

मजकुराकड ेनजर टाकत, ते माझ्याकड ेरे्फकल.े  

तो बोलला, “ब्रॅडशॉच्या गाड्या बघ.” आसण परत त्याच्या कामाला लागला.  

बोलावणे र्ोडकयात, पण घाईने जावे लागेल, असे होते. मजकूर असा होताः  

 

"उद्या दपुारी सवंचेस्टरला काळा हसं हॉटेलात कृपया या. नक्की या. माझी 

मती गुंग झाली आह.े” 

हटंर. 

 

माझ्याकड ेबघत, होम्सने सवचारले, “तू माझ्याबरोबर येशील का?” 

“हो. मला यायला आवडले.” 

“तर मग ते गाडीचे बघ.” 

मी म्हणालो, “साडनेऊ वाजता, एक गाडी आह.े ती सवंचेस्टरला साडअेकराला पोचते.” 

“मग ती आपल्याला चालेल. मग मी माझे सशंोधन, आता र्ांबवलले े बरे. सकाळी 

आपल्याला तयार व्हावे लागेल.” 

दसुऱ्या ददवशी अकरा वाजता, आम्ही जुन्या इंसग्लश राजधानीच्या वाटेवर होतो. सवथ वेळ 

होम्स वतथमानपत्राच्या वाचनात, बुडाला होता. पण आम्ही हपँशायरची सीमा ओलांडल्यावर, 

त्याने ती बाजूला सारली आसण बाहरेचं दषृ्य बघू लागला. तो वसंत ॠतुतील छान ददवस होता.  

आकाश सनळे होते. पसश्चमेकडून पूवेकड े वाहणाऱ्या, कापसासारख्या दर्फकट पांढऱ्या 

ढगांनी, ते भरल ेहोते. सयूथ तळपत होता. हवा छान होती. माणसेही त्यामुळे उत्साही वाटत होती. 

लहानशा लाल व करड्या रंगांच्या शेतघराचं्या छप्परावरून व अल्डरेशॉट यरे्ील डोंगरांमधून, 

नवीन पालवी रु्फटललेी झाड,े डोकावत होती. सगळीकड ेअसे सुंदर दषृ्य होते.  
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“बेकर रस्त्यावरील धुकयातून आलेला व उत्साहाने भरललेा माझ्यासारखा माणसू 

ओरडला, “ते दकती ताजेतवाने आसण सुंदर आह,े नाही का?” 

पण होम्सने डोके हलवून, र्ंड प्रसतसाद ददला. 

तो म्हणाला, वॉटसन, तुला मासहती आह ेका, की मला असा शाप आह,े की माझ्या खास 

सवषयाच्या अनुषंगानेच, माझे मन सगळ्याकड ेबघते. तू या सवखुरलले्या घरांकड ेबघून, एकंदर 

सृष्टीसौदयाथने भारावून गेला आहसे. मी त्यांच्याकड ेबसघतल्यावर मला वाटते, की ती दकती अलग 

पडली आहते. सतर् ेकाय गुन्हा घडला असेल व काय सवपरीत आपल्यासमोर वाढून ठेवल ेअसले, 

हा सवचार डोकयातून जात नाही.” 

मी ओरडली, “अरे, या सुदंरशा घरांमध्ये काय गुन्हा घडणार आह?े”  

“मला सतत एक प्रकारची भीती वाटते. वॉटसन, माझ्या अनुभवावरून, माझा सवश्वास 

आह ेकी, बुटकी आसण र्फारशी सुखकारक नसललेी लंडन मधील घरे, या हसऱ्या, सुंदर गावांकडील 

घरांपेिा जास्त दःुखदायक व पापांचे पाढ ेवाचणारी नसतील.” 

“तू मला घाबरवतो आहसे.” 

“पण कारण अगदी उघड आह.े जे कायद्याला शकय नाही, ते गावामध्ये लोकाचं्या दबावाने, 

केले जाऊ शकते. गावात अशी एकही गल्ली नसते, की सजर्े छळ होणाऱ्या मुलाच्या ककंकाळ्या, 

ककंवा दारुड्याच्या गुद्द्यांचे आवाज, लोकांच्या मनात सहानुभूती व शेजाऱ्यांच्या मनात चीड 

उत्पन्न करत नाहीत. मग न्याययंत्रणा इतकी लगेच कायाथसन्वत होते आसण तक्रारीचा एक एक 

शब्द, ती पुढ ेनेत रहाते. शेवटी अशी एक वेळ येते की गुन्हा आसण न्याय यांच्यात एका पायरीचेच 

अंतर उरते.   

पण या आपापल्या शेतात उभ्या असलेल्या, एकांड्या घरांकड ेबघ. बहुतेकांमध्ये अडाणी, 

कायद्याचे ज्ञान नसलले,े असशसित लोक भरलले ेआहते. त्यांची भयानक दषु्टपणाची कृत्ये आठव. 

सतर्े असा छुपा दषु्टपणा, वषाथनुवषे तसाच चाल ूरहातो. आसण त्याबाबत कोणीच शहाणपणा 

दाखवत नाही. ही आपल्याकड ेमदत मागणारी बाई, सवंचेस्टरला रहायला गेली की काय? मला 

सतच्याबद्दल, कधीच भीती वाटली नाही. ती चांगली खमकी आह.े पण सवंचेस्टरपासून ते घर पाच 

मैलच दरू आह.े त्यामुळे धोका आहचे. पण सतला व्यसक्तशः धमकावले गेललेे नाही, ह ेस्पष्ट आह.े” 

“ती आपल्याला भेटायला म्हणून, सतर्े येत असले व नंतर परत जाईल.” 
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“असलेही. सतला सतचे स्वातंत्र्य आह.े” 

“पण, काय झाल ेअसेल? तुला काही स्पष्टीकरण, सुचत नाही का?” 

“आपल्याला मासहती आहते, तेवढ्या गोष्टींच्या अनुषंगाने मी सात वेगवेगळी स्पष्टीकरणे, 

तयार केली आहते. पण समळालेल्या ताज्या मासहतीनंतरच कळेल, की त्यातले कुठल ेबरोबर आह.े 

आपल्यापुढ ेकाय वाढून ठेवले आह,े कुणास ठाऊक? आता घोडमेैदान जवळच आह.े लवकरच 

आपल्याला कळेल, की समस हटंर आपल्याला, काय सांगणार आह.े” 

मुख्य रस्त्यावर स्टेशनजवळ काळा हसं, ही प्रससध्द खानावळ आह.े आसण सतर्े एक तरूण 

स्त्री आमची वाट बघत र्ांबली होती. सतने एक खोली घेतली होती व टेबलावर मांडलेल ेजेवण, 

आमची वाट बघत होते.  

ती नम्रपणे म्हणाली, “तुम्हाला आललेे बघून, मला खूप आनंद झाला आह.े हा तुमचा, 

खरंच  दयाळूपणा आह.े मला कळत नाही आह,े की मी काय करू. तुमचा सल्ला, मला अगदी 

अमूल्य वाटेल.” 

“कृपया आम्हाला सांग, की तुला काय झाल ेआह.े” 

“ते मी करीनच. आसण ते पटपट केल ेपासहजे. कारण मी समस्टर रुकास्टलना सांसगतल े

आह,े की मी तीनच्या आत परत येते. जरी त्याना ह ेमासहती नाही की मी इर्े कशाकरता आल े

आह,े तरी मी इर्े येण्याची परवानगी समळवली आह.े” 

होम्सने त्याचे पाय शेकोटीच्या ददशेने सरकवल ेव ती काय सांगते ते ऐकण्यासाठी, सज्ज 

झाला.  

“पसहल्यांदा मला ह ेसांसगतले पाहीजे, की मला समस्टर व समससे रुकास्टलकडून, खरे तर 

वाईट वागवल े गेल ेनाही. ह ेसांगणे, त्यांच्या दषृ्टीने योग्य ठरेल. पण मी त्याना, समजून घेऊ 

शकत नाही. मी मनातून त्यांच्याबद्दल, अस्वस्र् असते.” 

“तुला काय कळत नाही?” 

“ते असे का वागतात, ते कळत नाही. पण जस ेसवथ घडल,े तस ेमी तुम्हाला सांगते. जेव्हा 

मी आले तेव्हा समस्टर रुकास्टल, मला कॉपर बीच येर्े, भटेल.े आसण त्याचं्या कुत्र्यांच्या गाडीतून 

मला घेऊन गेले. ते म्हणाले होते, त्याप्रमाण,े ते घर छान रठकाणी होते, पण ते घर स्वतः मात्र 

छान नव्हते. ते एक पांढरा रंग ददलले,े चौकोनी घर होते. पण डागाळलले ेव आजूबाजूच्या वाईट, 
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दमट हवेने खराब झालेल ेहोते. त्या घराच्या सतन्ही बाजूला जंगल आह ेव एका बाजूला शेत आह,े 

सतर्ून उताराचा रस्ता, सर्मटनकड ेजातो. पुढच्या दारापासून साधारण शंभर याडाथवर ते असले. 

घरापुढचे अंगण आपल्या मालकीचे आह.े पण, जंगल हा सर्मटनने जतन केलेला, भाग आह.े 

हॉलच्या दारासमोर लगेच असललेा कॉपर बीच, त्या भागाला ते नाव पडण्यास, कारणीभूत 

ठरला आह.े मला माझ्या खेळीमेळीने वागणाऱ्या व प्रसन्न असणाऱ्या मालकाने, इर्े आणले व 

त्याच्या बायको, मलुाशी ओळख करून ददली. समस्टर होम्स, तुमच्या बेकर रस्त्यावरील खोलीत 

आपण ज्या शकयतेबद्दल बोललो, तस ेकाही नव्हते. समससे रुकास्टल वेडी नाही. मला ती अबोल 

व दर्फकट चेहऱ्याची व सतच्या नवऱ्यापेिा खूपच लहान, सतशीच्या आतली बाई वाटली. समस्टर 

रुकास्टल पंचेचाळीसच्या वरचेच असतील. त्यांच्या बोलण्यावरून मला कळल ेकी त्यांचे सात 

वषांपूवी लग्न झाल.े ते सवधुर होते. आसण पसहल्या बायकोपासून त्याना एक मुलगी आह.े पण ती 

दर्फलाडसेल्र्फयाला असते. समस्टर रुकास्टलनी मला खासगीपणे ह ेसांसगतले, की ती सतर् ेरहाते, 

कारण सतला सावत्र आईबद्दल, प्रचंड नावड आह.े ती मलुगी सवशीची तरी असले. सतच्या 

वडीलांच्या तरुण बायकोबरोबर सतचे अस्वस्र् असणे, मी समजू शकते. समसेस रुकास्टल मला 

मनाने व शरीरानेही एकदम रंगहीन वाटली. सतने माझ्यावर चांगला ककंवा वाईट, काहीच प्रभाव 

टाकला नाही. सतचे जण ूकाही आसस्तत्वच नव्हते. ह ेअगदी सहज कळत होते की ती भावसनक 

दषृ्ट्या सतच्या नवऱ्याशी व मलुाशी एकसनष्ठ होती. 

सतचे करड ेछोटे डोळे, सतत एकीकडून दसुरीकड ेदर्फरत असत व आपली प्रत्येक इच्छा 

पुरी केली जाते आह ेकी नाही, यावर लि ठेवत. समस्टर रुकास्टल सतच्याशी प्रेमळपण ेवागत, 

पण आरडाओरडा करून लबाडीही करत. सवथसाधारणपणे, ते एक आनंदी जोडपे होते. आसण 

तरीही या बाईला, काहीतरी गुप्त दःुख होते. ती नेहमी दःुखी चेहऱ्याने, गूढ सवचारात, बुडाललेी 

असे. एकदोनदा मी सतच्या डोळ्यात, अश्रूही पासहल.े मला वाटते सतच्या मुलाच्या अवगुणांमुळे, 

सतच्या मनावर भार येत असावा. कारण तो मुलगा, पूणथपणे सबघडललेा व वाईट स्वभावाचा 

आह.े त्याच्या वयाच्या मानाने, त्याचे डोके र्फारच चालते. त्याचे सवथ आयुष्य, एकतर रानटी 

लालसा ककंवा सचडून दाखवललेी नाराजी, यातच सनघून चाललले ेवाटते. त्याच्यापिेा अशक्त 

प्राण्याला त्रास दणे्यात, त्याला एक प्रकारचा, आनंद समळतो. उंदीर, छोटे पिी व दकड े

पकडण्याची, तयारी करण्यात, तो कमालीची हुशारी दाखवतो. पण मी त्याच्याबद्दल, र्फारस े

बोलत नाही, समस्टर होम्स. खरे तर माझ्या गोष्टीशी, त्याचा र्फारसा संबंध नाही.” 

माझा समत्र म्हणाला, “तुला ती सवषयाशी संबंसधत वाटो, अर्वा न वाटो, पण तू सवथ 

हकीगत सांसगतल्यामुळे, मला बरे वाटले.” 
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मी शकयतो माझ्याकडून, काही महत्वाचे सांगायचे रहाणार नाही, असा प्रयत्न करते. 

घरासंबंधी एक र्फारशी चांगली नसललेी गोष्ट, जी माझ्या अचानक लिात आली, ती म्हणजे 

नोकरांचे वागणे व ददसणे. सतर्े र्फक्त दोघेच आहते. एक मनुष्य व त्याची बायको. टॉलर नावाचा 

तो मनुष्य गावढळ व रीतभात नसलेला, करड्या रंगाच्या दाढीसमशा असललेा असून, त्याच्या 

तोंडाला सतत दारूचा वास येत असतो. दोनदा मी त्याच्याबरोबर असताना, तो खूप प्यायलेला 

होता. आसण तरीही समस्टर रुकास्टल त्याच्याकड ेकाहीही लि दते नाहीत. त्याची बायको उंच व 

मजबूत बाई आह.े सतचा चेहरा सुजलेला असून, ती तुटक वागणारी आह.े ती सतच्या 

मालदकणीइतकीच, गप्पगप्प असत.े ती जोडी असजबात सुखकारक नाही. पण सुदवैाने, मी जास्त 

वेळ त्या मुलाबरोबर ककंवा त्यांच्या खोलीसमोर असलले्या, इमारतीच्या कोपऱ्यात असलले्या, 

माझ्या खोलीत घालवते.  कॉपर बीचला माझे आगमन झाल्यावर दोन ददवसांनी, माझे आयुष्य 

अगदी शांत होते. सतसऱ्या ददवशी समसेस रुकास्टल न्याहारीनंतर खाली आली आसण सतच्या 

नवऱ्याच्या कानात काहीतरी कुजबुजली. 

तो माझ्याकड ेवळून म्हणाला, “हो. हो. समस हटंर, आमच्या लहरी साभंाळल्याबद्दल व 

केस कापल्याबद्दल, आम्ही तुझे आभार मानतो. त्यामुळे तू काहीही वाईट ददसत नाहीस. आता 

तुला सनळा ड्रसे कसा ददसतो, ते आम्ही पाहू. तो तुझ्या खोलीतील अंर्रुणावर ठेवललेा, तुला 

सापडले. आसण जर तू तो घातलास, तर आम्हाला दोघानाही, बरे वाटेल.” 

माझ्या खोलीतील तो ड्रसे, एका सवसशष्ट सनळ्या रंगाचा होता. तो एकदम भारी कापडाचा 

होता. पण तो पूवी वापरललेा, अगदी कळत होते व तो मला नीट बसतही नव्हता. समस्टर व 

समसेस रुकास्टलनी तो बघून, खूप ख़शुी दाखवली. ती मला जरा जास्तच वाटली. ते माझ्यासाठी 

हॉलमध्य ेर्ांबले होते. ती एक मोठी खोली आह.े घराचा पुढचा सवथ भाग त्या हॉलने व्यापललेा 

आह.े त्याला खाली जसमनीपयंत टेकलेल्या मोठ्या सखडकया आहते. त्यातील मधल्या 

सखडकीजवळ पाठ करून एक खुची ठेवलेली आह.े त्यात मला बसायला सांगण्यात आल.े मग 

समस्टर रुकास्टल हॉलच्या दसुऱ्या टोकाला चालत जाऊन मला, मी कधी न ऐकलले्या खूपशा 

सवनोदी गोष्टी सांगू लागले. मी अगदी दमेपयंत हसले. सवनोदाचे जराही अंग नसलले्या समससे 

रुकास्टल सुद्धा एवढ्या कधीही हसलेल्या, मी पासहल्या नव्हत्या. पण मांडीवर हात ठेऊन त्या, 

दःुखी पण उद्दीसपत भाव चेहऱ्यावर घेऊन बसल्या होत्या. एखाद्या तासानंतर, समस्टर रुकास्टल 

अचानक बोलले, की आता त्यांची, ददवसभरातील कामे करण्याची वेळ झाली. आसण मी आता 

कपड ेबदलून, छोट्या एडवडथकड ेनसथरीमध्ये जावे. दोन ददवसांनी हाच कायथक्रम, पुन्हा झाला. 

परत मी कपड ेबदलून सखडकीशी बसल ेव नव्यानव्या सवनोदी गोष्टी ऐकून, अगदी मनापासून 
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हसले. माझ्या मालकाकड ेअशा गोष्टींचा भरपूर साठा होता व त्या सांगायची खुबी, पण होती. 

मग त्याने मला, एक सपवळी कादबंरी ददली व माझी सावली पुस्तकावर पडू नये म्हणून माझी 

खुची, र्ोडी बाजूला हलवत, मला ती मोठ्याने वाचायला सांसगतली. मी पसहल्या प्रकरणातील 

काही भाग सुमारे दहा समसनटे वाचला आसण अचानक अध्याथ वाकयाच्या मध्ये, त्यानी मला 

र्ांबायची व कपड ेबदलायची आज्ञा केली.  

समस्टर होम्स, तुम्हाला कल्पना करता येईल, की या सवसचत्र गोष्टीचा अर्थ काय आह,े ह े

जाणून घ्यायला मी र्फारच उत्सुक आह.े मी पाहील ेकी दरवेळी ते खूप काळ्जीपूवथक पद्धतीने, 

माझा चेहरा सखडकीपासून बाजूला वळवत. त्यामुळे माझ्यामागे काय चालले आह,े ह े

बघण्यासाठी मी र्फार उत्सुक झाल.े प्रर्म मला ते अशकय वाटल,े पण मी एक युक्ती शोधून काढली. 

माझा हातातला छोटा आरसा रु्फटला होता. त्यामुळे मला एका, आनंदी गोष्टीने झपाटल.े मी 

आरशाचा एक तुकडा, माझ्या रुमालात लपवून ठेवला. पुढच्या वेळी, ह्ससताहसता मध्येच, मी 

माझा रुमाल माझ्या डोळ्यांसमोर धरला. आसण र्ोडी कसरत करून, माझ्यामागे काय चालल े

आह,े ते बसघतल.े मी कबूल करते, की माझी सनराशा झाली. सतर्े काहीच नव्हते. सनदान 

पसहल्यांदा तरी मला असे वाटले. पण दसुऱ्यांदा बसघतल्यावर, मला कळले की एक मनुष्य, 

सर्मटन रस्त्यावर उभा होता, छोटी दाढी असललेा व करड्या सटुातला तो माणूस, माझ्याकड े

बघत होता. तो रस्ता म्हणजे मोठा हमरस्ता आह.े सतर्े नेहमीच लोक असतात. तरीही हा मनुष्य 

आमच्या शतेापलीकड ेअसलले्या कंुपणावर रेलून, गंभीरपणे बघत होता. मी माझा रुमाल खाली 

केला व समससे रुकास्टलकड ेपासहल.े सतचे डोळे शोधक नजरेने, माझ्यावर सखळलेल ेहोते. ती 

काहीच बोलली नाही. पण माझी खात्री पटली, की सतला माझ्या हातात आरसा असल्याचे व 

माझ्यामागे काय चालल ेआह ेह ेमला समजल्याचे कळले. ती ताडकन उठून उभी रासहली.  

ती म्हणाली, ‘जेफ्रो, रस्त्यावर कोणीतरी सोम्यागोम्या मनुष्य उभा आह े व तो समस 

ह्संटरकड ेटक लाऊन बघतो आह.े” 

त्यानी सवचारले, “समस हटंर, तो तुझा समत्र आह ेका?” 

“नाही, मला इर्ल ेकुणीच, मासहती नाही.” 

“डार्लंग, दकती हा आगाऊपणा! कृपया बाहरे जाऊन, त्याला सनघून जायला सांगा.” 

“नको. नको. तो इर्े नेहमीच रेंगाळत असतो. समस हटंर, मागे वळ व त्याला हाताने सनघून 

जायला सांग.” 
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“मला जस ेकरायला सांसगतले, तस ेमी केल.े आसण तेव्हाच समससे रुकास्टलने पडद ेखाली 

केले. ह ेसाधारण आठवड्यापूवी घडल.े तेव्हापासून मी सखडकीत बसले नाही. सनळा ड्रसे घातला 

नाही. आसण त्या माणसालाही परत रस्त्यावर पासहल ेनाही.’ 

होम्स म्हणाला, “पुढ ेचालू ठेव. तुझे सांगणे र्फारच रुचीपूणथ होत चालले आह.े” 

“तुम्हाला कदासचत ते र्ोड ेअसंबध्द वाटेल. मी सांगते आह े त्या घटनाचंा एकमेकांशी 

अगदी र्ोडाच संबंध आह ेअसहेी वाटेल. अगदी पसहल्या ददवशी समस्टर रुकास्टल मला घेऊन 

स्वयंपाकघराच्या दारासमोर असलले्या एका लहानशा गॅरेजमध्य,े घेऊन गेले. जसजस ेआम्ही त्या 

गॅरेजच्या जवळ यऊे लागलो, तसे मला साखळी जोरात घसपटल्याचा आसण एखाद ेमोठे जनावर 

सतर्े वावरत असल्याचा आवाज येऊ लागला.  

समस्टर रुकास्टल, मला दोन प्लायवूडमधील र्फट दाखवत म्हणाले, “तो दकती सुंदर आह,े 

बघ.” 

“मी आत बसघतल,े तर मला दोन जागे असलेल ेडोळे ददसल.े एक पुसट आकृती अंधारात 

हलताना ददसली. 

मी प्रर्म हसताना बघून, माझा मालकही हसून म्हणाला, “घाबरू नकोस. हा कालो, माझा 

मोठा कुत्रा आह.े त्याला मी माझा म्हणतो आह.े पण खरे तर म्हातारा टॉलर, माझा नोकर, 

त्याच्या बरोबर काहीही करू शकतो. आम्ही त्याला ददवसातून एकदा खायला दतेो आसण मग 

काही नाही. त्यामुळे तो, सदवै सजग असतो. टॉलर त्याला रोज रात्री मोकळे सोडतो व जाणाऱ्या 

येणाऱ्यांवर तो वचक ठेवतो. तुला तुझा जीव प्यारा असेल तर, रात्री कधीही घराबाहरे पडू 

नकोस. 

ती धमकी काही खोटी नव्हती. कारण दोन ददवसांनी मी माझ्या झोपायच्या खोलीतून 

रात्री दोन वाजता, सखडकीतून बाहरे पहात होते. छान चंद्रप्रकाश पडला होता. आसण 

घरासमोरील सहरवळवर चंदरेी प्रकाश पडला होता, ददवसासारखाच उजेड होता. मी उभी राहून, 

त्या शांत सौदयाथत, हरवून गेले होते. तेव्हा कॉपर बीचजवळ, मला एक सावली ददसली. 

चंद्रप्रकाशांत आल्यावर, ती काय होती ते मला ददसले. सपवळसर चॉकलेटी रठपके असललेा, 

एखाद्या वासराइतका उंच, लोंबकळणाऱ्या जबड्याचा, काळ्या नाकातोंडाचा आसण बाहरे 

आलेल्या मोठ्या हाडांचा, असा तो एक मोठा कुत्रा होता. तो सावकाश सहरवळीवरून चालत 
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गेला व दसुऱ्या बाजूच्या सावलीत, अदषृ्य झाला. त्या घराच्या भयानक राखणदाराने, माझ्या 

हृदयात भीतीची र्ंड लहर उठवली. एखाद्या चोराला इर्े प्रवेश समळणे, र्फारच दरुापास्त होते. 

‘आसण आता मला तुम्हाला, एक सवसचत्र अनुभव सांगायचा आह.े तुम्हाला मासहती आह,े 

की मी लंडनमध्य े माझ े केस कापल,े आसण ते गंुडाळून, माझ्या बॅगेच्या तळाशी ठेवल.े एका 

संध्याकाळी छोटा मलुगा झोपल्यावर, मी माझ्या खोलीतील र्फर्नथचर बघत, माझ्या वस्तु इकडून 

सतकड ेहलवत, लावत होते. सतर् ेएक जुने कपाट होते. त्यातील वरचे दोन खण उघड ेव ररकाम े

होते. सवाथत खालचा, कुलुपबंद होता. पसहल्या दोन खणात मी माझ ेकपड े ठेवल ेहोते. आसण 

अजून माझे बरेचसे सामान असेच इकडसेतकड ेपडले होते. सतसऱ्या खणाचा उपयोग मला करता 

येईना, म्हणून मी रागावले होते. मला वाटले कदासचत तो वापर नसल्याने, जाम घट्ट होऊन चुकून 

बंद रासहला असले. मी माझा दकल्ल्यांचा जुडगा घेऊन तो उघडण्याचा प्रयत्न केला. पसहलीच 

दकल्ली त्याला बरोबर लागली. मी तो खण उघडला. त्यात र्फक्त एकच वस्तु होती, पण मला 

खात्री आह,े की तुम्ही कधीच काय होते त्याची, कल्पना करू शकणार नाही. ती एक केसांची 

गंुडाळी होती.  

मी ती उचलली व सनरखून बघ ूलागल.े ती माझ्या केसांच्याच रंगाची व त्याच जाडीची 

होती. ते बघून मी चक्रावून गेले. माझे केस, कस ेकाय त्या खणात गेले? र्रर्रणाऱ्या हातांनी, 

मी माझ्या बॅगेतील सामान काढले व ते र्ोड ेहलवून तळाच्या बाजूने, माझे स्वतःचे केस काढल.े 

मी ते दोन्ही जवळजवळ ठेऊन पासहले, तर ते अगदी सारखे होते. ह ेकाहीतरी, सवसचत्र नव्हते 

का? मी कोड्यात पडल.े याचा अर्थ काय, ते मला समजेना. मी ते केस परत खणात ठेऊन ददले. 

आसण मी रुकास्टलना, काही बोलले नाही. कारण मला वाटले, की त्यांनी कुलुपबंद केललेा खण 

उघडून, मी काही चूक केली होती.  

समस्टर होम्स, तुम्ही शरेा ददल्याप्रमाणे, मी नैसर्गथकपणे चांगली सनरीिक आह.े आसण 

लवकरच सवथ घराचा नकाशा, माझ्या डोकयात दर्फट बसला. पण वापरात नसललेा, असा घराचा 

एक भाग होता. टॉलर सजर्े रहायचा, त्या खोलीचा दरवाजा, त्या भागासमोर उघडत अस.े पण 

तो भाग नेहमी कुलुपबंद अस.े तरीही एक ददवस मी सजना चढत असताना, मला त्या भागातून 

येणारे समस्टर रुकास्टल भेटले. त्यांच्या हातात चाव्यांचा जुडगा होता व चेहऱ्यावर काही वेगळेच 

भाव होते. ते नेहमीसारख ेआनंदी व मैत्रीपूणथ ददसत नव्हते, तर एखादा वेगळाच माणूस वाटत 

होते. 
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त्यांचे गाल, लाल झाल ेहोते. भुवया, रागाने आक्रसल्या होत्या. भावनासतरेकाने, सशरा 

तटतटल्या होत्या. त्यांनी कुलूप लावले व माझ्याकड ेन बघता, एकही शब्द न बोलता, सनघून 

गेले. 

यामुळे, माझी चौकसबदु्धी जागृत झाली. मी चक्कर मारायला बाहरे पडले, तेव्हा सजर्ून 

घराच्या त्या बाजूच्या सखडकया ददसतात, तेर् ेदर्फरत रासहल.े एका ओळीत सतर्े चार सखडकया 

होत्या. त्यापैकी तीन, खपूच घाणेरड्या होत्या. चौर्थया सखडकीचे शटर उघड ेहोते. त्या सगळ्याच 

ओसाड होत्या. मी त्यांच्याकड ेमधूनमधून बघत, दर्फरत असताना, समस्टर रुकास्टल माझ्या जवळ 

आले. ते नेहमीसारखेच आनंदी व मैत्रीपूणथ ददसत होते.  

ते म्हणाल,े “ओहो, मी मगाशी तुझ्याशी काही न बोलता गेलो, म्हणून मला सशष्ट समजू 

नकोस. मी काही व्यावसासयक कामात मग्न होतो.” 

मी त्यांची खात्री पटवली, की असे काही नाही. मी म्हणाले, “तसहेी तुमच्याकड ेसतर्े वापर 

नसललेी, खूपच जागा ददसते आह.े आसण त्यातील एका सखडकीचे शटर, वर केलेल ेआह.े” 

माझ्या उद्गारांनी, ते र्ोड ेचमकल ेव त्याना आश्चयथ वाटलेल ेददसल.े  

ते म्हणाले, मला र्फोटो काढायची हौस आह.े मी सतर्े डाकथ  रूम तयार केली आह.े पण 

माझ्या सप्रय मुली, तुझे दकती बारीक लि आह!े कुणाचा यावर सवश्वास बसेल? बसले कुणाचा 

सवश्वास? त्याच्या बोलण्यात खेळकरपणा होता, पण माझ्याकड ेबघणाऱ्या त्यांच्या डोळ्यात, तो 

नव्हता. 

“समस्टर होम्स, त्या ददवसापासून मी समजले, की मला ज्याबद्दल काही कळणे अपेसित 

नव्हते, असा घराचा तो भाग असून, त्याबद्दल मी काही बोलण ेअपेसित नाही. ती र्फक्त उत्सुकता 

नव्हती. मला का कुणास ठाऊक, पण अस ेवाटत होते, की ते माझे कतथव्य आह ेव त्या जागेच्या 

शोधाने, काहीतरी चांगले सनष्पन्न होणार आह.े बायकांच्या सहजप्रवृत्तींसवषयी बोलल ेजाते, तर 

ती माझी सहजप्रवृत्ती होती. तसेही ती होती, एवढे खरे. आसण मी त्या मनाई केलेल्या दारातून, 

आत जाण्याची संधी शोधू लागले.  

काल तशी संधी, चालून आली. मी तुम्हाला सांगू शकते, की समस्टर रुकास्टल, समस्टर व 

समसेस  टॉलर, याना त्या सुनसान भागात काही काम होते. एकदा मी टॉलरला मोठी काळी बॅग 

त्या दारातून आत नेताना पासहले. अलीकड ेतो र्फारच सपऊ लागला होता. आसण काल संध्याकाळी 

तर तो सपऊन तर् झाला होता. मी वर आले तेव्हा, सतर् ेदाराला दकल्ली लावलेली होती. मला 
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सतर्े त्याने ती मदु्दाम ठेवल्याचा, संशय सदु्धा आला नाही. समस्टर व समसेस रुकास्टल, दोघेही 

खाली होते. आसण मलुगा त्यांच्या बरोबर होता. त्यामुळे मला छान सधंी होती. मी हळूच कुलुपात 

दकल्ली घातली, दार उघडले व हळूच आत सशरल.े  

माझ्यासमोर एक गासलचा न घातलेला, जुनाट पॅसजे होता. तो उजवीकड ेपुढेपयंत जाऊन, 

वळत होता. त्या कोपऱ्यात एका ओळीत तीन दारे होती. ती उघडी होती. त्यातून गेल्यावर, एक 

धुळीने भरलेली उदास अशी ररकामी खोली होती. सतर्े एका खोलीत दोन व दसुऱ्या खोलीत एक 

सखडकी होती. त्या धुळीच्या र्रातून संध्याकाळचा र्ोडा उजेड चकाकत होता. मधल ेदार बंद 

होते. आसण त्याच्या बाहरे लोखंडी कॉटचा एक मजबूत दांडा, जाड दोरीने घट्ट बांधला होता. व 

त्याचे टोक दसुऱ्या बाजूला सभंतीत असलेल्या घंटीच्या टोकाला बांधलेल े होते. सशवाय दार 

कुलुपबंद होतेच. सतर् े दकल्ली नव्हती. ह े अडर्ळ्याचे दार, बाहरेील शटर उघड े असलेल्या 

सखडकीशी संबंसधत होते. त्या मंद प्रकाशात मला ददसले, की खोली अंधारलेली नव्हती. सुदवैाने 

वरून र्ोडा प्रकाश येत होता. मी पसॅेजमध्य ेउभी राहून, त्यात काय गुसपत दडल ेअसेल, असा 

सवचार करत त्या त्रासदायक, पापी दाराकड ेबघत होते. मला खोलीतून अचानक पायरव आला. 

दाराच्या र्फटीतून आलले्या उजेडाच्या सतरीपीतून, मागे पुढ े सावल्या हलताना ददसल्या. त्या 

दषृ्याने माझ्या मनात अनाम भीती दाटून आली. समस्टर होम्स, माझे ताणलेल्या मज्जातंतूनी, 

मला तत्काळ आज्ञा ददली व मी पाठ वळवून पळत सुटले. मी पळाले -- पळाले. जस ेकाही एक 

हात, माझा स्कटथ ओढायला बघतो आह.े मी पसॅेजमधून, दारामधून सटकून, र्ेट बाहरे उभ्या 

असलले्या समस्टर रुकास्टलच्या बाहूत जाऊन पडले.  

ते हसत म्हणाले, “म्हणजे, ती तू होतीस तर! मी दार उघड ेपासहल,े तेव्हा मला वाटलेच.” 

मी धापा टाकत म्हणाल,े “ओहो, मी इतकी घाबरले!” 

“माझ्या सप्रय तरुण मलुी, अग, कशाला इतकी घाबरलीस?” तुम्हाला कल्पना करता येणार 

नाही, की त्यांचा आवाज, दकती काळजीचा आसण शांत करणारा होता. 

पण त्यांचा आवाज, र्ोडा घोगरा होता. त्यांनी तो बदलला. मी स्वतःला सावरल.े 

मी बोलल,े “मी त्या ओसाड बाजूला जाण्याचा मूखथपणा केला. पण सतर्े समणसमणत्या 

उजेडात इतके एकाकी व सवसचत्रपणे भीतीदायक आह,े की मी भयकंर घाबरून मागे पळत सुटल.े 

अरे बापरे, अजूनही मी भीतीने र्रर्रते आह.े” 

ते माझ्याकड ेनीट बघत म्हणाले, “र्फक्त एवढेच?” 
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मी सवचारले, “का? तुम्हाला काय वाटले?” 

“मी ते दार कुलुपबंद का केले असले, तुला काय वाटते?” 

“मला मासहती नाही.” 

“ज्यांचे सतर्े काही काम नाही, त्याना लांब ठेवण्यासाठी. कळल ेका?” ते अजून त्यांच्या 

समस्कील स्वभावानुसार हसत होते.  

“मला खात्री आह,े जर मला मासहती असते तर --“ 

“ठीक आह.े मग, आता कळले ना? आसण जर परत तू तुझ ेपाऊल सतर्े ठेवलसे तर,” -- इर् े

ते हसू, एकदम कडक रागात बदलले. आसण ते माझ्याकड,े एखाद्या रािसासारखे बघू लागल.े – 

“तर मी तुला त्या कुत्र्याच्या गॅरेजमध्ये, रे्फकून दईेन.” 

मी इतकी घाबरल,े की मी एवढे काय केल,े ते मला कळेना. मला वाटत ेत्याना टाळून, मी 

माझ्या खोलीकड ेपळ काढला. मी र्रर्र कापत, माझ्या अंर्रुणावर पडल,े ह ेसोडून मला बाकी 

काही आठवत नाही. मग समस्टर होम्स, मला तुमची आठवण आली. मी सतर्े आता तुमच्या 

सल्ल्यासशवाय, राहू शकत नाही. मी त्या घराला, त्या माणसाला, त्या बाईला, त्या नोकरांना 

आसण त्या मुलालासदु्धा घाबरते. ते सवथजण माझ्यासाठी भयंकर आहते. अर्ाथत मी घरातून पळून, 

गेले असत.े पण माझी उत्कंठा, माझ्या भीतीइतकीच जोरदार आह.े माझे मन लवकरच तयार 

झाले. मी तुम्हाला तार पाठवू शकते. मी माझी टोपी व जाकीट घातल ेआसण घरापासून अध्याथ 

मैलावर असलेल्या पोस्टात गेले. तार करून घरी आल,े तेव्हा कुठे माझ्या जीवात जीव आला. 

जेव्हा मी दाराशी आल,े तेव्हा मला भलतीच शकंा आली की, कदासचत कुत्रा सटुा असेल. पण मग 

मला आठवले, की त्या संध्याकाळी टॉलर त्याच्या सगळ्या संवेदना बधीर होईपयंत, प्यायला 

होता. आसण तो घरात एकटाच होता, की ज्याचा त्या रानटी प्राण्यावर काबू होता. इतर कोण 

त्याला मोकळे सोडू शकणार? मी सुरसितपण,े झोपायला गेले व तुम्हाला भटेायचे ठरल्याने, 

आनंदाने अधी रात्र जागीच रासहले. आज सकाळी रजा घेऊन, सवंचेस्टरला येण्यात मला काही 

अडचण आली नाही. पण मला तीन वाजण्यापूवी घरी परत गेले पासहजे. कारण समस्टर आसण 

समसेस रुकास्टलना, कुणाच्या तरी भेटीसाठी सधं्याकाळभर, बाहरे जायचे आह.े त्यामुळे मुलाकड े

मला बघायचे आह.े मी आता तुम्हाला माझी सवथ साहसे, सांसगतली आहते. समस्टर होम्स, या 

सवाथचा अर्थ काय आह,े ते तुम्ही मला सांसगतलेत तर बरे होईल व सवाथत महत्वाचे म्हणजे अशा 

पररसस्र्तीत मी काय करावे.” 
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ही असामान्य गोष्ट, आम्ही अगदी स्तब्धतेने ऐकली. माझा समत्र उठला आसण खोलीत 

येरझऱ्या घालू लागला. त्याचे हात सखशात होते व चेहरा गंभीर ददसत होता.  

त्याने सवचारले, “टॉलरला अजून दारू चढलेलीच आह ेका?” 

“हो. मी त्याच्या बायकोला, समसेस रुकास्टलशी बोलताना ऐकले, की ती त्याच्या 

बाबतीत, काही करू शकत नाही.” 

“ते ठीक आह.े आसण रुकास्टल बाहरे चालल ेआहते?” 

“हो.” 

“सतर्े तळघरात, एखादी कुलपुबंद मजबूत खोली आह ेका?” 

“हो. वाईन ठेवायची खोली.” 

समस हटंर, तेर्ील सवथ वळे, तू एखाद्या शूर आसण सवचारी मुलीसारख,े वतथन ठेवले आहसे. 

तुला मी अजून एक गोष्ट करायला सांसगतली, तर तू करू शकशील का? मला तू कमालीची 

असामान्य मलुगी वाटतसे आसण म्हणूनच मी तुला, ह ेकरायला सांगतो आह.े’ 

“मी प्रयत्न करीन. ते काय आह?े” 

“माझा समत्र आसण मी, असे आम्ही दोघ ेकॉपर बीचला, सातपयंत येऊ. रुकास्टल, तोपयंत 

गेलेल ेअसतील. आसण दारुडा टॉलर, आम्हाला वाटते काही िमता नसललेा असले. पण कदासचत 

समसेस टॉलर धोकादायक ठरू शकेल. तू सतला काही कामाकरता त्या तळघरातील खोलीत पाठव 

व तेर् ेसतला कोंडून ठेव. ओसाड भागाची दकल्ली, सतच्याकडून हस्तगत करून घे. तुला ते नक्की 

जमेल.” 

“मी ते करत.े” 

“छान! मग काय ते, आम्ही बघून घेतो. अर्ाथत याबाबतीत एकच, योग्य असे स्पष्टीकरण 

आह.े तुला सतर् ेकाही उद्देशाने, आणल ेगेल ेआह.े आसण खरी व्यक्ती, सतर् ेतुरंुगात बंद आह,े ह े

नक्की आह.े आता हा कैदी कोण आह,े तर मला तरी नक्की, ती त्याची मुलगीच असणार, असे वाटत े

आह.े समस अलॅीस रुकास्टल. जर मला बरोबर आठवत असले तर, ती अमेररकेला गेल्याचे, 

सांगण्यात आले आह.े साधारण सतच्या उंचीची, शरीरयष्टीची, आसण केसाचं्या रंगाची तू 

असल्यामुळे, तुला सनवडले गेले असावे. बहुधा एखाद्या आजारपणामुळे, सतचे केस कापलेल े
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असल्याने, अर्ाथत तुलाही केस कापायला सांगण्यात आले. तुझ्या चौकस स्वभावामुळे, तुला सतचे 

केस सापडल.े रस्त्यात उभा असललेा माणूस, नक्की सतचा कोणीतरी समत्र असणार, बहुधा सप्रयकर. 

आसण नक्कीच तू सनळा ड्रसे घातल्यावर, तू अगदी सतच्यासारखी ददसत असणार. तुझ ेहसणे ऐकून, 

तो तुला समस रुकास्टल समजला असणार. तुला पासहल्यावर, तुझ्या हालचालीवरून व तुझ्या 

ह्ससण्यावरून, तू खूपच आनंदी असणार व आता तुला, त्याची काही गरज नसल्याचे, त्याला कळल े

असणार. त्याला तुझ्याशी काही संपकथ  साधता यऊे नये म्हणून, कुत्र्याला रात्री मोकळे सोडले जात 

असणार. इतके तरी, मला नक्की कळल्यासारख ेवाटते आह.े या बाबतीतील सवाथत गंभीर बाब 

म्हणजे, त्या मुलीचे नाहीसे होण.े” 

मी ककंचाळलो, “त्याच्याशी या गोष्टीचा काय संबधं?” 

“माझ्या सप्रय वॉटसन, तू वैद्यकीय िेत्रातील माणसू आहसे आसण तुला नेहमीच मुलांच्या  

प्रवृत्तींसंबंधी, पालकांकडून मासहती समळत असते. तुला अस े वाटत नाही का, की याचा 

व्यत्यासदखेील खरा आह?े मला मुलांचा अभ्यास करून नेहमी पालकांबद्दल खरी अंतदृथष्टी 

समळालेली आह.े त्या सहा वषाथच्या मुलाचा स्वभाव र्फार दषु्ट आह,े केवळ दषु्टपणासाठी दषु्ट!  त्या 

मुलाने हा गुण ( ? ) त्याच्या हसऱ्या वडीलांकडून घेतला असावा, असा मला तरी सशंय येतो. 

ककंवा त्याच्या आईकडून त्याने त्या सबचाऱ्या मलुीबद्दलचा द्वषे घेतला असावा. ती गरीब सबचारी 

मुलगी त्यांच्या अरेरावीखाली. दडपली गेललेी आह.े  

आमची अशील ओरडली, “समस्टर होम्स, मला खात्रीने तुमचे बरोबर वाटते. मी हजारो 

गोष्टी बसघतल्या व त्या आठवल्यावर, तुमचे म्हणणे मला एकदम पटत ेआह.े ओहो, आपण त्या 

सबचाऱ्या मुलीला मदत करण्यासाठी, आता एक िण सदु्धा, वाया घालवायला नको.” 

“आपण धोका पत्करायला नको, कारण आपण एका अत्यंत लबाड माणसाशी, सामना 

करत आहोत. आपण सात वाजेपयंत, तर काही करू शकत नाही. नंतर आम्ही, तुझ्याबरोबर अस.ू 

पण गूढ उकलायला, खूप वेळ लागेल.”  

सतला शब्द ददल्याप्रमाणे, आम्ही जेव्हा कॉपर बीचला पोचलो, तेव्हा बाजूच्या एका 

मोकळ्या घरात, दबा धरून बसलो. एखाद ेचकचकीत धातूचे भांड ेउन्हात चमकावे तशी गडद 

चकाकणाऱ्या पानांच्या झाडांची सतर्े दाटी होती. त्यामुळे जरी समस हटंर हसत, त्या घराच्या 

दारात उभी नसली, तरी ते घर आम्हाला स्पष्ट ददसत होते. आम्ही हळूच घरात सशरलो. 

होम्सने समस हटंरला सवचारले, “तुला आपल्या बतेाप्रमाणे करणे, जमले का?’ 
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खालून कुठून तरी काहीतरी पडल्याचा / हलल्याचा आवाज आला.  ती म्हणाली, ”समससे 

टॉलर खाली तळघरात आह.े सतचा नवरा स्वयंपाकघरातील र्फरशीवर रग घालून झोपला आह.े 

आसण या समससे रुकास्टलच्या चाव्यांच्यावरून बनवलेल्या चाव्या.” 

होम्स उत्साहाने म्हणाला, “तू छान काम केलसे. आता आम्हाला वाट दाखव आसण आपण 

लगेचच, या काळ्या धंद्याचा खातमा करू.” 

आम्ही सजना चढून गेलो, दार उघडल.े पसॅेज ओलांडून गेलो. आम्ही समस हटंरने वणथन 

केललेे अडर्ळ्याचे दार पासहल.े होम्सने दोऱ्या कापल्या. लोखंडी बार दरू केला. मग त्याने 

कुलुपात अनेक दकल्ल्या घालून पासहल्या. आतून काही आवाज आला नाही. शांततेमुळे, होम्सचा 

चेहरा उतरला.  

तो म्हणाला, “मला सवश्वास वाटतो, की आपल्याला र्फार उशीर झाललेा नाही. समस हटंर, 

मला वाटते, तुला इर्ेच र्ांबवून, आम्ही आत गेलेल ेबरे. वॉटसन, तू तुझ्या खांद्याचा जरा, जोर 

लाव व मीही लावतो. आसण आपण बघ,ू की आपल्याला आत जाता येईल का.” 

ते एक मोडकळीला आलेल ेदार होते. आम्ही एकसत्रत ददलेल्या धककयाने, ते कोलमडून 

पडले. आम्ही खोलीत घसुलो. सतर्े र्फर्नथचर नव्हते. एक चटई, लहान टेबल व एक सपशवीभर 

कपड ेहोते. वर खलुे आकाश होते व कैदी गायब होता. 

होम्स म्हणाला, “इर्े काहीतरी दषु्ट, खलनायकी बेत सशजलेला ददसतो आह.े समस हटंरची, 

नको ती लिणे ददसल्यामुळे, त्याच्या बळीला, त्यांनी हलवलले ेददसते.” 

“पण कसे?” 

वरून उघड्या छपरातून. आपण लवकरच शोधून काढू, की त्याने ह ेकसे केले. तो छपरावर 

चढला व ओरडला, “अरे हो, इर्े एक सशडी लावलेली, ददसते आह.े त्याने ते, असे केल ेतर!” 

समस हटंर म्हणाली, ‘पण ह ेअशकय आह.े रुकास्टल इर्ून गेले तेव्हा, इर् ेसशडी नव्हती.” 

“त्याने परत येऊन ह ेकेले. मी तुला सांगतो, तो हुशार व धोकादायक मनुष्य आह.े मला 

त्याचा पदरव पायऱ्यांवरून येतो आह ेव त्याचे मला काही नवल वाटत नाही. वॉटसन, तुझे 

सपस्तुलदखेील तयार ठेव.” 

तो ह ेशब्द उच्चारतो आह ेतोच, दारात एक मनुष्य अवतीणथ झाला. तो महाकाय, जाडा 

माणूस समस्टर रुकास्टल होता. 
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त्याच्या हातात एक जड काठी होती. त्याला बघून समस हटंर, एक ककंकाळी र्फोडून 

सभंतीवर आदळली. पण होम्सने पुढे होऊन, त्याला प्रसतकार केला.  

तो म्हणाला, “अरे दषु्टा, तुझी मुलगी कुठे आह?े” 

त्या दषु्ट माणसाने गरागरा डोळे दर्फरवल.े तो वरच्या पट्टीत ओरडला, “अरे चोरानो, हरे 

आसण चोर! मी तुम्हाला पकडल ेआह,े काय समजलात? तुम्ही आता, माझ्या ताब्यात आहात. मी 

तुमच्याकड ेबघतो.” तो वळला व धाडधाड सजना उतरून गेला.  

समस हटंर ओरडली, “तो कुत्र्याला आणायला गलेा.”  

मी म्हणालो, “माझ्याकड ेमाझे सपस्तुल आह.े” 

होम्स ओरडला, पुढचे दार लावललेे बरे. आम्ही एकदम खाली धावलो. आम्ही हॉलमध्य े

पोचतो न पोचतो तोच, आम्ही त्या महाभयानक कुत्र्याचा आवाज ऐकला. आसण नंतर सपळवटून 

टाकणाऱ्या आवाजात एक मोठी आरोळी! ती ऐकायलाही भयानक होती. लाल चेहऱ्याचा एक 

वयाने मोठा मनुष्य, त्याचे हात उगारून, लटपटत कडचे्या दाराने आला. 

तो ओरडला, “अरे बापरे, कोणीतरी कुत्र्याला मोकळे सोडल ेआह.े त्याला दोन ददवसात, 

खाणे ददलले ेनाही. लवकर. लवकर. नाहीतर उशीर होईल.”  

होम्स व मी बाहरे धावलो. घराभोवती दर्फरताना, टॉलर आमच्या मागे घाईने येत होता. 

सतर्े तो मोठा, भुकेलेला, सहसं्त्र प्राणी होता. त्याच्या काळ्या तोंडाने त्याने, रुकास्टलचा घसा 

पकडला होता. रुकास्टल सटुायचा प्रयत्न करत असताना, ककंचाळत जसमनीवर पडला. धावत 

जाऊन मी गोळी मारून त्या कुत्र्याचा कोर्ळा बाहरे काढला. तो कुत्रा त्याचे दात अजूनही 

रुकास्टलच्या घशात असलले्या अवस्र्ेत, खाली पडला. खपू जोर लाऊन, आम्ही दोघाना 

एकमेकांपासून बाजूला केल ेव सजवंत पण भयकंर ररत्या जखमी अवस्र्ेत, रुकास्टलला आम्ही 

घरात आणले. त्याला हॉलच्या सोफ्यावर झोपवले. भानावर आलले्या टॉलरला, त्याच्या 

बायकोला बातमी सांगण्यासाठी, पाठवले. रुकास्टलच्या वेदना कमी करण्यासाठी, मला जे काही 

करता येईल, ते मी केल.े आम्ही सगळे, त्याच्याभोवती जमा झालो. तेव्हा दार उघडून, एक उंच, 

त्रासललेी बाई, खोलीत सशरली. समस हटंर ओरडली, “समससे टॉलर!” 

“हो. समस्टर रुकास्टलने मला, तो आल्यावर तळघरातील खोलीतून बाहरे काढले व मग 

तो तुमच्या मागावर वरती गेला. ओहो, समस हटंर, तुम्ही काय बेत करत आहात, ह ेमला सांसगतल े

नाहीत. मी तुम्हाला सांसगतले असते, की तुमचे श्रम रु्फकट जाणार आहते.” 



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

85 
 

होम्स सतच्याकड ेनीट बघत म्हणाला, “समसेस टॉलरला या बाबतीत, नक्कीच कुणाहीपेिा 

जास्त मासहती असणार.” 

“हो सर, मला मासहती आह.े आसण मला जे मासहती आह,े ते सांगायला मी तयार आह.े”       

“ठीक आह.े मग खाली बस. बऱ्याच गोष्टी अशा आहते, की ज्याबाबत मी अजून अंधारात 

आह.े त्यामुळे आपण ऐकूया.” 

ती म्हणाली, “लवकरच मी तुम्हाला सवथ काही स्पष्ट करते. पण, जर मी या तळघरातून 

बाहरे पडले असते, तर मी आधीच तुम्हाला ह ेसांसगतले असते. जर ह ेप्रकरण कोटाथत गेल,े तर 

तुम्हाला लिात ठेवावे लागेल, की मी तुमच्या बाजूने, उभी राहीन. मी समस अलॅीसची सदु्धा 

मैसत्रण होते. 

सतच्या वडीलांनी, दसुरे लग्न केल्यापासून, समस अॅलीस या घरात, कधीच सुखी नव्हती. 

ती घरात नसल्यासारखीच अस.े सतला घरात, काही स्र्ान नव्हते. पण सतच्या मैसत्रणीकड ेसतला, 

समस्टर र्फॉउलर भेटेपयंत, खरे तर त्यांचे संबंध, इतके वाईट नव्हते. मला वाटते त्याप्रमाणे, समस 

अॅलीसला, सतच्या इच्छेप्रमाणे वागायचा हक्क होता. पण ती इतकी शांत व धीराची मुलगी होती, 

की ती कधीही त्याना, उलटून काही बोलली नाही. ती सगळे काही, समस्टर रुकास्टलच्या हातात 

सोपवून मोकळी होई. त्याला मासहती होते, की ती आपल्या घरी सरुसित आह.े पण नवऱ्याचा 

सवषय आला तेव्हा रुकास्टलच्या लिात आल,े की लग्नानंतर जावयाने कायद्याप्रमाणे, संपत्तीत 

त्याचा हक्क मासगतला, तर मग काय? म्हणून त्याने सवचार केला, की ह ेसवथ र्ांबवले पासहजे. 

त्याला मलुीने एका कागदावर सही करायला हवी होती, ज्यात अस ेसलसहल ेहोते, की सतने लग्न 

केललेे असो वा नसो, तो सतचे पैसे वापरू शकतो. जेव्हा सतने ह ेनाकारल,े तेव्हा तो सतला त्रास 

दऊे लागला. मग सतला मेंद ूज्वर झाला. सहा आठवड ेती, अरं्रुणाला सखळून होती. जवळजवळ, 

मरायला टेकली होती. मग शेवटी, ती बरी झाली. पण अगदी जणू सतची सावलीच रासहली होती. 

सतचे सुंदर केस कापल े होते. पण त्यामुळे त्या सप्रयकरामध्ये, काही र्फरक पडला नाही. तो 

सतच्याशी एकसनष्ठ रासहला.” 

होम्स उद्गारला, “अरे वा! तुम्ही ह ेसांगून, आम्हाला बऱ्याचशा बाबी, स्पष्ट केल्या आहते. 

आसण आता उरलले ेमी अंदाजाने जाणू शकतो. समस्टर रुकास्टलने, मला वाटते, सतला घराच्या 

ओसाड भागात डांबून ठेवले.” 

“हो, सर.” 
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“आसण समस्टर र्फॉउलरचा, अमान्य असलेला ससेसमरा चुकवण्यासाठी, समस हटंरला 

लंडनहून आणले.” 

“हो. बरोबर, सर.” 

यशाची खात्री नसताना, अडचणीच्या काळातदखेील तो सप्रयकर, एखाद्या चांगल्या 

खलाशाप्रमाण,े घरावर लि ठेवून रासहला. तुम्हाला भेटून, बोलून, या ना त्या पद्धतीने त्याला 

पण, तुमच्यासारखाच सतच्यात रस असल्याचे, सांगत रासहला.” 

समसेस टॉलर शांत स्वरात म्हणाली, “समस्टर र्फॉउलर हा दयाळू व ददलखलुास सभ्य 

गृहस्र् आह.े” 

“आसण अशा तऱ्हनेे तुमच्या नवऱ्याला दारू कमी पडणार नाही व तुमचा मालक जेव्हा 

बाहरे जाईल, तेव्हा तुम्हाला सशडी समळायची व्यवस्र्ा होईल, अस ेत्याने पासहले.” 

सर, तुम्ही जसे घडल,े तसे बरोबर सांसगतलेत.” 

होम्स म्हणाला, “समससे टॉलर, आम्हाला तुमची मार्फी मासगतली पासहजे. मला पडलले े

सगळे प्रश्न, तुम्ही सोडवले आहते. आता इर्े गावातील डॉकटर व समससे रुकास्टल येत आहते. 

वॉटसन, मला वाटत,े आपण समस हटंरला, परत सवंचेस्टरला सोडावे. कारण आता आपल ेइर् े

रहाणे, बरोबर वाटत नाही.’ 

तर अशा तऱ्हनेे, पुढच्या दारासमोर कॉपर बीच असलले्या त्या पापी घराचे गूढ सोडवल े

गेले. त्यांच्या एकसनष्ठ पत्नीने घेतलेल्या काळजीमुळे, समस्टर रुकास्टल जगले, पण नेहमी त्यांची 

तब्येत खराबच रासहली. ज्याना त्यांचे सगळे आयुष्य मासहती आह,े अशा त्यांच्या जुन्या 

नोकरांबरोबर, ते अजूनही रहातात. त्यांच्यापासून अलग रहाणे, त्याना अवघड जाते. सर्मटन 

मधील खास परवान्याने, समस्टर र्फॉउलर व समस रुकास्टलचे लग्न झाले. आसण तो आता मॉरीशस 

सरकारमध्ये नोकरी करतो. ददुवैाने, एकदा समस हटंरची समस्या सुटल्यावर, होम्सने सतची 

र्फारशी दखल घेतली नाही. ती आता वाल्साल येर्े, एका खासगी शाळेची, मखु्य आह.े मला 

वाटते, सतर् ेसतने चांगले यश समळवल ेअसणार.  
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The Adventure of the Speckled Band 

रठपकयाचंा पट्टा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गेल्या आठ वषाथत माझा जुना समत्र शरेलॉक होम्स याच्या सत्तर सवसचत्र केसेसमधील 

गुन्याच्या तपासाच्या पद्धतींचा अभ्यास करताना व माझ्या रटपणांवर नजर टाकताना, मला 

खूपशा दःुखांत, काही सवनोदी अशा केससे आढळल्या. त्यापैकी एकही सवथसामान्य अशी म्हणता 

आली नसती. तो पैशांपेिा, त्याच्या शोधकलेवरील प्रेमाला जास्त महत्व दते असे. एखादी वेगळी 

केस असल्यासशवाय, तो त्याला हात लावत नस.े पण या सवथ केसेसची आठवण काढताना, मी 

स्टोक मोरान येर्ील प्रससध्द सरे कुटंुबातील रॉयलॉटच्या, अगदी वेगळ्या प्रकारच्या केसचा 

उल्लखे केल्यासशवाय, राहू शकत नाही. आम्ही दोघे असववासहत असून, बेकर रस्त्यावर रहात 

होतो व मी होम्ससाठी, नुकताच काम करू लागलो होतो, तेव्हाची ही गोष्ट आह.े मी गुप्तता 

पाळण्याचे वचन ददल्याने या केसबद्दल काही बोलू शकत नव्हतो. पण ज्या मसहलेला ह ेवचन 

ददले होते ती, मागील मसहन्यात वारल्यामुळे, आता मी त्याबद्दल बोलायला मोकळा झालो आह.े 
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डॉकटर ग्रीम्सबाय रॉयलॉटच्या मृत्युबद्दल चोहीकड ेपसरलले्या अर्फवांकड ेपहाता, खरे काय ते 

लोकांसमोर येणे मला, कदासचत आवश्यक वाटत होते.  

८३ सालातील एसप्रलच्या सुरवातीच्या ददवसातील, ती एक घटना होती. माझ्या 

अंर्रुणाशजेारी बाहरे जायच्या कपड्यात, शेरलॉक होम्स उभा होता. तो, नेहमी उशीरा उठत 

असे व शकेोटीच्या सभंतीवरील घड्याळ, र्फक्त पावणेआठ वाजल्याचे दाखवत होते. त्यामुळे मी 

डोळे चोळत त्याच्याकड ेआश्चयाथने व र्ोड ेरागाने बसघतल.े कारण मी माझ्या सवयींचा पक्का 

होतो.  

तो बोलला, “वॉटसन, मला मार्फ कर. पण आजकाल असे वारंवार होऊ लागल ेआह.े 

समसेस हडसननी मला उठवले व मी तुला.” 

“पण असे झाले काय? आग लागली का?” 

‘नाही. एक अशील. र्फार प्रिोभक अवस्र्ेत, एक तरुणी आलेली ददसते आह.े सतला मला 

भेटायचे आह.े ती आत्ता, हॉलमध्य ेबसली आह.े आता जेव्हा शहरात सकाळच्या वेळी, तरुणी 

अशा भटकतात व झोपलेल्यांना अंर्रुणातून बाहरे काढतात, तेव्हा मला वाटत ेकी त्याना, र्फार 

तणावपूवथक अस ेकाहीतरी सांगायचे असते. मला वाटते की ते रुचीपूणथ असेल व तुला ऐकायला 

नक्कीच आवडले. काही झाले तरी, मला वाटते, की तुला त ेऐकायची संधी द्यावी.” 

“माझ्या सप्रय माणसा, मी काही झाल ेतरी, ही सधंी सोडणार नाही.” 

होम्सने त्याच्याकड ेआलले्या समस्यांच्या बाबतीत, झटपट तकथ बदु्धीने व अंतगथत जाणीवा 

वापरून केलेल्या व्यवसासयक तपासामध्ये, त्याला सार् दणे्याइतके आनंददायी दसुरे काही नव्हते. 

मी काही समसनटात, झटपट कपड ेकरून, माझ्या समत्राबरोबर जाण्यासाठी तयार झालो. काळे 

कपड े व चेहऱ्यावर अवगंुठन अशा स्वरूपातील एक मसहला, आम्ही आत सशरलो तेव्हा 

सखडकीजवळ बसली होती. होम्सने सतला आनंदाने असभवादन केल ेव सतच्याबरोबर माझी ओळख 

करून ददली. तो बोलला, “तुम्ही अगदी मोकळेपणे कायकाय घडल ेते सागंा. समसेस ह्सडसननी 

तुम्हाला आमच्याकड ेपाठवून, चांगले मागथदशथन केले आह.े तुम्ही  कुडकुडत आहात, तेव्हा मी 

तुम्हाला कॉर्फी मागवतो.” 

सवनंती केल्याप्रमाण ेशेकोटीजवळ सरकत, ती हळू आवाजात बोलली. “मला र्ंडी लागून 

शहारा येत नाही आह.े” 

“मग कशामुळे?” 
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“समस्टर होम्स. भीतीमुळे येतो आह.े ही दहशत आह.े सतचे अवगंुठन काढत, ती म्हणाली. 

ती खरंच काळजीत पडल्यासारखी, दयनीय ददसत होती. सतचा चेहरा उतरून पांढरार्फटक पडला 

होता. सशकारीसाठीचे भक्ष्य असलले्या जनावरासारखे सतचे डोळे घाबरून सवस्र्फारलेल ेहोते. ती 

सतशीची वाटत होती, पण केस आत्ताच करड ेझालेल ेददसत होते. ती आजारी व दमल्यासारखी 

ददसत होती.  

शेरलॉक होम्सने सतच्याकड,े घाईघाईने पण तरीही सवथसमावेशक असा दषृ्टीिेप टाकला. 

पुढे वाकून सतच्या हातावर र्ोपटत, तो हळूवार आवाजात म्हणाला, “तुम्ही असजबात घाबरू 

नका. आपण लवकरच सवथ काही सुरळीत करू, यात काही शंका नाही. मला वाटत,े तुम्ही आज 

सकाळच्या गाडीने आलात का?” 

“तुम्हाला मासहती ददसते आह.े” 

“नाही. पण मी तुमच्या मोजे घातलले्या डाव्या हातात सतकीट बसघतल.े तुम्ही घरातून 

लवकर सनघालले्या असणार. पुढ ेकुत्र्यांच्या गाडीने रस्ते तुडवत, स्टेशन गाठले असणार.” 

त्या मसहलेने माझ्या समत्राकड ेघाबरून बसघतले.  

तो हसत म्हणाला, “यात गूढ काही नाही, बाईसाहबे तुमच्या जाकीटाचा डाव्या  हातावर 

जवळजवळ सात रठकाणी सचखल उडाला आह.े खुणा तशा ताज्या वाटत आहते. अशा तऱ्हनेे 

सचखल र्फक्त कुत्र्यांच्या गाडीनेच उडतो. आसण तुम्ही चालकाच्या डाव्या हाताला बसला असाल 

तरच उडतो.”  

ती म्हणाली, “तुमचे तकथशास्त्र काही असो. पण तुम्ही, एकदम बरोबर आहात. मी घरातून, 

सहापूवी सनघाल.े वीस समसनटांनी, लेदरहडेला पोचले. मग पसहल्या गाडीने, वॉटरललूा आले. 

आता हा ताण, मला सहन होत नाही. अजून ह ेअसेच चाल ूरासहले तर मी वेडी होईन. र्फक्त 

एकजण सोडून मला जवळचे, काळजी घणेारे, असे कुणी नाही. आसण तो गरीब सबचारा, मला 

काय मदत करणार! समसेस र्फारींतोषला तुम्ही गरज असताना मदत केल्याचे, मी सतच्याकडून 

तुमच्याबद्दल ऐकले होते. सतच्याकडून मी तुमचा पत्ता घेतला. ओहो सर, तुम्हाला अस ेवाटत 

नाही का, की तुम्ही मला मदत करू शकाल? माझ्याभोवती पसरलेल्या दाट अंधारातून, मला 

र्ोडासा तरी प्रकाश तुम्ही दाखव ूशकाल का? तुमच्या कामाबद्दल तुम्हाला पसै ेदणेे, मला आत्ता 

जमणार नाही. पण मसहन्या दीड मसहन्यात, माझे लग्न झाल,े की माझ्या पैशानी मी तुमची र्फी 

दईेन.”  
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होम्स त्याच्या टेबलाकड ेवळला. त्याचा खण उघडून, त्याने त्याचे केस बकु काढले. त्यात 

त्याने पूवी केलले्या केससेची यादी होती.  

तो म्हणाला, “र्फारींतोष. हो. हो. मला ती केस आठवली. ती केसांच्या रत्नजडीत 

सबंदीसंबंधी होती. मला वाटत े वॉटसन, ती तू येण्यापूवीची होती. बाईसाहबे, मी तुम्हाला 

खात्रीपूवथक सांगू इसच्छतो, की मी तुमची केसदखेील, त्याच काळजीने हाताळीन. ह ेकाम करायला 

समळणे, हचे माझे बसिस आह.े पण त्यासाठी जो काही खचथ होईल, तो तुम्ही मला तुमच्या सवडीने 

दऊे शकता. आता मी तुम्हाला अशी सवनंती करेन, की तुम्ही आमच्यासमोर सवथ हकीगत 

सवस्ताराने मांडा, जेणेकरून आम्हाला या केसबद्दल आमचे मत बनवता यईेल.’ 

आमची पाहुणी उद्गारली, “अरेरे! माझी अशी भयानक पररसस्र्ती आह,े की माझी भीती 

व संशय चुकीचा असू शकेल. कारण तो अगदी सवथस्वी, लहानसहान गोष्टींवर अवलंबून आह ेव 

तो दसुऱ्याना र्फालत ूवाटू शकतो. जो माझ्या अगदी जवळचा आह ेव ज्याची मदत मी घेऊ शकते, 

त्यालाही ह ेसवथ, एका उदास व सनराश मसहलेचे मनाचे खेळ वाटतात. तो अस ेबोलून दाखवत 

नाही, पण ते मला त्याच्या समजूतदार उत्तरांवरून व नजरेला नजर न दणे्यावरून, लिात येऊ 

शकते. पण समस्टर होम्स, मी असे ऐकले आह ेकी तुम्हाला मनुष्याच्या मनात खोल रुजललेा 

दषु्टपणा, जाणून घेता यऊे शकतो. माझ्याभोवतीच्या धोकयांमधून मी कशी वाट काढावी, याबद्दल 

तुम्ही मला मागथदशथन करू शकता.” 

“बाईसाहबे, मी लिपूवथक ऐकतो आह.े” 

“माझे नाव हलेन स्टोनर आह.े मी माझ्या सावत्र वडीलांबरोबर रहाते. इंग्लडंमधील सवाथत 

जुन्या सॅकसॉन कुटंुबातील, ते शेवटचे वारस आहते. ते सरेुच्या पसश्चम सीमेवरील स्टोक मोरान 

येर्ील, रॉयलॉट नावाचे गृहस्र् आहते. “ 

होम्सने त्याची मान डोलावली व बोलला, “ह ेनाव मला ओळखीचे वाटते आह.े” 

“एके काळी ते इंग्लंडमधील सवाथत श्रीमंत कुटंुब होते. उत्तरेकडील बकथ शायरपासून 

पसश्चमेकडील हपँशायरपयंत त्यांची इस्टेट पसरललेी होती. पण तरीही मागील शतकातील चार 

सपढ्या ढासळलेल्या नीसतमत्तेच्या व खर्चथक सनघाल्याने, कुटंुबाची पररसस्र्ती वाईट झाली. 

यर्ावकाश राजेशाहीच्या काळात, कुटंुबातील एका जुगाऱ्यामुळे, पूणथ कुटंुब गाळातच गेले. काही 

एकर जमीन व दोनश ेवषे जुने घर सोडून, काही सशल्लक रासहल ेनाही व तेही जबरदस्त कराच्या 

ओझ्याखाली होते. तेर्ील कुटंुबातील शेवटचा जमीनदार, उमरावाचे पोकळ आयुष्य जगत 
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कसेबस ेआयुष्य ढकलत होता. पण त्याचा एकुलता एक मुलगा, म्हणजे माझे सावत्र वडील, याना 

काहीतरी हातपाय हलवले पासहजेत ह ेकळल.े त्यांनी एका नातेवाइकाकडून र्ोडरे्फार पसै ेउसने 

घेऊन, वैद्यकीय सशिणक्रम पूणथ केला. कलकत्त्याला येऊन, स्वतःच्या स्वच्छ चाररत्र्याच्या व 

व्यावसासयक कसबाच्या जोरावर, डॉकटर म्हणून जम बसवला. एकदा घरातील दकरकोळ 

चोरीच्या संदभाथत, त्यानंी संबंसधत स्वयंपाकयाला बेदम मारले व तो मेल्यामुळे, सतर्ून पळ 

काढला. पण तरीही त्याना, अनेक वषे तुरंुगवासाची सशिा झाली. त्यानंतर, ते इंग्लंडला परतले. 

तेव्हा ते खूप सनराश व सचडके झाले होते.  

डॉकटर रॉयलॉट भारतात असताना त्यांनी माझ्या आईशी, समसेस स्टोनरशी लग्न केल.े 

बंगालच्या सैन्याच्या शस्त्रसवभागात माझ ेददवंगत वडील, समस्टर स्टोनर काम करत असत. माझी 

बहीण ज्युसलया व मी जुळ्या बसहणी होतो आसण तेव्हा आम्ही र्फक्त दोन वषांच्या होतो. माझ्या 

आईकड े बराच पैसा होता. वषाथला १००० पौंडांपेिा कमी नाही. ते सवथ पसैे सतने, डॉकटर 

रॉयलॉट यांच्या नावे केले. पण त्यात अशी अट घातली, की आमच्या लग्नानंतर, आम्हाला दरवषी 

ठरासवक रक्कम समळाली पासहजे. आम्ही इंग्लंडला परत आल्यावर लगेचच, माझी आई वारली -- 

आठ वषांपूवी एका रेल्वे अपघातात, ती ठार झाली. नंतर माझ्या सावत्र वडीलांनी, डॉकटरकी 

सोडून ददली व आम्ही स्टोक मोरान यरे्ील, पूवथजांच्या जुन्या घरात रहायला गेलो. आमच्या 

आईने ठेवलेला पैसा, आमच्यासाठी पुरेसा होता व आम्ही आनंदात रहात होतो. 

पण आमच्या सावत्र वडीलांच्या आयुष्यात एक भयानक बदल घडून आला. आमच्या 

शेजाऱ्यांबरोबर जाणेयणे ेव चांगल ेसंबंध ठेवण्याऐवजी, वडीलांनी स्वतःला घरात कोंडून घेतले. 

खरे तर तेर्ील लोक प्रर्मतः रॉयलॉट कुटंुब त्यांच्या घरी परतल्यामुळे, र्फार आनंददत झाले होते. 

पण वडीलांच्या वाटेत येणाऱ्या प्रत्येकाशी, त्यांची जोरदार भांडण े होऊ लागली. रॉयलॉट 

घराण्यात, मला वाटत,े टोकाच्या सहसंाचाराचे भूत वंशपरंपरेने त्यांच्यावर स्वार झाले असावे. 

आसण ते दीघथ काळ आदफ्रकेसारख्या उष्ण दशेात रासहल्यामुळे की काय, पण त्यांचा तसा स्वभाव 

ददवसेंददवस वाढू लागला असावा. सशव्यागाळी, भांडण ेयांनी, मारामाऱ्यांपयंत मजल गाठली. 

त्यापैकी दोन प्रकरणे पोलीस व कोटाथपयंत गेली. शेवटी गावातील लोक, त्याना वचकून राहू 

लागल.े ते येताना ददसल्यास, लोक पळून जाऊ लागल.े कारण तो आडदांड व राग आवरण्यास 

कठीण असा मनुष्य होता.  

मागील आठवड्यात त्याने, गावातील लोहाराला वरून ओढ्यात रे्फकून ददले. तेव्हा, 

माझ्याजवळ होते नव्हते तेवढे सवथ पैस ेदऊेनच, मी परत गावात तोंड दाखवू शकल.े भटकणारे 

सजप्सी सोडून, त्याना कुणी समत्र नव्हते. खरुटललेी झाड ेझुडुप ेउगवलले्या त्यांच्या मालकीच्या 
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काही एकर जसमनीवर, ते त्याना रहायची परवानगी दते. त्याबदल्यात ते त्यांच्या तंबूत, त्यांचा 

पाहुणचार घेत. त्याना सवथ भारतीय प्राण्यांची आवड होती व ते प्राणी सजप्सी त्याना भेट दते. 

त्यांच्याकड ेआत्ता एक बबून माकड व एक सचत्ता असे दोन प्राणी आहते. त्यांचा सवथत्र मकु्त संचार 

असतो. त्यांच्या मालकाइतकेच, गावकरी त्या प्राण्यानाही घाबरतात. सजप्सींबरोबर ते कधीकधी 

आठवडचे्या आठवड ेभटकतात. 

माझ्या वणथनावरून तुमच्या लिात आले असले, की मी व माझी बहीण ज्युसलया यांच्या 

आयुष्यात काही आनंद उरला नव्हता. आमच्याबरोबर नोकर रहात नसत. खूप काळापासून 

घरातील सवथ काम, आम्हीच करत अस.ू ज्युसलया सतच्या मृत्युसमयी, तीस वषांची होती. त्या 

वयात सतचे केस, सपकून पांढरे होऊ लागल ेहोते व माझेही. 

“काय, तुझी बहीण वारली?” 

“दोन वषांपूवी ती वारली. सतच्या मृत्युबद्दल मला तुमच्याशी बोलायचे आह.े तुमच्या 

लिात आल ेअसले, की अशा स्वरूपाचे आयुष्य जगताना आम्हाला, आमच्या बरोबरीचे कुणी 

भेटत नसे. तरी आम्हाला समस होनोररया वेस्टरे्फल नावाची, एक मावशी होती. ती हॉरोजवळ 

रहात अस े आसण प्रसंगापरत्वे, आम्हाला सतच्याकड े जायची परवानगी होती. दोन वषांपूवी 

ज्युसलया नाताळमध्ये सतर्े गेली असताना, सतला नौदलातील एक मेजर भटेला व सतने 

त्याच्याबरोबर लग्न ठरवले. माझी बहीण घरी परतल्यावर, माझ्या सावत्र वडीलाना ते कळल.े 

त्यांनी काही हरकत घेतली नाही. पण सतच्या लग्नाआधी पंधरा ददवस, एक भयंकर घटना घडली 

व मी माझ्या बसहणीला उर्फथ  मैसत्रणीला, गमावून बसल.े  

शेरलॉक होम्स खुचीत मागे टेकून, डोळे समटून व त्याचे डोके उशीत खुपसनू बसला होता. 

पण आता त्याने पापण्या उचलून, आमच्या पाहुणीकड ेबसघतल.े  

“अगदी खोलात जाऊन, घडललेी प्रत्येक गोष्ट सागंा.” 

“ते मला सहज शकय आह,े कारण त्या भयंकर प्रसंगाची मला, पक्की आठवण आह.े आमचे 

घर मी आधी म्ह्सतल्याप्रमाणे खूप जुने आह.े आता घराच्या र्फक्त एका भागात आम्ही रहातो. 

आमच्या झोपायच्या खोल्या, तळमजल्यावर आहते. उठाबसायच्या खोल्या, इमारतीच्या 

मध्यभागी आहते. झोपायच्या खोल्यांपैकी पसहली डॉ रॉयलॉट यांची आह.े दसुरी माझ्या 

बसहणीची व सतसरी माझी आह.े त्यांचात एकमकेात काही जोडलले ेनाही पण सतन्ही खोल्या एका 

पॅसेजमध्य े उघडतात. इर्पयंत तुम्हाला कळले?” 



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

93 
 

“अगदी सवथ काही.” 

“सतन्ही खोल्यांच्या सखडकया, सहरवळीवर उघडतात. त्या भयाण रात्री डॉ रॉयलॉट 

त्यांच्या खोलीत लवकर गेले. तरी ते झोपी गेल ेनाहीत, ह ेमाझ्या बसहणीला कळले कारण त्याना 

ससगरेट ओढायची सवय होती व सतला त्या धुराचा त्रास होत होता. त्यामुळे सतने सतची खोली 

सोडली व  माझ्या खोलीत आली. सतच्या जवळ आलेल्या लग्नाबद्दल गप्पा मारत, ती काही वेळ 

बसली. अकरा वाजता, ती जाण्यासाठी उठली. पण दाराशी जाऊन मागे वळून म्हणाली, “हलेन, 

मला सांग, रात्रीच्या अंधारात तुला सशट्टीचा आवाज ऐकू येतो का?” 

“कधीच नाही.” मी म्हणाले.  

“मला वाटत ेतू झोपेत नक्कीच सशट्टी वाजवत नसणार.” 

“नक्कीच नाही. पण का?’ 

“कारण गेले काही रात्री, साधारण तीनच्या सुमारास, हलकया आवाजातील पण स्पष्ट, 

असा सशट्टीचा आवाज, मला ऐकू येतो. माझी झोप सावध आह.े त्या आवाजाने मला जाग येते. 

तो आवाज कुठून येतो, ते मला कळत नाही, पण बहुधा -- पुढच्या खोलीतून – कदासचत 

सहरवळीवरुन येत असेल. म्हणून मला वाटल,े की तुला सवचारावे.”  

“नाही. मो नाही सशट्टी ऐकली. त्या सभकार सजप्सींचे ते काम असेल.” 

“बरोबर. तसेच असले. पण ती जर सहरवळीवरुन ऐकू आली असेल, तर ती तुलाही ऐकू 

यायला हवी.” 

“पण मी तुझ्यापेिा, जास्त ढाराढूर झोपते.” 

“पण तसेही, त्याचे इतके काही नाही.” ती माझ्याकड ेबघून हसली. माझ ेदार लावले व 

िणाधाथत मी सतच्या खोलीच्या कुलुपात, दकल्ली दर्फरवल्याचा आवाज ऐकला. 

होम्सने सवचारल,े “खरंच, तुमची अशी सवय होती का, की रात्री झोपताना दार कुलुपबंद 

करायचे?” 

“नेहमीच.” 

‘आसण का?” 
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“मला वाटते मी तुम्हाला सांसगतले, की डॉकटरानंी एक माकड व सचत्ता पाळला होता. 

त्यामुळे दार कुलुपबंद केल्यासशवाय, आम्हाला सरुसित वाटत नसे.” 

“बरोबर आह.े तुमचे कर्न पुढे चाल ूठेवा.” 

“मी त्या रात्री झोप ूशकल ेनाही. पुढ ेघडणाऱ्या अशुभाची चाहूल, मला लागली असावी. 

तुम्हाला मासहती आह,े की मी व माझी बहीण, जुळ्या होतो. आम्ही एकमेकीना इतकया जवळ 

होतो, की आमची मनेदखेील, जोडली गेली होती. ती रानटी रात्र होती. बाहरे जोरदार वारा, 

वहात होता. पाऊस, सखडकयाना झोडपून काढत होता. अचानक सोसाट्याच्या वाऱ्यात, एका 

घाबरलले्या बाईची  भयानक रानटी ककंकाळी, कानावर पडली. माझ्या लिात आले, की तो 

आवाज माझ्या बसहणीचा होता. मी अंर्रुणातून, तातडीने उठल.े एक शाल गंुडाळून, पसॅेजमध्य े

धावले. मी दार उघडल्यावर मला माझ्या बसहणीनी वणथन केल्याप्रमाणे, हळू आवाजातील सशट्टी 

ऐकू आली आसण नंतर जड धातूचे काही पडल्यासारखा, आवाज आला. मी धावत सटुल.े माझ्या 

बसहणीच्या खोलीचे दार उघड ेहोते व सबजागऱ्यांवर झुलत होते. यावरून काय समजावे, असा 

सवचार करत मी घाबरून त्याकड े बघत रासहले. पसॅेजमधील ददव्याच्या उजेडात, मी माझ्या 

बसहणीला पासहल.े सतचा चेहरा भीतीने पांढरार्फटक पडला होता. पसरललेे हात, मदतीची 

याचना करत होते. मी धावत जाऊन सतला गळासमठी घातली .पण त्याच वेळेस, सतचे गुडघ े

वाकल ेव ती कोलमडून जसमनीवर पडली. दारू चढलेल्या माणसासारखी, ती मागेपुढ ेझुलत 

होती. भयंकर वेदना होत असल्यासारखी, ती शरीराला आचके दते होती व हात आखडल्यासारख े

करत होती. प्रर्म मला वाटले, की सतने मला ओळखल ेनाही पण मी सतच्यावर वाकल ेतेव्हा, 

सतने ककंकाळी मारून, असे काही शब्द तोंडातून काढले, की मी ते कधीच सवसरू शकणार नाही. 

ती ओरडली, “अरे दवेा हलेन, तो पट्टा होता -- रठपकयांचा पट्टा!” सतला अजूनही काही बोलायचे 

असावे. सतने हवेमध्ये बोट उंचावून डॉकटरांच्या खोलीकड ेसनदशे केला. अजून एक जोरदार र्फीट 

येऊन, सतच्या तोंडून शब्द रु्फटू शकला नाही. मी धावत माझ्या सावत्र वडीलाना, जोरात हाका 

मारू लागल.े ते त्यांच्या रात्रीच्या गाऊनमध्ये, घाईने इकडचे येताना मला ददसल.े ते माझ्या 

बसहणीशेजारी पोचले, तेव्हा ती बेशुध्द झाललेी होती. आसण जरी त्यानंी सतच्या घशात ब्रँडी 

ओतली, तरी ती काही शदु्धीवर आली नाही. सतला गावात वैद्यकीय मदत समळण्यासाठी पाठवल े

गेले. पण सगळे प्रयत्न रु्फकट गेल ेकारण ती परत शुद्धीवर यायच्या आत, ती मेली. अशा तऱ्हनेे, 

माझ्या सप्रय बसहणीचा मृत्यू झाला.” 

होम्स बोलला, “एक समसनट, तू सशट्टी व धातूचा आवाज नक्की ऐकलास? शपर् घेऊन तू ते 

सांगू शकतेस?” 
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“मला गावच्या पोलीस इन्स्पेकटरने दखेील हचे सवचारले. मी खात्रीने सागूं शकते की मी 

ते आवाज ऐकले. परंतु, वाऱ्याच्या जोरदार आवाजात व एखाद ेघर कोसळल्याच्या आवाजात, 

कदासचत मी र्फसले असने.” 

“तुझ्या बसहणीच्या अंगात, कपड ेहोते?” 

“नाही. ती रात्रीच्या गाऊनमध्ये होती. सतच्या डाव्या हातात काडपेेटी व उजव्या हातात 

ओढलेली काडी होती.” 

“असे वाटते आह,े की आवाज झाला तेव्हा सतने काडी ओढून, भोवताली पासहल.े ते 

महत्वाचे आह.े आसण इन्स्पेकटरने काय सनष्कषथ काढला?”  

“त्याने खूप काळजीपूवथक, तपास केला कारण डॉ रॉयलॉट यांची दकती र्फारशी चांगली 

नव्हती. पण मरणाचे काहीही समाधानकारक कारण, तो शोधू शकला नाही. माझ्या 

म्हणण्याप्रमाणे, दार आतल्या बाजूने आवळून ठेवलेल े होते व सखडकया दर रात्री जुन्या 

पद्धतीप्रमाणे लोखंडी बारनी कडकेोट बंद केल्या जात. सभंतीतून आवाज येत नसे. त्या चांगल्या 

मजबूत होत्या. जमीन नीट तपासली गेली, पण काही पुरावा सापडला नाही. धुराड ेमोठे व रंुद 

आह ेपण तेही बंददस्त केलेल ेआह.े त्यामुळे सतचा शेवट आला, तेव्हा माझी बहीण सवथस्वी एकटी 

होती. त्यासशवाय सतच्या अंगावर, मारहाणीच्या काही खुणा नव्हत्या.” 

“सवष, ददल ेगेल ेअसेल का?” 

“डॉकटरनी त्यासाठी तपासणी केली. पण त्यातही यश आल ेनाही.” 

“मग ही ददुवैी बाई कशामुळे मेली असले, अस ेतुम्हाला वाटते?” 

“मला वाटते, की ती सनव्वळ घाबरल्यामुळे व उदासीच्या धककयाने मलेी असावी. तरीपण 

एवढे घाबरण्यासारख,े सतला काय ददसल ेहोते, त्याची मी कल्पना करू शकत नाही.” 

“त्या वेळी सतर्े, सजप्सी रहात होते का?’ 

“हो. ते सतर्े कायमच असतात.” 

“आसण सतने उच्चारललेे शब्द -- पट्टा – रठपकयांचा पट्टा, त्याचे काय?’ 

“कधीकधी मला वाटत ेकी ते सतच्या वाईट मनसस्र्तीत उच्चारललेे, काहीबाही शब्द होते. 

तर कधीकधी वाटते, की सजप्सी लोक बांधत, त्या प्रकारच्या पट्ट्ट्याबद्दल ती बोलली की काय? 
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त्यांच्यापैकी बरेच लोक असे रठपकयांचे पटे्ट डोकयाभोवती बांधतात, त्याबद्दल सतने तो सवसचत्र 

शब्द वापरला असले का?” 

असमाधानी माणसासारखी, होम्सने मान हलवली.  

तो म्हणाला, “ह ेबरेच खोल पाणी ददसते आह.े तुमचे कर्न चालू ठेवा.” 

या घटनेला दोन वषे झाली. माझे आयुष्य पवूीपेिा र्फार सुनेसुने झाले आहे. एक 

मसहन्यापूवी माझ्या एका सप्रय समत्राने मला लग्नाबद्दल सवचारल.े त्याचे नाव पसी आर्मथटेज आह े

-- रीसडगंजवळ असलले्या के्रन वॉटर येर्ील, समस्टर आर्मथटेज यांचा तो दसुरा मुलगा आह.े माझ्या 

सावत्र वडीलांनी, यला काही सवरोध केला नाही. आसण आम्ही आता, यते्या वसंत ऋतूत लग्न 

करणार आहोत. आमच्या इमारतीचा पसश्चम भागात दोन ददवसापूवी, काही दरुुस्ती सुरु झाली 

आह.े माझ्या झोपायच्या खोलीला लहानस ेसखंडार पडल ेआह.े म्हणून मी हल्ली माझी बहीण 

सजर्े वारली, त्या अंर्रुणात झोपते. काल रात्री मी सतच्या भयानक नशीबाबद्दल, सवचार करत 

जागी रासहले व मध्यरात्री मला हलकया आवाजातील सशट्टीचा आवाज आला, तेव्हा माझी भीतीने 

बोबडीच वळली. सतच्या मृत्यूची पूवथसूचना ठरली, तीच ती सशट्टी! मी ताडकन उठून, ददवा 

लावला. पण खोलीत काहीच ददसत नव्हते. मी परत त्या अंर्रुणावर झोपायला, र्फारच हादरून 

गेले होते. तरी उजाडल्याबरोबर उठून, मी कपड े केले व क्राउन खानावळीजवळील कुत्र्याच्या 

गाडीने लेदरहडेला गेल.े सतर्ून तुम्हाला भेटून सल्ला घ्यायला, इर्े आले.” 

“माझा समत्र बोलला, “तू अगदी शहाणपणाने वागलेली आहसे. पण, तू मला सगळे 

सांसगतलेस का?” 

“हो. सगळे सांसगतले.” 

“समस रॉयलॉट, तुम्ही सगळे सांसगतल ेनाही. तुम्ही तुमच्या सावत्र वडीलाना, पाठीशी 

घालत आहात.” 

“का? तुम्हाला काय म्हणायचे आह?े” 

सतच्या गुडघ्यावर सतने ठेवलेल्या शटाथच्या हाताला लावललेी काळी झालर बाजूला करत, 

होम्सने उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. चार बोटे व अगंठ्याचा ठसा, सतर्े गोऱ्या मनगटावर उठललेा 

होता ”तुला दषु्टपणे वागवले गेलेल ेददसते आह.े” 
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ती मसहला वरमली व सतने सतचे जखमी मनगट, झाकून घेतल.े ती म्हणाली, “तो र्फार 

कडक माणसू आह.े कदासचत त्याला स्वतःच्या जोमदारपणाचा अंदाज नाही.” 

सतर्े बराच वेळ शांतता पसरली. होम्स त्याची हनुवटी हातावर दाबून, शेकोटीतील 

सवस्तवाकड ेबघत रासहला. 

शेवटी तो म्हणाला, “हा कू्रर धंदा र्फार खोलवर पोचलेला ददसतो. मी काही ठोस कृती 

करण्यापूवी, मला अनेक बारीकसारीक गोष्टी, जाणून घ्याव्या लागतील. आता आपल्याला, एक 

पळभरदखेील उशीर करून चालणार नाही. आम्ही आज स्टोक मोरानला आलो तर, तुमच्या 

सावत्र वडीलांच्या नकळत, आम्हाला खोल्या तपासता येतील का?” 

“तसेही त्याना आज काही महत्वाच्या कामासाठी, गावात जायचे असल्याचे, ते म्हणाल े

होते. त्यामुळे ते ददवसभर घरी नसण्याची शकयता आह.े मग तुम्हाला, सनवांतपणे तपास करता 

येईल. आमच्याकड ेएक मूखथ व म्हातारी नोकराणी आह.े मी सतला, वाटेतून सहज बाजूला करू 

शकेन.” 

“छान. वॉटसन, तुला माझ्याबरोबर यायला, आवडले ना?” 

“नक्कीच.” 

“मग आम्ही दोघ ेयेतो. तुम्ही आता, काय करणार आहात?’ 

“मी आता गावात आल ेआह ेतर, मला एकदोन कामे करायची आहते. पण मी बाराच्या 

गाडीने परत जाईन, म्हणजे तुम्ही सतर्े यायच्या आत, मी घरी पोचेन.” 

“आम्ही दपुारी लवकरच पोचू. मला पण र्ोडी काम े उरकायची आहते. तुम्ही 

न्याहारीसाठी र्ांबणार नाही का?” 

“नाही. मला गेले पासहजे. मी माझी कहाणी तुम्हाला सांसगतल्याने मला हलकेहलके वाटत 

आह.े आता दपुारी मी तुमची वाट पहाते.” सतने सतचे अवगंुठन चेहऱ्यावर ओढून घेतल े व 

खोलीबाहरे पडली. 

त्याच्या खुचीवर रेलून बसत, शेरलॉक होम्स बोलला, “वॉटसन, तुला या सवथ प्रकाराबद्दल 

काय वाटते?’ 

“मला हा काही गुप्त पापी व्यवहार, वाटतो आह.े” 
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“बरोबर. गुप्तही व पापीही” 

“पण सभंती, जमीन, धरुाड े व सखडकया ह े सवथ जर चोख बंदोबस्तात होते, तर मग 

संशयातीतपणे ज्युसलयाचा गूढ ररत्या अंत झाला, तेव्हा ती एकटीच असली पासहजे.”  

“मग त्या रात्री वाजणाऱ्या सशट्टीचे व त्या मरणाऱ्या बाईने उच्चारलले्या सवसशष्ट शब्दांचे 

काय?” 

“मी सवचार करू शकत नाही.” 

“या म्हाताऱ्या डॉकटरचे र्फार जवळचे संबंध असणाऱ्या सजप्सींचा, तो रठपकयांचा पट्टा व 

सशट्टीचा आवाज, या दोन गोष्टींवरून असा सवश्वास ठेवायला जागा आह ेकी, त्याला त्याच्या 

सावत्र मुलींची लग्ने न होण्यात रुची होती. मरताना ज्युसलयाने केललेा पट्ट्ट्याचा उल्लखे आसण 

शेवटी समस स्टोनरने ऐकललेा धातूच्या आवाजाचा मुद्दा, या सवथ गोष्टी लिात घेता, अस ेवाटते 

की तो आवाज सखडकयाना ठोकलेल्या बारचा असावा. त्या दषृ्टीने तपासाला सुरवात करायला 

हरकत नाही.  

“पण मग सजप्सीनी काय केले?” 

“कुणास ठाऊक? 

“मला यात काही दम, वाटत नाही.” 

“मलाही. आसण त्यासाठीच आपण आज स्टोक मोरानला जातो आहोत. सतर् े सनरीिण 

करून, आपल्याला बऱ्याच गोष्टी कळतील. पण त्या रािसाचे काय?” 

माझा समत्र एवढे बोलतो आह े तोच आमचे दार जोरात ढकलल े गेले व अचानक एक 

आडदांड माणूस, आत घुसला. त्याचे कपड ेव्यवसासयक व शेती अस ेदोन्हीशी, जुळणारे होते. 

त्याने काळी टोपी, पटँ व ढगळ कोट, घातला होता. त्याच्या हातात सशकारी चाबुकासारख े

काहीतरी झुलत होते. तो इतका उंच होता, की त्याची टोपी दाराच्या वरच्या चौकटीला लागत 

होती आसण रंुदी इतकी होती, की दार भरून गेले होते. खूप आठ्या पडलेला, सूयाथने र्ोडार्फार 

भाजललेा, दषु्ट भाव दशथवणारा सपवळसर मोठा चेहरा, एखाद्या सशकारीचे भक्ष्य असलले्या 

सावजासारख ेसहरवट तपदकरी डोळे व उंच, बारीक चोचीसारख ेनाक असलले्या त्याची नजर, 

आळीपाळीने आम्हा दोघांवर दर्फरत होती.  

त्याने सवचारले, “तुमच्यापैकी होम्स कोण आह?े” 
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माझा समत्र शांतपण ेम्हणाला, “ते माझे नाव आह.े पण आपली ओळख, द्याल का?” 

“मी स्टोक मोरानचा, डॉकटर ग्रीम्सबाय रॉयलॉट.” 

“खरंच की काय! आपण बसा.” होम्स सनर्वथकारपणे बोलला. 

“मी तसे काहीही करणार नाही. माझी सावत्र मुलगी, इर् ेआली होती. मी सतचा माग 

काढला आह.े ती तुम्हाला, काय म्हणत होती?” 

होम्स म्हणाला, “यावेळी जरा र्ंड हवा, पडली आह.े” 

म्हातारा रागाने ओरडला, “ती काय सांगत होती?” 

माझा समत्र न सचडता व न सनराश होता बोलला, “यावषी रु्फलांचा बहर, छान येणार 

आह.े” 

त्याच्या हातातील सशकारीचा चाबूक उगारत, आमचा पाहुणा एक पाउल पुढ े येत 

म्हणाला, “ओहो, तुम्ही मला नाराज करत आहात. मी तुम्हाला ओळखनू आह,े चोरानो. मी 

तुमच्याबद्दल पूवी ऐकले आह.े तू दसुऱ्यांच्यात लडुबुड करणारा चमचा, होम्स, आहसे. 

माझा समत्र हसला.  

“कामसू होम्स!” 

त्याचे हास्य रंुदावले. 

“स्कॉटलंड याडथचा हरकाम्या नोकर!” 

होम्स मनापासून गालातल्या गालात हसून म्हणाला, “तुमचे सभंाषण र्फार मनोरंजक आह े

.तुम्ही बाहरे गेलात, की दार लाऊन घ्या, कारण आम्हाला एक पत्र सलहायचे आह.े” 

“मला जे सांगायचे आह ेते सांगून झाल्यावरच, मी जाईन. तुम्ही माझ्या भानगडीत पडू 

नका. समस स्टोनर इर्े आली होती, ह ेमला मासहती आह.े मी सतचा माग काढलेला आह.े माझ्या 

वाटेला गेलात, तर मी धोकादायक मनुष्य आह.े” त्याने जोरात पुढ ेयऊेन शेकोटी ढवळायचा 

सचमटा त्याच्या दणकट सवटकरी हातांनी वाकवला.  

तो वाकडा सचमटा परत शेकोटीत रे्फकत तो गुरगुरला, “तुम्ही माझ्या सतंापापासून दरू 

रहा. माझ्या पकडीत आलात, तर तुमचे वाटोळे होईल.” एवढे बोलून तो खोलीबाहरे पडला.  
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होम्स हसत बोलला, “हा र्फारच र्ोर मनुष्य वाटतो. मी त्याच्याइतका महाकाय नसलो 

तरी, जर तो अजून काही काळ इर्े रासहला असता, तर माझी पकडदखेील त्याच्याहून कमी नाही, 

ह ेमी त्याला दाखवून ददल ेअसत.े अस ेबोलताना त्याने तो सचमटा जोर लाऊन परत होता तसा, 

सरळ केला.  

“माझ्या गुप्तहरेाच्या व्यवसायाबद्दल वाटेल तस ेबोलून, त्याने त्याचा उद्धट सशरजोरपणा 

दाखवून ददलेला आह े.या घटनेमुळे या तपासाला, आणखीच जोर समळाला आह.े मला एवढेच 

वाटते, की आपल्या छोट्याशा अशीलाने, त्या हलकटाला स्वतःचा माग काढण्याची संधी दऊेन, 

स्वतःला त्रास होऊन दऊे नये. आसण वॉटसन, आता आपण आपल्यासाठी न्याहारी आणायला 

सांगू. मग मी डॉकटराचं्या जेवणघरात जाऊन, मला त्या डॉकटरबद्दल, काही मासहती समळते का, 

ते बघतो. ती समळाली तर, त्याचा आपल्याला काही उपयोग होऊ शकेल.” 

होम्स त्याच्या मोसहमेवरून परत आला, तेव्हा जवळजवळएक वाजला होता. काही 

सलसहललेा व आकृत्या काढलेला एक सनळा कागद त्याच्या हातात होता.  

मी समससे स्टोनरचे मृत्युपत्र बसघतले. त्याचा नेमका अर्थ जाणून घेण्यासाठी, मला त्या 

गंुतवणुकीची आजची ककंमत काढली पासहजे. त्या मुलींची आई वारली, तेव्हा एकूण उत्पन्न 

साधारण ११०० पौंड होते. पण शेतमालाच्या दकमती कमी झाल्याने, आता त्याची ककंमत ७५० 

पौंडाहून असधक नसावी. प्रत्येक मुलीला लग्नात, २५० पौंड द्यायचे म्हटल्यावर, जर दोन्ही मुलीना 

पैस ेद्यायची पाळी आली – खरे तर एकीलाही -- तर, तो हलकट पैशांच्या बाबतीत र्फारच गरीब 

होऊन जाईल, ह ेअगदी स्पष्ट आह.े माझ ेसकाळचे काम रु्फकट गेल ेनाही. त्यामुळे आपल्या ह े

लिात आले, की मलुींची लग्ने होऊ नयेत असे त्याला वाटण्यासाठी मजबूत कारण आह.े आसण 

वॉटसन, ह ेइतके गंभीर प्रकरण आह ेकी आपल्याला उशीर करून चालणार नाही. सवशेषतः आता 

त्या म्हाताऱ्याला ह ेमासहती झाले आह,े की आपण या प्रकरणात लि घालतो आहोत, त्यामुळे 

जास्तच! तू तयार असशील, तर आपण टॅकसी बोलावून, वॉटरलूला जाण्यासाठी सनघूया. तू तुझ े

सपस्तुल बरोबर घेतलेस, तर बरे होईल. स्टीलचा सचमटा वाकवणाऱ्यासाठी, सपस्तुल आवश्यक 

आह.े ते आसण टूर्ब्रश एवढे आपल्याबरोबर असले, की बास होईल.” 

वॉटरललूा पोचल्यावर आमच्या चांगल्या नसशबाने, आम्हाला लगेच लेदरहडेची गाडी 

समळाली. सतर् े जाऊन आम्हाला, एक कुत्र्यांची गाडी समळाली. त्याने आम्ही सरेच्या रम्य 

पररसरातून, चार पाच मलै गेलो. तो छान सूयथप्रकाशाचा ददवस होता. आकाशात, र्ोड ेगुबगुबीत 

ढग होते. झाडाना व रस्त्याच्या कडचे्या झुडुपाना, नुकतीच पालवी रु्फटू लागली होती. चोहीकड,े 
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ओलसर मातीचा सुगंध पसरला होता. माझ्यासाठी, हा मोठा सवरोधाभास होता – एकीकड ेइतके 

छान वसंत ऋतूचे आगमन तर दसुरीकड े अशभु चाहूल दणेारी, आमची मोहीम! माझा समत्र 

गाडीत पुढे हात दमुडून, व हनुवटी छातीत रुतवून, बसला होता. खोल सवचार करण्यात तो 

तल्लीन झाला होता. अचानक त्याने माझ्या खांद्याला हलवून म्हटल,े “सतकड े बघ.” व एका 

कुरणाच्या पलीकड,े उतारावर झाडांनी वेढलेल्या घराकड ेलि वेधले. झाडांच्या र्फांद्यांमधून त्या 

जुन्या घराचे करड्या रंगाचे छप्पर ददसत होते.  

त्याने सवचारले, “स्टोक मोरान?” 

गाडीचालक म्हणाला, “हो सर, ते डॉकटर ग्रीम्सबाय रॉयलॉट यांचे घर आह.े” 

होम्स बोलला, “आम्हाला सतर्ेच जायचे आह.े” 

बऱ्याचशा घरांच्या छ्परांकड ेसनदशे करत, चालक बोलला, “ते गाव आह ेपण तुम्हाला 

त्या घरी जायचे असले तर, त्या पायऱ्यांच्या रस्त्याने शेतातून गेल्यास, जवळ पडले. ती बाई 

चालली आह,े सतर्ून ती वाट आह.े”  

होम्स सनरीिण करत बोलला, “आसण ती बाई समस स्टोनर आह.े तू म्हणतो आहसे, तसेच 

आम्ही करतो.” 

आम्ही उतरलो, पसैे ददल.े ती गाडी परत लेदरहडेला गलेी. 

पायऱ्या चढताना होम्स बोलला, “त्या गाडीवानाला बहुधा अस ेवाटले असेल, की आपण 

वास्तुरचनाकार म्हणून काही कामासनसमत्त, इर् े आलो आहोत. त्यामुळे गावगप्पाना प्रसतबंध 

होईल. समस स्टोनर, शभु दपुार. आम्ही तुम्हाला म्ह्सटल्याप्रमाण,े येऊन हजर झालो आहोत.” 

आमची सकाळची अशील, हसऱ्या चेहऱ्याने आम्हाला भटेली. आमच्याबरोबर हस्तांदोलन 

करत, ती ओरडली, “मी तुमची वाट पहात होते. सवथ काही मनासारखे, जुळून आले आह.े डॉकटर 

रॉयलॉट गावात गेले आहते व संध्याकाळपूवी घरी येणार नाहीत.” 

होम्स म्हणाला, “आम्हाला डॉकटर भेटले होते. र्ोडकया शब्दात त्याने भेटीचा वृतांत, 

कर्न केला. समस स्टोनर, तो ऐकून अवाक झाली. 

ती ककंचाळली, “अरे बापरे, म्हणजे ते, माझा पाठलाग करत होते तर!” 

“असे ददसते आह.े” 
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“ते इतके लबाड आहते, की मी त्यांच्यापासून कधीतरी सुरसित असत,े की नाही कोण 

जाणे? आता परत आल्यावर, ते काय म्हणतील?” 

“त्यांनी आता सावध रासहले पासहजे. कारण आता या प्रकरणात, त्यांच्याहून लबाड 

लोकांशी, त्यांची गाठ आह.े आज तुम्ही त्याच्यापासून, सावध रासहल ेपासहजे. जर तो आक्रमक 

झाला, तर आम्ही तुम्हाला, हॉरोला तुमच्या मावशीकड ेसोडू. आता उपलब्ध वेळाचा, आपल्याला 

सदपुयोग करायला हवा. तर आम्हाला तपासायच्या असलेल्या खोल्यांकड ेघेऊन चला.” 

ती इमारत करड्या ओबडधोबड दगडांनी बनवली होती. सतचा मधला भाग उंच होता 

आसण दोन्ही कडांनी ती गोलाकार होती. त्यापैकी एका बाजूच्या सखडकया, मोडलले्या होत्या. 

त्या लाकडी र्फळ्या ठोकून, बंद केल्या होत्या. छप्पर वाकून, मोडायला आले होते. मधला भाग 

जरा बरा होता. उजव्या बाजूचा भाग र्ोडा आधुसनक वाटत होता.  तेर्ील सखडकयाना पडद े

होते. घरुाड्यातून सनळा धूर येत होता. म्हणजे मखु्य कुटंुबाचा वावर, सतर्े होता. इमारतीबाहरे 

लोखंडी खांब व लाकडी छप्पर घालून, काही आसरा उभारला होता. तेर्ील दगडी बांधकाम 

सनखळले होते. पण आत्ता सतर्े, कुणी कामगार ददसत नव्हते. वेड्यावाकड्या वाढलेल्या गवतातून, 

होम्स सावकाशीने चालला व सगळ्या सखडकयांची, बाहरेून काळजीपूवथक तपासणी केली.  

“ही मला वाटते तुमच्या खोलीची सखडकी आह.े मधली तुमचा बसहणीची व त्याच्यापुढील 

डॉकटरांची असावी. बरोबर?” 

“बरोबर. पण आता मी, मधल्या खोलीत झोपते.” 

“काही बदल केल ेआहते. त्याबद्दल मला वाटत े-- जस ेकी -- तुमच्या खोलीची र्फोडलेली 

सभंत -- त्याची काही तातडीने दरुुस्ती करायची जरुरी होती, अस ेमला वाटत नाही.” 

“ते तसेच आह.े मला माझ्या बसहणीच्या खोलीत हलवण्यासाठी, ते केल ेगेले आह,े अस े

मला वाटत.े” 

“ह.ं ह े काही सुचवते आह.े आता या खोल्यांच्या दसुऱ्या बाजूला पसॅेज आह.े तेर्ून 

खोल्यांमध्य ेसशरायला दार आह.े सतर् ेसखडकयाही आहते का?” 

“हो. पण अगदी लहान आहते. कोणालाही त्यातून आत येता येणार नाही.” 

“तुम्ही दोघी रात्री दार आतून कुलुपबंद करत होतात, त्यामुळे त्या बाजूने कोणी आत 

सशरायची काही शकयता नाही. तुम्ही तुमच्या खोलीत जाऊन, सखडकयांचा बंदोबस्त कराल का?” 
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समस स्टोनरने तस ेकेले. आसण मग होम्सने ती बाहरेून उघडण्याचा प्रयत्न केला. पण ते 

जमल ेनाही. सरुी घालून उचकटण्याइतकीसदु्धा र्फट सतर् ेनव्हती. मग त्याने सभंगाने सबजागरींचे 

सनरीिण केले. त्या पण पककया लोखंडी होत्या व घट्ट बसवलले्या होत्या. तो उद्गारला, “ह,ं मला 

वाटत होते, तस ेकाही ददसत नाही. इर्ून कोणी आत जाऊ शकणार नाही. आता आपण आतून  

तपासणी करून, काही सुगावा लागतो का ते पाहू.” त्याने कोड्यात पडल्यासारखी हनुवटी 

खाजवली.  

कडचेे लहानस े दार, पांढरा रंग ददलले्या पॅसजेमध्ये, उघडत होते. सतर्ूनच सतन्ही 

झोपायच्या खोल्यांकड े जायला, वाट होती. होम्सने सतसरी खोली तपासायला नकार ददला. 

त्यामुळे आम्ही सजर् ेआता समस स्टोनर झोपत होती, त्या दसुऱ्या खोलीत सशरलो. सतर्ेच सतच्या 

बसहणीचा अंत झाला होता. ती एक घरगुती, लहानशी खोली होती. छत, र्फार उंच नव्हते. 

गावाकडील जुन्या घरांप्रमाणे, एका र्फटीत शकेोटी होती. एका कोपऱ्यात तपदकरी टेबलाचे खण 

होते. दसुऱ्या कोपऱ्यात पलंग होता आसण सखडकीच्या डाव्या हाताला, ड्रसेसंग टेबल होते. या 

वस्तू, दोन लाकडी खुचाथ व मध्यभागी घातललेा गासलचा, एवढेच सामान त्या खोलीत होते. 

सभंतींचे ओक विृापासून बनवललेे तपदकरी प्लायवूड इतके जुने झाले होते, की त्याच्या ढलप्या 

सनघू लागल्या होत्या. होम्सने एक खुची ओढून घेतली व त्यावर शांतपणे बसला. त्याची नजर 

खोलीतील प्रत्येक भागात चौकसपणे दर्फरत होती. पलंगाजवळून जाणारी व उशीजवळ सतचे सुटे 

टोक लोंबणारी दोरी बघनू होम्सने सवचार केला व तो बोलला, “ही घंटी कुठे वाजत असले?” 

“ती घराची व्यवस्र्ा बघणारीच्या, खोलीत जात असावी.” 

“ही इतर वस्तंूच्या मानाने, नवी ददसते आह.े” 

“हो. ही काही वषांपूवी बसवली गेली.” 

“मला वाटत ेतुमच्या बसहणीने, त्याची मागणी केली असावी का?” 

“नाही. मी तर ती वापरली गेल्याचे, कधीच ऐकले नाही.” 

“तसेही इर्े ही घंटी बसवायचे, काही कारण ददसत नाही. आता मी यरे्ील जमीनीचे, 

सनरीिण करतो.” त्याने पोटावर झोपून, सभंगाने जमीन तपासायला सरुवात केली. नंतर सवथ 

र्फर्नथचरची, अशीच कसनू तपासणी केली. मग तो पलंगावरून चालला. मग घंटीची दोरी हलवून 

बसघतली. पण काही आवाज आला नाही.  

“ही तर खोटी आह.े” 
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“त्याचा आवाज होत नाही का?” 

“नाही. ती वायरला जोडलेली नाही. ह े र्फार रुचीपूणथ ददसते आह.े ही दोरी, दोन 

खोल्यांमधील अगदी लहानशा सखडकीवरील हुकाला, टांगललेी आह.े” 

“दकती सवसचत्र! माझ्या ह ेपूवी कधी, लिात आल ेनव्हते.” 

होम्स पुटपटुला, “र्फारच सवसचत्र! या खोलीतील एकदोन गोष्टी असतशय वेगळ्या वाटतात. 

उदाहरणार्थ, ह ेघर बांधणारा इतका मूखथ कसा, की त्याने सहरवळीच्या बाजूस उघडणारी, हवा 

आत येईल अशी, दसुरी सखडकी बांधायचे सोडून, ही तुझ्या सावत्र वडीलांच्या खोलीत उघडणारी 

छोटी सखडकी का बरे बांधली आह?े” 

“ती पण अलीकडीलच, वाटते आह.े”  

होम्सने ताशेरा झाडला, “घंटी बसवली, तेव्हाच का?” 

“हो. तेव्हा बरेच दकरकोळ बदल, केल ेगेल.े” 

“या र्फार ददलचस्प गोष्टी वाटतात. वात ( वारा ) न येणारे वातयान! समस स्टोनर, आता 

तुमच्या परवानगीने, आपण डॉकटर ग्रीम्सबाय रॉयलॉट, यांची खोली बघ.ू 

त्यांची खोली, त्यांच्या सावत्र मलुींपेिा मोठी होती. त्यात एक पलंग, तांसत्रक पुस्तकांनी 

भरलेले कपाट, पलंगाशजेारी एक हातवाली खुची, सभंतीशेजारी एक लाकडी खुची व एक मोठी 

लोखंडी सतजोरी; एवढे सामान होते. त्यापैकी प्रत्येक वस्तू होम्सने बारकाईने पासहली.  

सतजोरीवर हात ठेवत त्याने सवचारले, “यात काय आह?े” 

“माझ्या सावत्र वसडलांचे कामाचे कागद.” 

“ओहो, म्हणजे तुम्ही ही सतजोरी आतून पासहली आह?े” 

“काही वषांपूवी एकदाच. मला आठवते त्याप्रमाणे ती कागदांनी भरलेली होती.” 

“उदाहरणार्थ, त्यात मांजर नाही?” 

“नाही. काहीतरीच काय?” 

“तर मग इकड ेबघा.” त्याने सतजोरीवरील छोट्या दधुाच्या बशीकड ेलि वेधल.े. 

“आता इर्े मांजर तर नाही. पण सचत्ता व एक बबून माकड आह.े” 
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"ओहो, सचत्ता म्हणजे मोठे मांजरच की! पण त्याला एवढेस ेदधू पुरणार नाही." त्याने 

गुडघ्यात वाकून, सभंतीजवळील खुचीसमोर, बसकण मारली व खुचीच्या बैठकीचे सूक्ष्म सनरीिण 

केले.  

उठून, त्याचे सभंग सखशात टाकत, तो म्हणाला, “आभारी आह.े इर्े अजून काहीतरी 

ददलचस्प ददसते आह.े” 

त्याच्या दषृ्टीस पडलले ेकाय होते, तर पलंगाच्या एका कोपऱ्यात ठेवललेा चाबूक! त्याच्या 

काठीला दोरी गुंडाळून ठेवलेली होती.  

“वॉटसन,याचा काय उपयोग असले?” 

“हा साधा चाबूक आह,े पण तो गंुडाळून का ठेवला आह ेकुणास ठाऊक?” 

“ह ेसवथसामान्य वाटत नाही. ह ेजग दषु्ट आह.े हुशार माणसू जेव्हा गुन्याकड ेवळतो, तेव्हा 

तर ते सवाथत भयंकर असते. समस स्टोनर, आता मी पुरेसे पासहले आह.े तुमच्या परवानगीने आम्ही 

सहरवळीवर दर्फरतो.” 

तपास संपल्यावर, मी माझ्या समत्राचा चेहरा, इतका उतरललेा कधीच पासहला नव्हता. 

आम्ही सहरवळीवर, वरखाली बराच वेळ दर्फरलो. मी ककंवा समस स्टोनर, कुणीच त्याची सवचारात 

गढलेली मनसस्र्ती मोडायचा, धीर केला नाही.  

तो बोलला, “समस स्टोनर, तुम्ही प्रत्येक बाबतीत, मी सांसगतललेे ऐका.” 

“मी नक्कीच, ते करेन.” 

“हो नाही करायला, ह ेप्रकरण र्फारच गंभीर आह.े तुमचे आयषु्य, पणाला लागलले ेआह.े” 

“मी मला, सवथस्वी तुमच्या हातात सोपवललेे आह.े” 

“मी व माझा समत्र दोघानाही तुम्ही झोपता, त्याखोलीत रात्र काढण,े जरुरीचे आह.े” 

समस स्टोनर व मी दोघांनी त्याच्याकड ेआश्चयाथने पासहल.े 

“हो. असेच करायला हव.े मला स्पष्ट करू द.े माझा सवश्वास आह ेकी ती समोर ददसते आह े

ती क्राउन खानावळ आह.े” 

“हो.” 
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“छान. तुमचा घराच्या सखडकया, सतर्ून ददसू शकतील?” 

“नक्की.” 

जेव्हा तुमचे सावत्र वडील परत येतील, तेव्हा डोके दखुत असल्याचे सांगून, तुम्ही तुमच्या, 

म्हणजे तुमच्या बसहणीच्या, खोलीत प्रर्म रहा. नंतर जेव्हा ते त्यांच्या खोलीत झोपण्यासाठी 

जातील, तेव्हा तुम्ही त्या खोलीची सखडकी उघडा व ती मोकळी करून आम्हाला कळेल अशी खूण 

म्हणून, ददवा लावा. नंतर त्या खोलीतील जरुरीचे सामान घेऊन तुम्ही, तुमच्या आधीच्या खोलीत 

झोपायला जा. मला वाटते, की सतर्े दरुुस्ती चालली असली, तरी तुम्ही एक रात्र सतर्े काढू 

शकाल.” 

“हो. अगदी सहज.” 

“बाकी सवथ, तुम्ही आमच्या हातात सोपवा.” 

“पण तुम्ही काय करणार?” 

“आम्ही रात्र त्या खोलीत काढणार आसण तुम्हाला त्रासदायक वाटणारा, तो सशट्टीचा 

आवाज कुठून येतो, त्याचा शोध घणेार. “ 

“मला वाटते समस्टर होम्स, तुम्ही आधीच ह ेसवथ ठरवले आह.े” माझ्या समत्राच्या शटाथच्या 

बाहीवर हात ठेऊन समस स्टोनर म्हणाली. 

“कदासचत तसेच असावे.” 

“मग माझ्यावर दया दाखवून, कृपया मला सांगा की माझ्या बसहणीच्या मृत्यूचे कारण, 

काय होते?” 

“मी काही बोलण्यापूवी, मला पके्क पुरावे, माझ्या हातात हवेत.” 

“तुम्ही मला एवढे तरी सांगा, की माझ े सवचार बरोबर होते का, की ती अचानक  

घाबरल्याने धक्का बसून मेली.” 

नाही. मला असे वाटत नाही. यामागे अजून काहीतरी छुपे कारण असणार. समस स्टोनर, 

आता आम्हाला येर्ून सनघाले पासहजे. जर डॉकटर रॉयलॉट परत आले व त्यांनी आम्हाला इर् े

बसघतले, तर सगळेच ओम र्फस होईल. अच्छा. धीटपण ेरहा. जर तुम्ही मी सांसगतल्याप्रमाण े
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वागलात, तर तुम्हाला त्रासदायक व धोकादायक ठरणाऱ्या गोष्टींचा, आम्ही लवकरच सबमोड 

करू.” 

मी व शेरलॉक होम्स दोघे क्राउन खानावळीत गेलो. सतर् ेआम्हाला वरच्या मजल्यावरील 

दोन खोल्या सहजपणे समळाल्या. आमच्या सखडकीतून आम्हाला डॉकटर रॉयलॉट यांच्या 

बंगल्याचे दषृ्य  सहजपणे ददसत होते. अंधारून आल्यावर, आम्ही डॉकटर रॉयलॉटना परतलले े

पासहले. जड लोखंडी दार उघडायला गाडीच्या चालकाला वेळ लागल्याने, त्याच्या अंगावर 

त्याना खेकसताना व मुठी वळतानादखेील आम्ही ऐकले व पासहले. नंतर हॉलचा ददवा 

लागल्याचेही, आमच्या लिात आल.े आम्ही अंधारात बसलेलो असताना होम्स म्हणाला, 

“वॉटसन, आज रात्री सतर्े काय प्रकार होईल, कुणास ठाऊक! त्यामुळे मला तुला सतर्े, त्या 

धोकादायक जागी, न्यायची काळजी वाटते आह.े”  

“माझी काही मदत होईल का?” 

तू सतर्े असणे, माझ्या दषृ्टीने र्फार दकमती आह.े” 

“मग मी नक्की येईन.” 

“हा तुझा, चांगुलपणा आह.े” 

“तू धोकयाबद्दल बोलतो आहसे. तू त्या खोल्यांमध्ये, माझ्यापेिा नक्कीच काहीतरी जास्त 

पासहलेल ेददसते आह.े” 

‘नाही. पण मला वाटते, मी काहीतरी जास्त अंदाज बांधला आह.े मला वाटते मी पासहल े

ते सगळे, तूही पासहले आहसे.” 

“मी घंटीची दोरी सोडून, काहीही वेगळे अस ेपासहल ेनाही.” 

“तू उंचावरील छोटी सखडकी, पासहलीस?” 

‘हो. पण जेमतेम उंदीर जाऊ शकेल, एवढीच ती सखडकी दोन खोल्यांमध्ये असणे, ही काही 

र्फार कधी न ददसणारी गोष्ट नाही.” 

“आपण स्टोक मोरानला येण्यापूवीच, मला अशी सखडकी असणार, असे वाटत होते.” 

“माझ्या सप्रय होम्स!” 
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“अरे बाबा, खरंच. तुला आठवते का, ती म्हणाली होती, की सतच्या बसहणीला डॉकटर 

रॉयलॉटच्या ससगरेटच्या धुराचा, त्रास झाला होता. आता यावरून माझ्या लगेच लिात आले, 

की दोन खोल्यात काही दवेाणघेवाण असणार. ती सखडकी काय ककंवा झरोका काय, लहान 

असणार कारण त्या गावाचा इन्स्पेकटरच्या चौकशीत त्याचा काही उल्लखे झाललेा, मी ऐकला 

नाही. पण सखडकी असल्याचा अंदाज, मी केला होता.” 

‘पण त्याचे काय मोठेसे?” 

“या गोष्टी कधी केल्या गेल्या ह ेतू बघ. सखडकी पाडली गेली, दोरी टांगली गेली व खोलीत 

झोपलेली मसहला मलेी. याने, तू चक्रावून जात नाहीस का?” 

“मला अजून तरी, त्यातील संबंध लिात येत नाही.” 

“तुला त्या पलंगाबद्दल, काही सवशेष आढळून आले का?” 

“नाही.” 

‘तो जसमनीला बांधून ठेवलेला होता. असा जसमनीला बांधलेला पलंग, यापूवी तू कधी 

पासहला होतास का?” 

“मी पासहला होता, असे म्हणू शकत नाही.” 

त्या मसहललेा तो पलगं हलसवण े शकय नव्हते. तो नेहमी छोट्या सखडकीपासून व 

दोरीपासून, त्याच जागी रासहला पासहजे -- असेच म्हणावे लागते आह ेकारण ती दोरी घंटीसाठी 

नव्हतीच.” मी ओरडलो, “होम्स, तू काय म्हणतो आहसे ते माझ्या र्ोडरे्ोड ेलिात येते आह.े इर् े

काही भयंकर मोठा गुन्हा घडण्याआधी जेमतेम, आपण येऊन पोचलो आहोत." 

“भयंकर पण व मोठा पण. जेव्हा एक डॉकटर चुकीचे वागतो, तेव्हा तो मोठाच गुन्हा 

करतो, त्याला मासहती आह ेव धैयथही आह.े पाल्मर आसण सप्रटचाडथ ह ेत्यांच्या व्यवसायात अग्रगण्य 

होते. पण हा माणसू तर त्यांच्याहून असधक खोल पोचला आह.े पण रात्रीपूवी ह ेअघोरी प्रकार 

बंद व्हायलाच हवेत. पण वॉटसन, मला वाटते, आपण या प्रकरणाचा छडा लाऊ शकू. पण 

आपल्याला रात्र संपण्यापूवी, कदासचत भयानक गोष्टीना तोंड द्यावे लागेल. दवेाच्या दयेनी, 

आपण र्ोडा वेळ शांत बसू व काही तास आनंदात घालव.ू"  

नऊ वाजता त्या घरातील सवथ ददवे मालवल ेगेल ेव ते घर पूणथ अंधारात बुडून गेले. दोन 

तास मंदपणे सरल.े मग अकरा वाजता आम्हाला, खोलीत उजेड ददसला. 
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होम्स उभा रहात म्हणाला, ”ही आपल्यासाठीची खूण आह.े ती मधल्या सखडकीतून येते 

आह.े” 

आम्ही बाहरे पडताना, होम्स क्राउन खानावळीच्या मालकाशी बोलला, की आम्ही एका 

ओळखीच्यांकड ेजात आहोत व कदासचत रात्रभर सतर्े राहू. पुढच्या िणी आम्ही अंधारी रस्त्यावर 

होतो. आमच्या चेहऱ्याला बोचरा वारा झोंबत होता. आमच्या अंधारी मोसहमेत, एक सपवळसर 

ददवा लुकलकूुन, आम्हाला मागथ दाखवत होता. त्या घराच्या आवारात सशरताना, र्ोडा त्रास 

झाला. झाडांमधून व सहरवळीतून जाताना, एका झुडुपामधून एका छोट्या सहडीस चेहऱ्याच्या 

मुलाने िपेणास्त्रासारखी गवतावर उडी मारली व सुळकन सहरवळीतून अंधारात अदषृ्य झाला.  

मी कुजबुजलो. “अरे बापरे, तू ते पासहलसे?” होम्स एक िण दचकला. रागाने त्याने त्याचा 

हात माझ्या मनगटावर घरला. मग तो दबलले ेहसू हसला व माझ्या कानात बोलला, “ह ेघर छान 

आह.े ते बबून माकड होते.” 

डॉकटरांचे प्राणीप्रेम आम्ही सवसरलोच होतो. त्यांनी सचत्तादखेील पाळला होता. कुठल्याही 

िणी कदासचत तो आमच्या खांद्यावर बसललेा आम्हाला सापडला असता. होम्सप्रमाण ेमीदखेील 

बूट काढल ेव चोरपावलानंी झोपायच्या खोलीत प्रवेश केला. माझ्या समत्राने सखडकी बंद केली व 

ददवा टेबलावर ठेवला. त्याने खोलीभर नजर दर्फरवली. आम्ही ददवसा बसघतले, तसेच सवथ काही 

होते. नंतर आवाज न करता माझ्याकड ेयेऊन, त्याने हाताचा कणाथ केला व माझ्या कानात इतकया 

हळू आवाजात कुजबुजला की मला जेमतेम ऐकू आले. “आपल्या बेतासाठी कमीत कमी आवाज 

केललेा बरा.”  

मला ऐकू आल ेअसे दशथवण्यासाठी मी मान हलवली.  

“आपण अंधारात बसले पासहजे. नाहीतर त्या छोट्या सखडकीतून त्याला आपण ददसू.” 

मी परत मान डोलवली. 

“झोपू नकोस. तुझ ेआयुष्य इर् ेपणाला लागलले ेआह.े आपल्याला गरज पडल्यास, तुझ े

सपस्तुल तयार ठेव. मी पलंगाच्या कडलेा बसतो व तू खुचीत बस.” 

मी माझे सपस्तुल काढून, टेबलाच्या कोपऱ्यात ठेवले. 

होम्सने एक लांब बारीक चाबूक आणला होता. तो त्याने पलंगावर त्याच्या बाजूला ठेवला. 

त्याशेजारी काडपेेटी व मणेबत्ती ठेवली.  
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एरवी आपण झोपतो, त्यावेळी केलेल ेजागरण, मी कसे सवसरेन? मला आमचे श्वाससदु्धा 

ऐकू येत नव्हते. सनरव शांतता होती. मला मासहती होते, की माझा समत्र माझ्यापासून काही 

रु्फटांवर डोळे उघड ेठेऊन, माझ्याप्रमाणेच ताण घेऊन, बसललेा आह.े सखडकीतून अगदी पुसट 

प्रकाशदकरण येत होते. बाहरेून रात्रीच्या पक्ष्यांचे ओरडण ेऐकू येत होते. सहरवळीच्या बाजूच्या 

सखडकीवर एकदा  लांबलचक, मांजरासारखी आरोळी ऐकू आली. आम्ही समजलो की सचत्ता सटुा 

सहडंतो आह.े लांबवर आम्हाला पॅररश घड्याळाचे धीरगंभीर टोले ऐकू येत होते. ते दकती वेळानी 

पडत आहते, असे वाटत होते. बारा वाजले. मग एक, दोन व तीनही वाजून गेले. आम्ही अजून 

काय होईल, असा सवचार करत चुपचाप बसून होतो. अचानक छोट्या सखडकीच्या ददशेने, एक 

प्रकाशशलाका चमकली व लगेच लुप्त झाली. लगेच तेल जळाल्याचा व धातू तापवल्याचा उग्र 

वास आला. शेजारील खोलीत कंदील लावला गेला. मला, र्ोडी हालचाल जाणवली. मग परत 

सवथ शांत झाल.े वास जास्त तीव्र झाला. मी अधाथ तास कानात प्राण आणनू, बसलो होतो. मग 

अजून एक आवाज आला – अगदी हळूवार हलकासा आवाज -- चहाच्या दकटलीतून वार्फ बाहरे 

पडावी, तसा. आम्ही तो आवाज ऐकल्याबरोबर होम्स पलंगावरून उठला. काडी ओढली व रागाने 

डोळे ताणून, घंटीच्या दोरीजवळ चाबूक घेऊन उभा रासहला.  

तो ओरडला, “तू ते पासहलेस? वॉटसन, तू ते पासहलसे?” 

पण मला तर, काहीच ददसल ेनाही. होम्सने ददवा लावला, तेव्हा मी हलकीशी पण  स्पष्ट 

सशट्टी ऐकली. पण तेवढ्यात माझ्या डोळ्यांवर प्रकाशझोत पडल्याने होम्स रानटीपण ेओरडून 

काय दाखवत होता, ते काही मला ददसले नाही. मला एवढे मात्र ददसले, की त्याचा चेहरा, भीतीने 

व बहुधा दकळस आल्याने, पांढरार्फटक पडला होता. त्याने काही कृती करणे र्ांबवले होते. तो  

सखडकीकड ेलि दऊेन, बघत होता. अचानक रात्रीच्या शांततेचा भंग करत, एक जोरदार ककंकाळी 

ऐकू आली. अशी ककंकाळी मी यापूवी कधी ऐकली नव्हती. सतचा आवाज अजून अजून वाढत 

गेला. भीती, वेदना व राग यांनी भरललेी अशी, ती ककथ श ककंकाळी होती. लांबवरील चचथ व 

गावात झोपलेली माणस ेदखेील ती ऐकून, उठून बसली. आमची हृदये र्ंडगार पडली. शेवटी त्या 

ककंकाळ्यांचा प्रसतध्वनी उमटून, त्या शांत होईपयंत, मी होम्सकड,े व होम्स माझ्याकड,े बघत 

उभे रासहलो.  

मी धापा टाकत म्हणालो, “याचा अर्थ काय?” 

होम्स उत्तरला, “म्हणजे आता, ह ेसवथ संपले. आसण कदासचत, ह ेसवथ चांगल्यासाठीच झाले. 

तुझे सपस्तुल घ.े आपण डॉकटर रॉयलॉटच्या खोलीत जाऊ.” 
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भावनाशून्य चेहऱ्याने त्याने ददवा हातात घेतला व आम्ही पसॅेजमधनू त्या खोलीकड े

सनघालो. दोनदा त्याने दारावर टकटक केल.े पण आतून काही उत्तर समळाले नाही .मग त्याने दार 

उघडून खोलीत प्रवेश केला. मी दबकया पाऊलानी सपस्तुल सरसावून, आत सशरलो.  

आतील दशृ्य अर्फलातून होते. टेबलावर कंदील होता. त्याचा प्रकाश दार र्ोड े उघड े

असलले्या सतजोरीवर पडला होता. टेबलाशेजारील खुचीवर, डॉकटर ग्रीम्सबाय रॉयलॉट त्याच्या 

लांब, करड्या गाऊनमध्ये बसला होता. त्याच्या पायात टर्कथ श सपाता होत्या, गुडघ ेआत वळलले े

होते. त्याच्या मांडीवर, चाबकासकट काही सामान पडले होते. ते आम्ही ददवसा सतर्े पासहल े

होते. त्याचे डोळे भकासपणे शून्यवत दषृ्टीने, छताच्या कोपऱ्याकड,े लागलेल ेहोते व हनुवटी वर 

उचलली गेली होती. त्याच्या कपाळाभोवती सवसशष्ट प्रकारचा तपदकरी रठपके असलेला सपवळा 

पट्टा, घट्ट बसललेा होता. आम्ही आत सशरल्यावर डॉकटर रॉयलॉटने हु ंकी चंु केल ेनाही.  

होम्स कुजबुजला, “पट्टा! रठपकयांचा पट्टा!” 

मी एक पाऊल पुढ ेझालो. िणाधाथत त्याच्या डोकयाची काही हालचाल झाली. त्याच्या 

केसांमधून सहऱ्याच्या आकाराचे डोके व रु्फगीर मान असलले्या, उबग येईल अशा, सापाचे दशथन 

झाले.  

होम्स ककंचाळला, “हा पाण्यात रहाणारा, यरेुसशअन जातीचा, साप आह.े भारतातील एक 

भयानक साप! हा चावल्यापासून दहा सेकंदात माणूस मरतो. खरेच सहसंाचार करणारा, 

स्वतःच्याच सहसंाचाराला बळी पडतो. दसुऱ्यासाठी खणलेल्या खड्ड्ड्यात तो स्वतःच पडतो. या 

प्राण्याला आपण परत त्याच्या गुहते टाकू. मग समस स्टोनरला आपण कुठेतरी आश्रय दऊे आसण  

गावातील पोसलसाना काय झाल ेते सांगू.”  

त्याने म्ह्सटल्याप्रमाण,े त्याने मृत माणसाच्या मांडीवरून, हळूच चाबूक काढला. त्याच्या 

दोरीचा र्फास, सापाच्या मानेभोवती टाकून, त्याच्या भयानक जागेवरून त्याला ओढल े व 

हाताच्या अंतरावर धरून, लोखंडी सतजोरीत टाकून, ती बंद केली.  

तर स्टोक मोरानच्या डॉकटर ग्रीम्सबाय रॉयलॉटच्या मरणाची, अशी खरीखुरी गोष्ट 

होती. आता ही आधीच लांबलेली गोष्ट असधक लांबवून, आम्ही ती भयानक बातमी त्या 

घाबरलले्या मलुीला कशी सांसगतली, सकाळच्या गाडीने आम्ही सतला कसे सतच्या मावशीकड े

हॉरोला पोचवल ेआसण कसे धोकादायक पाळीव प्राण्याबरोबर लपून छपनू खेळताना, डॉकटरने 
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स्वतःचे मरण ओढवून घतेले; ह ेसांगण्याची काही गरज नाही. अजून मला या केसमधील जो भाग 

कळला नव्हता, तो मला शेरलॉक होम्सने दसुऱ्या ददवशी सकाळी गाडीने जाताना सांसगतला.  

तो म्हणाला, “माझ्या सप्रय वॉटसन, मी पसहल्यांदा चुकीच्या सनष्कषाथप्रत चाललो होतो. 

अपुऱ्या मासहतीवरून सनष्कषथ काढणे, नेहमीच धोकादायक असते. सजप्सींचे आसस्तत्व आसण 

सबचाऱ्या मृत मसहलेने वापरललेा पट्टा हा शब्द, ह ेसंशयातीतपणे सतने काडी ओढल्यावर सतला 

िणभर ददसलले्या दषृ्याचे स्पष्टीकरण दते होते. पण ते पुरेसे नसल्याने, मला चुकीच्या मागाथने 

न्यायला बघत होते. नंतर माझ्या अस ेलिात आले, की मृत मसहललेा मरणाप्रत नेणारा धोका 

दारातून ककंवा सहरवळीवर उघडणाऱ्या सखडकीतून आलेला नव्हता, तर तो, ती छोटी सखडकी व 

पलंगाशी पोचणारी घंटीची दोरी, इर्ून आललेा होता. घटंीचा आवाज यते नसल्याने मग सतचे 

काय प्रयोजन असावे, असा सवचार करताना कळले, की ती दोरी छोट्या सखडकीपासून 

पलंगापयंत, पूल म्हणून काम करत असावी. डॉकटरला भारतातून सवसचत्र प्राणी आणायचे वेड 

होते, ह ेलिात आल्यावर मग मला तू म्हटललेे आठवले की ‘या इतकया छोट्या सखडकीतून तर 

उंदीरही जाऊ शकणार नाही.’ मग दोन्हीची सागंड घालून मला सापाची कल्पना सुचली. आसण 

मग मला समजल ेकी माझी सवचारपद्धती बरोबर आह.े कुठल्याही रासायसनक परीिेने, ओळख ू

येणार नाही, अस े सवष असललेा साप वापरण्याची कल्पना, त्या दषु्ट पण हुशार डॉकटरचा 

डोकयातून आली, कारण तो बरीच वषे भारतात होता. माणसाचा झटपट सनकाल लावायचे 

सापाचे सामर्थयथ बघता, ते डॉकटरच्या पर्थयावरच पडल.े सापाने त्या मसहलेला सजर् ेदशं केला, 

तेर्ील दोन सूक्ष्म भोके, गावातील तपास करणाऱ्याने बसघतली असती, तर त्याच्या दखेील लिात 

आल े असत,े की सवषप्रयोग झाललेा आह.े मग मी सशट्टीसंबंधी सवचार केला. अर्ाथत सकाळी 

उजाडण्यापूवी सापाला परत बंददस्त केल ेपासहजे ह ेजाणवून, डॉकटरने त्या सापाला असे प्रसशिण 

ददले, की दधू सपण्यासाठी त्याने बोलावल े की, त्याच्याकड े परत यायचे. रात्रीतील त्याला 

सोयीस्कर वेळी तो छोट्या सखडकीतून सापाला सोडत असे. मग तो साप दोरीवरून पलंगावरील 

व्यक्तीला चावत असे आसण मग परत डॉकटरकड ेजात असे. आठवडाभर रोज असे केल,े की केव्हा 

ना केव्हातरी ती मसहला, सापाच्या चाव्याला बळी पडणारच.  

त्याच्या खोलीत सशरण्यापूवीच मी या सनष्कषाथप्रत आलो होतो. त्याच्या खोलीतील खुची 

बघून मला कळल ेकी त्याला खुचीवर उभ ेरहायची, सवय आह.े छोटी सखडकी उंचावर असल्याने 

तसे करणे गरजेचे होते. तुला मासहती आह ेकी एकदा ठरवल्यावर, तो प्रकार ससध्द होण्यासाठी 

मी एकेक पायऱ्या घेत गेलो. मला सापाचा सहस्स असा आवाज आल्याबरोबर, ददवा लाऊन मी 

त्याच्यावर हल्ला केला.” 
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“त्यामुळे तो छोट्या सखडकीतून परत गेला.” 

“आसण त्याने त्याच्या मालकावर हल्ला केला. मी सापाला मारललेे काही र्फटके कामी 

येऊन त्याचे रक्त उसळल.े त्यामुळे ददसलेल्या पसहल्या माणसावर त्याने हल्ला केला. अशा तऱ्हनेे 

डॉकटर ग्रीम्सबाय रॉयलॉटच्या मरणाला, मी पयाथयाने कारणीभूत ठरलो. पण त्यामुळे माझ्या 

सद्सदसववेकबुद्धीला टोचणी लागली आह,े असे असजबात नाही.”  
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The Adventure of Second Stain 

दसुरा डाग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अॅबे शेतघरातील साहसाची गोष्ट सलहून झाल्यावर, मला वाटल,े माझा समत्र शरेलॉक 

होम्स याच्या, मी लोकाना त्यांच्या उपयोगासाठी मासहती करून ददलेल्या गोष्टी, संपल्या. खरे 

तर माझ्याकड ेमजकुराची, काहीच कमी नव्हती. मी अजून लि न ददलेली, शेकडो केससेची 

टाचणे, पडून होती. त्यातून त्या उल्लखेनीय माणसाची, रहस्य उकलण्याची एकमेवासद्वतीय पद्धत 

व वेगळेच, उच्च प्रकारचे व्यसक्तमत्व, अजूनही चांगल ेदगृोचर झाल ेअसत.े खरे तर मी, त्या गोष्टी 

न सलसहण्याचे कारण म्हणजे, होम्सने असे करायला दाखवललेा सवरोध होय. त्याच्या व्यवसासयक 

कारदकदीचे व यशाचे दस्तऐवज, याचा खरे तर, त्याला प्रत्यि उपयोग होता. पण आता तो सनवृत्त 

होऊन, लंडन सोडून, खेडगेावातील सनवांत आयुष्य जगायला, मधुमाशीपालनाचा छंद 

जोपासायला गेल्यामुळे, त्याला इतकी प्रससद्धी नको होती. त्याने ठामपणे, तशी सवनंती केली 
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होती व ती पाळली जावी, अशी कडक सूचनाही केली होती. दसुरा डाग ही त्याने पार पाडललेी 

साह्ससमासलका! ही महत्वाची आंतरदशेीय केस असल्याने, शेवटी मी त्याची परवानगी 

समळवण्यात, यशस्वी ठरलो. त्यामुळे आता ती, लोकांसमोर येते आह.े ही गोष्ट सांगताना, मी जर 

र्ोड ेमोघम बोललो, तर तसेच कारण असल्याने मी तसे केल्याचे, लोक समजून घेतील, अशी मी 

आशा करतो.  

सहवाळ्यातील एका मंगळवारी सकाळी, आमच्याकड े बेकर रस्त्यावरील घरी, 

युरोपमधील दोन प्रससध्द व्यक्ती आल्या. त्यापैकी एकजण कडक सशस्तीचा, नाकेला, 

गरुडासारख्या डोळ्यांचा व हुकुमशाही वतृ्तीचा, प्रससध्द उमराव बलेींजर होता. तो दोनदा, 

सब्रटनचा पंतप्रधान होता. दसुरा र्ोडा काळसर, डौलदार, रॅ्फशनेबल, समजून घेण्यास सोपा, 

क्वसचतच मध्यमवयीन वाटणारा व मनाने तसेच शरीराने सुंदर असा माननीय, रेलॅवने होप होता. 

तो युरोसपअन परराष्ट्रव्यवहार मंत्रालयात ससचव व राज्यातील सवाथत मुत्सद्दी राजकारण्यांपैकी 

एक होता. आमच्या वतथमानपत्रे व कागद इत्यादी पसारा पडलेल्या बैठकीवर  ते शेजारीशेजारी 

बसल.े त्यांच्या पडलले्या व उत्सुक चेहऱ्यावरून कळत होते, की खूप महत्वाच्या व त्यांच्यावर 

दबाव आणणाऱ्या अशा कामासाठी ते आले होते. पसहल्याचे बारीक, सनळ्या सशरांचे हात, त्याने 

त्याच्या छत्रीच्या हसस्तदतंी मुठीवर घट्ट दाबून ठेवले होते. त्याचा दमललेा काळजीयुक्त पडले 

चेहरा, होम्सकडून माझ्याकड ेवळत होता. युरोसपअन ससचव, उदासीने, त्याच्या समशा ओढत 

होता व घड्याळाच्या साखळीशी, उगीचच काहीतरी चाळा करत होता. 

समस्टर होम्स, मला जेव्हा सकाळी आठ वाजता, नुकसान होणार असल्याचे लिात आले, 

तेव्हा मी ताबडतोब, पंतप्रधानाना कळवले. त्यांच्या सूचनेवरून आम्ही तुमच्याकड े आलो 

आहोत.” 

“तुम्ही पोसलसाना कळवले का?” 

त्याबद्दल प्रससध्द असलले्या, झटपट र्फसव्या पद्धतीने, माजी पंतप्रधान म्हणाले, “आपण 

असे केलेल े नाही. आपण असे करू, अशीही शकयताही नाही. पोलीसाना कळवायचे, म्हणजे 

पयाथयाने ह ेजगजाहीर केल्यासारखेच आह.े ह ेआम्हाला, शकयतोवर टाळायचे आह.े” 

“आसण, का सर?”  
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“कारण, याच्याशी सनगडीत, कागदपत्रे इतकी महत्वाची आहते, की ती जाहीर करण,े 

कदासचत कुठल्याही िणी युरोसपअन गंुतागंुत सनमाथण करेल. या मुद्द्यावरून, युध्द ककंवा शांतता 

काहीही सुरु होऊ शकते. याची कारवाई अत्यंत गुप्तता पाळून करणे, गरजेचे आह.े तसे केले नाही, 

तर कदासचत ते न समळसवण्यासारखेच होईल. कारण ज्यांनी ते चोरले आह ेत्यांचा उद्देश, त्यात 

काय सलसहले आह ेते मासहती करून घेणे हाच असणार.” 

“माझ्या लिात आल.े समस्टर रेलॅवने होप, ह ेकागदपत्र कुठल्या पररसस्र्तीत व नक्की कसे 

नाहीसे झाल,े ह ेतुम्ही मला सांसगतलेत, तर बरे होईल.”  

“समस्टर होम्स, ते अगदी र्ोड्या शब्दात सांगता येईल. ते एका हुकुमशाही राजवटीतील 

एकासधकारशाहीकडून आलेल ेपत्र होते -- सहा ददवसापूवी आलले.े ते इतके महत्वाचे होते, की 

मी ते कधीच माझ्या लॉकरमध्य े ठेवल ेनाही. व्हाइट हॉल येर्ील माझ्या सनवासस्र्ानी, रोज 

संध्याकाळी मी ते घेऊन जात असे व एका पटेीत कुलुपबंद करून ठेवत असे. काल रात्री ते सतर् े

होते, याची मला खात्री आह.े मी रात्रीच्या जेवणासाठी कपड े करत असताना, मी ती पेटी 

उघडली, तेव्हा ते सतर् े होते. आज सकाळी मात्र ते गायब झाले होते. माझ्या टेबलावरील 

काचेशेजारी ते रात्रभर होते. मी व माझी पत्नी दोघेही, तस ेर्फार गाढ झोप लागणाऱ्यातले नाही. 

आम्ही शपर्ेवर सांगू शकतो, की रात्री खोलीत कोणीही आल ेनव्हते. आसण तरीही मी परत 

सांगतो, की तरीही कागदपत्र नाहीस ेझाल.े” 

“तुम्ही दकती वाजता जेवता?” 

“साडसेात वाजता.” 

“त्यानंतर झोपायला जाण्यापूवी, दकती वेळ मध्ये गेला?” 

“माझी बायको ससनेमाला गेली होती. मी सतची वाट बघत र्ांबलो होतो. आम्ही झोपायला 

जाण्यापूवी साडअेकरा वाजले होते.” 

“म्हणजे चार तास ती पटेी, कुणाचे लि नसलेल्या सस्र्तीत पडली होती?” 

“पण त्या खोलीत कुणीही जात नाही. सकाळी नोकराणी सतर्े जाते. मग ददवसभर माझा 

व्यसक्तगत नोकर व ती नोकराणी इर्ेच असतात. काही वषे आमच्याकड ेअसणारी ही माणस े

सवश्वासू आहते. माझ्या या पेटीत काही नेहमीपेिा जास्त महत्वाचे आह,े याची त्याना काहीच 

कल्पना नव्हती.” 
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“कोणाला त्याची कल्पना होती?” 

“घरात कोणालाच नाही.” 

“तुमच्या बायकोला, नक्की मासहती असले ना?” 

नाही सर, माझ े ते कागद हरवेपयंत, मी माझ्या बायकोला त्याबद्दल, काही सांसगतल े

नव्हते.” 

त्या माजी पंतप्रधानाने, पटल्यासारखी मान डोलावली.  

तो म्हणाला, “सर, मी तुमची समाजाबद्दलची कतथव्यभावना दकती जागरूक आह,े ह े

चांगले जाणतो. मला खात्री आह ेकी या महत्वाच्या गुप्त प्रकरणाला, तुम्ही घरगुती सजवाभावाच्या 

नात्यांपेिा जास्त वरचे समजत असणार.” 

युरोसपअन ससचवाने खाली झुकून ते मान्य केल.े  

“तुम्ही मला र्फक्त न्याय द्या, त्याहून जास्त काही नको. आज सकाळपयंत, याबद्दल मी 

माझ्या बायकोशी एक शब्दही बोलललेो नाही.” 

“तरी सतने अंदाज केला असेल का?” 

नाही. समस्टर होम्स, ती अंदाज करू शकली नसले -- कोणीच अंदाज करू शकला नसेल.” 

“यापूवी कधी, तुमची काही कागदपत्रे हरवली होती का?”  

“नाही, सर.” 

“असे कागदपत्र असस्तत्वात आहते, ह ेइंग्लंडमध्य ेकोणाला मासहती आह?े” 

“काल मतं्रीमंडळातील प्रत्येक सभासदाला, याबद्दल कळवण्यात आल ेहोते. पण गुप्ततेची 

शपर्, प्रत्येक सभेत घेतली जाते, ती काल खुद्द पंतप्रधानांनी ददली आसण तरीही तेव्हापासून, 

काही तासात, मी ती हरवून बसलो.” त्याचा दखेणा चेहरा, सवषादाच्या छटांनी ओढला गेला 

होता. त्याचे हात, केस ओढत होते. िणभर आम्हाला त्या माणसाचा खराखुरा, भावनामय, 

रागावलेला, नैसर्गथक चेहरा ददसला. नंतर तो एका उमरावाच्या चेहऱ्यात व हळूवार आवाजात 

बदलला. “मतं्रीमंडळातील सभासदांसशवाय दोन ककंवा तीन, त्या सवभागाचे ऑदर्फसर असतात. 

त्यांनाही त्या कागदपत्रांबद्दल मासहती आह.े समस्टर होम्स, मी तुम्हाला खात्रीपूवथक सांगतो, की 

याव्यसतररक्त इंग्लंडमध्य ेकुणालाही मासहती नाही.” 
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“पण परदशेात?” 

“ज्या माणसाने ते सलसहले, त्याच्यासशवाय ते कुणालाच मासहती नसावे, असा माझा 

सवश्वास आह.े माझी खात्री आह े की त्यांचे मतं्री -- नेहमीचे कायाथलयाचे सवभाग, अस े काही 

नाहीतच.” 

होम्सने र्ोडा वेळ, काळजीपूवथक सवचार केला.  

“सर, आता मला तुम्हाला सवचारायला हवे, की ह ेकागदपत्र कशाबद्दल आहते आसण ते 

नाहीसे होण्यामुळे, इतका गहजब का होणार आह?े” 

त्या दोन मुत्सद्यांनी, एकमेकांकड ेएक झटपट दषृ्टीिेप टाकला. माजी पंतप्रधानांच्या दाट 

भुवया आक्रसून, नापसंतीदशथक भाव उमटले.  

“समस्टर होम्स, ते पाकीट लांबट व दर्फकट सनळ्या रंगाचे होते. त्यावर झेप घणेाऱ्या ससंहांचे 

लाल सतकीट सचकटवलेल ेहोते. त्यावर मोठ्या हस्तािरात -- चा पत्ता सलसहललेा होता.” 

होम्स बोलला, “ह ेसवथ रुचीपूणथ व महत्वाचे आह.े पण माझी पद्धत, गोष्टींच्या अगदी 

मुळापयंत जाण्याची आह.े ते पत्र काय होते?”   

“ते राज्याचे असतशय महत्वाचे गुप्त पत्र होते. माझा नाईलाज आह.े याहून जास्त मी काही 

सांगू शकत नाही. आसण ते सांगण ेजरुरीचे आह,े अस ेमला वाटत नाही. तुम्हाला मी अशा प्रकारे 

वणथन केललेे पाकीट, जर तुमच्याकड े मी ऐकतो, त्याप्रमाणे असलेल्या शक्तीने वा चतुराईने 

समळाले, तर तुम्ही तुमच्या दशेाचे भले केल्यासारखे होईल आसण आमच्या अखत्यारीत असेल, 

तेवढे बसिस तुम्हाला प्रदान करण्यात येईल.” 

शेरलॉक होम्स हसत उठला. 

तो म्हणाला, “तुम्ही दशेातील सवाथत जास्त कामाचा भार असलेल्या, दोन व्यक्ती आहात. 

माझ्या लहानशा जगात, मीदखेील भरपूर काम करत असतो. मला खूप खेदपूवथक सांगावेसे वाटते, 

की मी तुम्हाला या बाबतीत, मदत करू शकत नाही. आसण अजून काही वेळ या सवषयावर बोलत 

रहाणे, ह ेवेळ रु्फकट घालवल्यासारख ेहोईल.” 

िणाधाथत, ज्याचापुढे सारे मतं्रीमंडळ भीतीने कापते, अशा त्याच्या खोल चकाकणाऱ्या 

डोळ्यांनी भयंकरपणे बघत, तो माजी पंतप्रधान त्याच्या पायावर उभा रासहला. “सर, असल े

ऐकून घ्यायची मला सवय नाही.” अशी त्याने सुरवात केली. पण स्वतःचा राग आवरून, तो 
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खाली बसला. एक समसनटभर ककंवा जास्तच, आम्ही सवथजण स्तब्ध रासहलो. मग त्या वयस्क 

मुत्सद्यांने, त्याचे खांद ेउडवले. 

”समस्टर होम्स, आम्हाला तुमच्या अटी, मान्य केल्या पासहजेत. सनःसंशय, तुमचे खरे आह.े 

तुम्हाला पूणथपण ेसवश्वासात घेतल्यासशवाय, तुमच्याकडून काम होण्याची अपेिा करण,े अतार्कथ क 

आह.े” 

वयाने लहान मुत्सद्दी म्हणाला, “मी तुमच्याशी सहमत आह.े”  

“तुम्ही मला जो मान दते आहात, त्याला स्मरून, डॉ वॉटसन, मी तुझ्या दशेभक्तीला 

आवाहन करतो, कारण ह ेप्रकरण बाहरे रु्फटण्याच्या दशेाच्या ददुवैाची, मी कल्पना करू शकत 

नाही.” 

“तुम्ही सबनददक्कत, आमच्यावर सवश्वास टाकू शकता.”  

“ते एका हुकुमशाही राजवटीतील एकासधकारशाही असलले्याचे, पत्र होते. या दशेातील 

काही वसाहतवादी संघटनांच्या कारवाया, त्याला पद्च्युत करण्याचे, प्रयत्न करत आहते. ते 

पूणथपणे त्याच्या जबाबदारीवर, घाईघाईने खरडल ेगेल ेआह.े चौकशीअंती असे समजले आह,े की 

त्याच्या मंत्रीमंडळातील कोणालाही, याबद्दल काही मासहती नाही. त्यासशवाय ते इतकया ददुवैी 

पद्धतीने, सलसहले आह ेव त्यातील काही भाग, इतका रागाला आमंत्रण दणेारा आह,े तो प्रससध्द 

केला गेला तर, संशयातीतपणे या दशेात, धोकयाचे वातावरण सनमाथण करेल. सर, इर् ेइतका 

गहजब होईल की, मी असे म्हणायला मागेपुढे बघणार नाही, की तो जाहीर केल्यापासून एक 

आठवड्यात, हा दशे एका युद्धामध्य ेओढला जाईल.” 

होम्सने कागदावर एक नाव सलहून, तो कागद माजी पंतप्रधानांना ददला. 

“बरोबर. तोच तो आह.े आसण त्याने ते पत्र सलसहले आह े– तेच ते पत्र, ज्यामुळे, दहा लाख 

पौंडांचा व हजारो लोकाचंा चुराडा होईल -- आसण तेच अजब पद्धतीने, गायब झाले आह.े” 

“तुम्ही ते पाठवणाऱ्याला, तस ेकळवले का?” 

“हो सर. एक गुप्त तार, पाठवली आह.े” 

“कदासचत त्याला, ते प्रससध्द व्हायला हवे असले.” 
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“नाही सर. त्याने ते आततायीपणे व भडक डोकयाने सलसहले असल्याने, आपण असा ठाम 

सवश्वास ठेऊ शकतो, की त्याला आधीच कळल ेआह,े जर ते लोकांसमोर आले तर, हा त्याला व 

त्याच्या दशेाला एक जबरदस्त ठोसा बसणार आह.े” 

“जर असे असले तर, मग ते प्रससध्द व्हावे, असे कुणाला वाटते आह?े” कोणी 

ते चोरायची वा प्रससध्द करायची इच्छा का बाळगावी?” 

“समस्टर होम्स, आता तुम्ही मला उच्चस्तरीय, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकड ेघेऊन चालला 

आहात. पण जर तुम्ही युरोसपअन पररसस्र्ती समजाऊन घेतली तर, तुम्हाला हतूेचे आकलन 

होण्यास काही अडचण येणार नाही. सबधं युरोप म्हणजे, सुसज्ज सैन्याचा तळ आह.े जवळजवळ 

दपु्पट लोकांचा जमाव, सैन्याची शक्ती तोलून धरतो आह.े सब्रटनचे, स्वतःचे अस ेकाही सनयम 

आहते. जर सब्रटन कुठल्या गटाबरोबर यदु्धात ओढले गेले, तर ते दसुऱ्या गटावर नक्की वचथस्व 

प्रस्र्ासपत करतील, मग तो दसुरा गट, यदु्धात उतरलेला असो वा नसो. समजल ेका?” 

“अगदी चांगले. तर मग ह ेकागदपत्र हस्तगत करून, जाहीर करण्यात, शत्रूला रस आह.े 

म्हणजे त्याच्या दशेात व आपल्यात भांडणाची रठणगी पडले?” 

“हो सर.” 

शत्रूच्या हातात पडण्यासाठी, ह ेकागदपत्र कुणाला पाठवावे लागतील?’ 

“युरोपमधील कुठल्याही सरकार प्रमखुाला. बहुधा, आत्ता ते त्या ददशेने वगेाने सनघालेल े

असेल.” 

समस्टर रेलॅवने होप यांनी, दःुखासतरेकाने त्याचे डोके छातीवर वाकवून, शोक करायला 

सुरवात केली. 

माजी पंतप्रधानांनी दयाळूपणे त्यांचा हात, होप यांच्या खांद्यावर ठेवला. 

“माझ्या सप्रय समत्रा, ह ेतुझे ददुवै आह.े तुला कोणी, दोष दणेार नाही. तू काही मुद्दाम, 

दलुथि केल ेनाहीस. समस्टर होम्स, आता तुम्हाला कायकाय झाले, ते सवथ समजल ेआह.े आता, 

तुम्ही काय सुचवाल?” 

होम्सने सवषण्णतेने, त्याचे डोके हलवले. 

“सर, तुम्हाला असे वाटत ेका, की ह ेकागदपत्र समळाले नाहीत, तर युध्द होईल?” 
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“हो” 

“मला वाटत,े की तशी खपू शकयता आह.े”  

“मग सर, युद्धाची तयारी करा.” 

“समस्टर होम्स, असे म्हणणे बरोबर नाही.” 

“पण सवथ बाबींचा सवचार करता, ह ेरात्री साडअेकरा नंतर चोरले गेल ेह ेपटत नाही. 

माझ्या समजुतीप्रमाणे, समस्टर होप व त्यांची पत्नी, दोघेही त्या वेळेपासून, चोरी झाल्याचे 

कळेपयंत, खोलीतच होते. तर मग ते काल सधं्याकाळी साडसेात ते साडअेकरा या दरम्यान नाहीस े

झाले असावेत. ते चोरणाऱ्याला ते सतर्े आहते, ह े नक्की मासहती असणार. त्यामुळे त्याने ते 

लवकरात लवकर, चोरल ेअसणार. सर, आता असे महत्वाचे कागदपत्र, जर त्यावेळी चोरले गेल े

असतील, तर आत्ता ते कुठे असतील? कुणालाच ते स्वतःजवळ ठेऊन, काही र्फायदा नाही. ज्याना 

त्याची गरज आह,े त्याना ते घाईने पोचवले गेले असणार. ते आपल्याला कुठे सापडण्याचा सभंव 

आह?े” 

“पण आपण सतर्े पोचण,े असभंव असावे.”  

माजी पंतप्रधान त्यांच्या जागेवरून उठले. 

“समस्टर होम्स, तुम्ही म्हणता आहात, ते पूणथपणे तकथ संगत वाटते. मला असेच वाटते, की 

ह ेप्रकरण आपल्या हाताबाहरे आह.े” 

“आपण वादसववादासाठी, असे धरून चालू की ते नोकर मंडळींनी चोरले -- “ 

“ते दोघेही म्हातारे व काही वषे जुने, नोकर आहते.” 

माझ्या मासहतीप्रमाणे, तुमची खोली दसुऱ्या मजल्यावर आह.े त्याला एकच दार आह े

आसण तेर्े कोणी न ददसता, जाऊ शकत नाही. त्यामुळे घरातल्याच कुणीतरी, ते घेतले असणार 

व त्याच्या कडून ते, चोराने घेतल ेअसणार. तर घरातली ती व्यक्ती कोण? मला मासहती असलेल्या 

अनेक आंतरराष्ट्रीय हरेांपकैी व गुप्त दलालांपैकी एक कोणीतरी, त्यात रुची असणारे असणार. त्या 

व्यवसायातील तीन बरी नावे, मला मासहती आहते. मी त्यापैकी एकेकाची, चाचपणी करायला 

सुरवात करतो. त्यापैकी एखादा गायब असले, सवशेषतः काल रात्रीपासून -- तर आपल्याला 

कागदपत्र कुठे गेले असतोल, याचा काही छडा लागू शकेल.” 

युरोसपअन ससचवाने सवचारले, “तो गायब का झाला असले?’ 
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तो ते घेऊन लंडनच्या राजदतूाकड ेजायची शकयता, वाटते व नाहीही.” 

“मला वाटते, नाही. ह ेदलाल स्वतंत्रपण ेकाम करतात. आसण त्यांचे परराष्ट्र खात्याशी 

संबंध, र्फारस ेचांगले नसतात.” 

पंतप्रधानानी मान हलवनू, सवरोध दशथवला.  

“मला वाटते तुम्ही बरोबर आहात, समस्टर होम्स. इतके ककंमती बसिस तो त्याच्या मखु्य 

कायाथलयात, स्वतःच घेऊन जाईल. मला वाटते तुम्ही सुचवलेली कृती, चांगली आह.े होप, 

मध्यंतरीच्या काळात, या धककयामुळे आपण, आपली इतर कामे, सवसरता कामा नयेत. 

ददवसाभरात काही नवीन घडल,े तर आम्ही तुमच्याशी संपकथ  साधू. तुम्ही आम्हाला तुमच्या 

चौकशीचे अहवाल दते रहा.” 

ते दोघे मुत्सद्दी कंबरेत वाकत, काळजीने खोलीतून बाहरे पडल.े 

जेव्हा आमचे प्रससध्द पाहुणे गेल,े तेव्हा होम्सने त्याचा पाईप पेटवला व शांतपणे, 

सवचारात हरवून गेला. मी सकाळचे वतथमानपत्र उघडल ेआसण काल रात्री, लंडनमध्य ेघडलले्या, 

एका रुची वाटेल अशा गुन्याच्या बातमीत बुडून गेलो. माझा समत्र, अचानक उडी मारून उठला 

व काही ओरडला. पाईप शेकोटीच्या वर ठेवला व म्हणाला, “हो, याकड ेबघायची अजून चांगली 

रीत, अस ूशकत नाही. पररसस्र्ती कठीण आह.े पण तरीही, र्ोडी तरी आशा आह.े मी म्हटलले्या 

त्या सतघांपैकी कुणी ते घतेले असले, तर त्याच्याकडचे ते अजून असण्याची, शकयता आह.े शेवटी 

या लोकांना काय महत्वाचे असते तर पसैे आसण माझ्यामागे पूणथ सब्रटीश खसजना आह.े जर ते 

सवकाऊ असले, तर मी ते सवकत घेईन -- जरी आयकरावर अजून काही पसैे वाढणार असल ेतरी. 

असाही सवचार करण ेशकय आह,े की तो ते परत आणून दईेल कारण, या बाजूने दकती पैस े

समळू शकतील, ह ेत्याला त्याबाजूने समळणाऱ्या पैशांबरोबर, तुलना करून बघायचे असले. इतका 

धोकादायक खेळ खेळायला, र्फक्त ह ेसतघेच तयार गडी आहते. ओबेरस्टेन, ला रोसर्र व एड्युरडो 

लुकास. मी या सतघांकड ेबघतो.” 

मी वतथमानपत्राकड ेदषृ्टीिेप टाकला.  

“तो गोडोलदर्फन रस्त्याचा एड्युरडो लुकास का?” 

“हो.” 

“तू त्याला भेटू नकोस.’ 
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“का?” 

“त्याचा त्याच्या राहत्या घरी, काल खून झाला.” 

आमच्या साहसयात्रांमध्ये माझ्या समत्राने, मला इतके वेळा आश्चयथचदकत 

केल े होते, की आज मी त्याला तस े केल्यामुळे, मला माझा सवजय झाल्यासारख े वाटल.े तो 

माझ्याकड े मनोरंजन झाल्यासारख,े टक लाऊन बघत रासहला. मग त्याने माझ्या हातातून, 

वतथमानपत्र सहसकावून घतेले. तो त्याच्या खुचीतून उठला, तेव्हा मी तो पररच्छेद वाचत होतो. 

वसे्टसमन्स्टरमध्य ेखनू   

काल रात्री १६, गोडोलदर्फन रस्ता, या अठराव्या शतकातील जुन्या वस्तीच्या 

घरांच्या ओळीत, एक चमत्काररक प्रकारचा गुन्हा घडला. ह ेघर नदी व चचथसंबंसधत 

लोकांच्या रहाण्याच्या रठकाणाच्या मध्ये असून, लोकसभचे्या समनाराच्या सावलीत येते. 

या छोट्याशा पण उठून ददसणाऱ्या घरात काही वषे, एड्युरडो लुकास रहात होता. तो 

सामासजक वतुथळात, त्याच्या मोहक व्यसक्तमत्वामुळे व उत्तम मानद खळेाडू म्हणून, 

प्रससध्द होता. समस्टर लकुासने लग्न केल ेनव्हते. तो चौतीस वषांचा होता. तो समससे 

सपं्रगल या मालदकणीच्या घरात, त्याचा नोकर, समटन बरोबर रहायचा. ती मालकीण, 

लवकर कामातून सनवृत्त झाली होती. ती वरच्या मजल्यावर झोपत अस.े नोकर 

संध्याकाळी हमॅरसस्मर् येर्े, त्याच्या समत्राला भटेायला जात असे. दहा वाजल्यापासून, 

समस्टर लुकास घरात एकटाच असे. त्याचा खून झाला तेव्हा नेमके काय झाले ते काही 

कळल े  नाही. पण पावणेबारा वाजता, गोडोलदर्फन रस्त्याने चाललले्या पोलीस 

इन्स्पेकटर बॅरेटला अस ेददसल,े की १६ नंबरचे दार र्ोडसेे उघड ेआह.े त्याने दारावर 

टकटक केल ेपण काही उत्तर आल ेनाही. तो र्ोडा आत गेला व परत टकटक केल.े पण 

काहीच हालचाल नव्हती. मग तो आत सशरला. खोलीमध्य ेकसाही पसारा पडला होता. 

सगळे र्फर्नथचर एका बाजूला केल ेहोते. एक खुची पाठीवर खोलीच्या मध्यभागी पडली 

होती. खुचीशेजारी, अजून एका पायाची र्ोडी हालचाल करत, तो ददुवैी भाडकेरू पडला 

होता. त्याला हृदयात भोसकले गेले होते. आसण तो तत्काळ मेला असावा. भोसकला 

गेलेला सुरा, र्ोडा वाकडा असून, भारतीय ददसत होता. सभंत सजवणाऱ्या बसिस 

समळालेल्या वस्तूच्या हातावरून, तो खेचून काढला गेला होता. गुन्याचा उद्देश चोरी 

वाटत नव्हता. कारण खोलीतून ककंमती सामान गेले नव्हते. एड्यरुडो लकुास इतका 
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प्रससध्द व सगळ्याना मासहती असललेा होता, की त्याच्या कू्रर व चमत्काररक नशीबाने, 

समत्रांच्या मोठ्या जमावात, खोलवर सहानुभूती आसण दःुखद रुची जागवली होती.  

खूप वेळ गप्प राहून होम्सने सवचारल,े “तर मग वॉटसन, आता काय करायचे?” 

“आपण आपला शोध सुरु करण्यापूवीच, याचा कू्रर पद्धतीने खून करण्यात आला आह.े हा 

सनव्वळ योगायोग नसून, अडर्ळा आह.े तो दकती मोठा आह ेते, सांगता यणेार नाही माझ्या सप्रय 

वॉटसन, दोन घटना एकमेकांशी संबंसधत आहते -- अगदी ठामपणे. आपण तो संबधं शोधून काढला 

पासहजे.” 

“पण आता पोसलसाना, सगळे समजणार.” 

“मुळीच नाही. त्याना गोडोलदर्फन रस्त्यावर काय झाल,े तेवढेच ददसले. तेवढेच त्याना 

मासहती आह े-- आसण मासहती होईल -- व्हाईटहॉल टेरेसबद्दल काहीच नाही. र्फक्त आपल्याला 

दोन्ही घटना मासहती आहते. आसण आपण त्यातील संबंध, शोधून काढू शकतो. लुकासवर माझा 

संशय पक्का होण्यास, अजून एक कारण आह.े ते म्हणजे, गोडोलदर्फन रस्ता वेस्टसमन्स्टरपासून 

चालत, र्फक्त काही समसनटांच्या अंतरावर आह.े मी घेतलेली इतर दोन नावे, ते गुप्त दलाल, 

पसश्चमेच्या टोकाला रहातात. त्यामुळे त्या दोघांपेिा, लकुासला युरोसपअन ससचवाच्या 

कायाथलयाशी संपकथ  साधणे ककंवा सनरोप समळवण,े सोपे होते -- छोटी गोष्ट, पण काही तासातील 

या घटना बघता, ते महत्वाचे ठरू शकते. अरेच्या! आपण इकड ेकुठे आलो?” 

एका रेमध्य ेएका बाईचे काडथ घेऊन समसेस हडसन अवतीणथ झाली. होम्सने त्याकड ेएक 

नजर टाकली व भुवई चढवून, ते माझ्याकड ेददल.े  

तो म्हणाला, “सहल्डा रेलवॅने होप बाईसाहबेाना, आत यायला सांगा.” 

िणभराने आमची आधीच वेगळी ओळखली गेललेी नम्र खोली, त्या लंडनमधील सुंदर 

बाईच्या येण्याने अजून उजळून सनघाली. बेलसमन्स्टरच्या ड्युकच्या धाकट्या मलुीच्या 

सौदयाथबद्दल, मी नेहमी ऐकल ेहोते व र्फोटो बसघतले होते, तरी इतका अवणथनीय, नाजूक, गोड व 

सुंदर चेहरा पाहून, मी र्क्क झालो. सहवाळ्यातील त्या सकाळी आम्ही तो चेहरा पासहला तेव्हा, 

आम्ही त्या सौदयाथने भारावून गेलो. गाल उत्रु्फल्ल होते पण उदास भावनांमुळे दर्फके पडल ेहोते. 

डोळे तेजस्वी होते पण ताप आल्यासारख े मललू ददसत होते. चेहरा उतरललेा ददसत होता. 

उघड्या दारात, ती एखाद्या सचत्रासारखी उभी रासहली, तेव्हा पसहल्या प्रर्म सतच्या चेहऱ्यावरून 

सौदयथ नव्ह,े तर भीती ओसंडून वाहताना नजरेस पडत होती.  
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“समस्टर होम्स, माझा नवरा इर् ेआला होता का?” 

“हो, बाईसाहबे. तो इर् ेआला होता.” 

“समस्टर होम्स, मी तुम्हाला सवनवणी करत,े की मी इर् ेआल ेहोते, ते त्याला सांगू नका.” 

होम्स र्ंडपणे असभवादनपर, झुकला आसण सतला खुचीकड ेनेल.े  

“तुम्ही मला नाजूक अवस्र्ेत टाकल ेआह.े तुम्ही प्रर्म बसा व मग मला सागंा तुमची काय 

इच्छा आह.े पण मी काही ऐकून घेतल्यासशवाय, तुमच्या म्हणण्याला आंधळेपणाने दजुोरा दईेन, 

असे समजू नका.” 

ती खोलीभर दर्फरली आसण मग सखडकीकड े पाठ करून, खुचीत बसली. सतचा रुबाब 

एखाद्या राणीचा होता -- उंच, डौलदार आसण नखसशखांत स्त्री! ती बोलली, “समस्टर होम्स,” -- 

सतचे पांढरे हातमोजे घातलेले हात, ती बोलताना एकसारख ेहलवत होती. “मी तुम्हाला अशी 

आशा धरून, मोकळेपण ेसांगते, की तुम्ही पण माझ्याशी तसेच बोलाल. माझा नवरा व मी, 

आमच्या दोघांच्यात एक बाब सोडून सवथ बाबतीत, एकमेकांवर पूणथ सवश्वास आह.े ती म्हणजे 

राजकारण. तो मला त्याबद्दल, काहीही सांगत नाही. आता मला मासहती आह,े की काल रात्री 

आमच्या घरात, काहीतरी नको ते घडले. एक कागद नाहीसा झाला. पण तो सवषय राजकारणाशी 

संबंसधत असल्याने, माझा नवरा मला सवश्वासात घेत नाही. आता ह ेमहत्वाचे आह े-- मी म्हणते 

आह,े ते इतके महत्वाचे आह,े की मला त्याबद्दल कळलेच पासहजे. ते राजकारणी लोक सोडून, 

सगळे खरे मासहती असललेी, अशी तुम्हीच एक, वगेळी व्यक्ती आहात. समस्टर होम्स, मी तुम्हाला 

सवनंती करते, की नक्की काय झाले आह ेव त्याचे काय पररणाम होणार आहते, ते तुम्ही मला सांगा. 

समस्टर होम्स, सगळे सागंा. तुमच्या अशीलाची गुप्तता पाळायची मागणी, त्याने भंग होणार 

नाही. उलट मला ते सांगण्याने, ती वाढेल. तो चोरला गलेलेा कागद, कसला होता?” 

“बाईसाहबे, तुम्ही मला जे करायला सांगत आहात, ते केवळ अशकय आह.े” 

सतने एक सनःश्वास टाकला व हातात सतचा चेहरा लपवला.  

“तुम्हाला ह ेसमजून घेतले पासहजे, की आह ेह ेअसे आह.े जर तुमच्या नवऱ्याला तुम्हाला 

अंधारात ठेवणे योग्य वाटत असले तर, तर मग माझ्यासारख्या व्यावसासयक गुप्ततेची शपर् घेऊन 

सवथ जाणून घेतलले्या माणसाने, ते सांगणे इष्ट ठरेल का? तुम्ही मला असे करायला सांगणे, बरोबर 

नाही. तुम्ही ते त्यांनाच, सवचारले पासहजे.” 
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“मी त्याला सवचारल.े मी तुमच्याकड ेशेवटचा उपाय, म्हणून आल ेआह.े पण तुम्ही मला 

नेमके काय ते, सांगणार नसाल तरी, मला एका बाबतीत तरी, तुम्ही काही सांगू शकता का?” 

“ते काय आह?े” 

“माझ्या नवऱ्याची राजकीय कारकीदथ, यामुळे पणाला लागली आह ेका?” 

“हो. जर योग्य तऱ्हनेे हा प्रश्न सोडवला गेला नाही तर, नक्कीच त्याचा ददुवैी पररणाम 

होईल.” 

“ओहो!” सतचा संशय दर्फटल्याच्या र्ाटात, खोल उसासा टाकून ती म्हणाली, ““समस्टर 

होम्स, अजून एक प्रश्न. हा कागद हरवल्यामुळे, भयंकर सामासजक पररणाम होतील, अस ेमला 

माझ्या नवऱ्याच्या धक्का बसण्याच्या, प्रर्म प्रदक्रयेतून जाणवले, ते खरे आह ेका?” 

“जर तो तस ेम्हणाला असेल, तर मी ते नाकारू शकत नाही.” 

“असे काय पररणाम, होतील?’ 

“नाही. बाईसाहबे, पुन्हा तुम्ही मला मी उत्तर दऊे शकणार नाही, अस े प्रश्न सवचारत 

आहात.” 

“मग मी तुमचा अजून वेळ घेत नाही. तुम्ही मोकळेपणे बोलला नाहीत, म्हणून मी तुम्हाला 

दोष दते नाही. आसण तुमच्या बाजूने तुम्ही, माझ्या नवऱ्याच्या काळजीपोटी मी तुम्हाला त्याच्या 

मजीसवरुद्ध जे सवचारले, त्याबद्दल गैरसमज करून घेणार नाही, अशी आशा करते. मी इर् ेयेऊन 

तुम्हाला भटेल,े ह ेकृपया कोणाला सांगू नका.” 

ती आमच्याकड े पाठ करून दाराबाहरे पडली आसण मी तो घाबरललेा सुंदर चेहरा, 

शेवटचा पासहला. भयचदकत डोळे व उतरललेे तोंड! मग ती गेली.   

दार बंद झाल्यावर, जेव्हा त्या बाईचे गारुड उतरले तेव्हा होम्स हसून म्हणाला, “वॉटसन, 

सुंदर बाई हा तुझा प्रांत आह.े पण त्या दखेण्या बाईचा, डाव काय होता? सतला खरे, काय हव े

होते?” 

“सतने ते स्पष्टपणे सांसगतले. सतला काळजी वाटण,े सहज शकय आह.े” 
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“ह.ं वॉटसन, सतचा आसवभाथव, दाबललेी अधीरता, बेचैनी, प्रश्न सवचारण्यातील सतचा 

ठामपणा, याचा सवचार कर. ती ज्या सामासजक स्तरातून आली आह,े त्यात असे भावनेचे प्रदशथन 

जरासुद्धा करत नाहीत.” 

“ती र्फारच अस्वस्र्, झाली असणार.” 

‘सतला सवथ मासहती असणे, ह ेसतच्या नवऱ्याच्या दषृ्टीनेही कसे उत्तम असल्याचे, ती ज्या 

चौकस अदबीने सांगत होती, ते आठव. सतला नक्की काय म्हणायचे होते? आसण एक गोष्ट, तुझ्या 

लिात आली असले, की सतने जाणूनबुजून सखडकीकड ेपाठ केली होती. सतच्या चेहऱ्यावरचे भाव 

आपल्याला वाचता येऊ नयेत, म्हणून हा खटाटोप होता.” 

“हो. सतने खोलीतील अशीच खुची सनवडली.” 

“बायकांचे छुपे हतूे समजायला अवघड असतात हचे खरे. मागे एका केसमध्ये, सजच्याबद्दल 

मी याच कारणासाठी सशंय व्यक्त केला होता, ती मागेट नावाची बाई तुला आठवते का? सतच्या 

नाकावर पावडर नव्हती -- त्यामुळे बरोबर उकल करता आली. वास्तसवक भसुभुशीत वाळूवर 

तुम्ही काय उभारू शकणार? बायकांची कमी महत्वाची कृती, मोठी असू शकते. ककंवा त्यांचे 

सवसचत्र वतथन, एका केसाच्या सपनेवर वा सचमट्यावर अवलंबून असू शकते. बरं आह,े वॉटसन, 

शुभ सकाळ.” 

“तू बाहरे चालला आहसे का?’ 

“हो. मी सकाळी आपल्या नेहमीच्या समत्रांबरोबर, गोडोलदर्फन रस्त्यावर दर्फरत असेन. 

जरी मला ह े मासहती नसल,े की ही समस्या काय आकार घणेार आह,े तरीही एड्युरडो 

लुकासंबंधीची आपल्या समस्येची उकल, आपल्याला सतर्ेच सापडले. आधीच त्याबद्दल आडाख े

बांधणे, ही मोठी चूक ठरेल. माझ्या चांगल्या वॉटसन, जर अजून कोणी पाहुणे आले, तर त्यासाठी 

तू तयार राहशील का? मला शकय असेल तर मी तुला जेवायच्या वेळी भटेतो.” 

ददवसभर त्या ददवशी, त्यानंतरच्या ददवशी व त्याहीनंतरच्या ददवशी, होम्स एका तंद्रीत 

व वाईट मनोवस्र्ेत होता. तो जातयेत होता. सतत पाईप ओढत होता. व्हायोलीनवर भन्नाट धून 

वाजवत होता. हरवल्यासारखा, वागत होता. घाईघाईने, अवेळी सँडसवच कोंबत होता. आसण 

मी सवचारलेल्या साध्यासाध्या प्रश्नांची, क्वसचतच उत्तरे दते होता मला ह ेकळत होते, की तो जे 

शोधतो आह,े त्याबद्दलच्या गोष्टी सुरळीत चाललले्या नाहीत. तो केसबद्दल, काही बोलत नव्हता. 

आसण वतथमानपत्रातील मजकुरावरुन, मी घटनेच्या कायदशेीर बाबीसंबंधीच्या, गोष्टी ताडल्या. 
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जॉन समटनला, म्हणजे लुकासच्या नोकराला, पकडून परत सोडून ददले. ‘अचानक मृत्यूच्या’ 

तपासणी असधकाऱ्याच्या ज्युरीने, झालले्या बेकायदशेीर खुनाची केस पुढ ेआणली. पण त्याचे पुढ े

काहीच झाले नाही. खुनाचा हतूे, समजू शकला नाही. खोली महाग वस्तंूनी भरून गेली होती. 

पण कुठ्लीही वस्तू घेतली गेली नाही. मलेेल्या माणसाच्या कागदपत्राना, धक्का लावला गेला 

नाही. त्यांची कसून छाननी करण्यात आली. आसण त्यावरून समजल े की तो, आंतरराष्ट्रीय 

राजकारणात रस असललेा सवद्यार्ी होता व त्याचा तो अर्कपणे पाठपुरावा करत असल्याच्या, 

गावगप्पा होत्या. सशवाय तो, उल्लेखनीय भाषातज्ञ व सलुखेनकारही होता. अनेक दशेाचं्या 

अग्रगण्य राजकारण्यांपैकी, पररचयाचे असे त्याचे नाव होते. पण त्याच्या खणात सापडलले्या 

कागदपत्रात, स्र्फोटक असे काही सापडल ेनाही. बायकांबरोबर असलेल ेत्याचे संबंध, अनेक पण 

वरवरचे होते. त्याच्या ओळखीच्या खूपजणी होत्या. त्यांतील काही मैसत्रणी होत्या. पण प्रेम 

असललेी, कुणीच नव्हती. त्याच्या सवयी नेमस्त होत्या. त्याची वतथणूक, कुणाला दखुवणारी 

नव्हती. त्याचा खून ह ेएक गूढ होते व ते तसेच रहाणार होते.  

जॉन समटनला पकडून, सोडून ददले होते. खुनाचा छडा लावण्याचे कसून प्रयत्न न झाल्याने, 

कुणाला तरी पकडायचे म्हणून, त्याला पकडल ेहोते. पण त्याच्या सवरुद्ध खटला चालवण्यासारख,े 

काहीच सापडले नाही. त्या रात्री तो हमॅरसस्मर् येर्े, त्याच्या समत्राला भेटायला गेला होता, 

त्याची खात्री करण्यात आली. त्या रात्री हवा चांगली असल्यामुळे, तो चालत सनघाला. 

वेस्टसमन्स्टरला खून झालेला कळण्यापूवी, तो पोचला आसण सतर्ून घरी आला, ह े त्याचे 

स्पष्टीकरण पटण्यासारख ेहोते. तो खरे तर, बाराला घरी पोचला आसण अचानक झालेल्या दःुखद 

घटनेने, हादरून गेला. त्याचे त्याच्या मालकाशी, चांगल ेसंबंध होते. खपूशा मृत माणसाच्या 

गोष्टी, जस ेकी रेझसथ – वगैरे त्याच्याकड ेसापडल्या. पण त्याने अस ेस्पष्टीकरण ददले, की त्या 

त्याला त्याच्या मालकाकडून बसिस समळाल्या होत्या व घरमालकीणीने ती गोष्ट, खरी असल्याचे 

सांसगतले. समटन हा, लुकासकड ेतीन वषे कामाला होता. लुकास जर कुठे प्रवासाला गेला, तर तो 

त्याला नेत नसे. कधीकधी लुकास, तीनतीन मसहने पॅरीसला जात अस.े पण समटन, गोडोलदर्फन 

रस्त्याच्या घरीच रहायचा. घरमालदकणीने त्या गुन्याच्या रात्री, काहीही आवाज ऐकले नाहीत. 

जर सतच्या नवऱ्याकड ेकुणी पाहुणा आला, तर तोच त्याला दार उघडत असे. तर मग अशा तऱ्हनेे, 

मी वतथमानपत्रात वाचल्याप्रमाणे, तीन रात्री गूढ तसेच रासहल.े जर होम्सला अजून काही मासहती 

असल ेतर, ते त्याने त्याच्याजवळच ठेवले. पण त्याने मला सांसगतल्याप्रमाणे, इनस्पेकटर लेस्रेड 

याने त्याला या केसमध्य,े सवश्वासात घेतले होते. मला मासहती होते की तो प्रत्येक बाबतीत नवीन 
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काय घडल,े ते जाणून होता. चौर्थया ददवशी, पॅरीसहून एक लांबलचक तार आली. ज्यामुळे केसचे 

सवथ गूढ सोडवल ेगेल्यासारखे वाटल.े  

पॅरीसच्या पोसलसांनी अलीकडचे शोध लावला ( डलेी टेलेग्रार्फमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ) 

मागील सोमवारी वेस्टसमन्स्टरला गोडोलदर्फन रस्ता, येर् ेप्राणघातक हल्ला झाल्यामुळे दःुखांत 

झालेल्या एड्युरडो लुकास, याच्या गूढ मृत्युवरील पडदा, त्यामुळे र्फाडला गेला. आमच्या 

वाचकाना आठवत असेल, की मृत्यू पावलेला सभ्य गृहस्र्, त्याच्या खोलीत भोसकलेल्या अवस्र्ेत 

सापडला. त्याचा नोकर, समटन याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. पण पुराव्याअभावी त्याला 

सोडून दणे्यात आले. काल मम ेहने्री र्फोनाथये नावाच्या पॅरीसमधील एका रु ऑस्टरलीट्ट्झ यरे् े

लहानशा बंगल्यात रहाणाऱ्या बाईने असधकाऱ्यांना कळवल े की सतच्या नोकरांची मानससक 

सस्र्ती ठीक नाही. तपासणी केल्यावर अस ेलिात आले, की खरे तर सतला, कायम स्वरूपी, 

धोकादायक, मानससक आजार, झाललेा आह.े चौकशीअंती पोसलसाना असे आढळल,े की ममे हने्री 

र्फोनाथये नुकतीच मागील मंगळवारी गावाहून लंडनला आली. आसण वेस्टसमन्स्टर येर् ेझालले्या 

गुन्याशी सतचा संबंध असल्याचा, परुावा सापडला आह.े मृत माणूस काही कारणाने, लंडन व 

पॅरीस यरे्े, समांतर आयषु्य जगत होता. के्रओल ेवशंाच्या मम ेहने्री र्फोनाथये, ही टोकाच्या उद्दीसपत 

स्वभावाची आह.े आसण यापूवीच्या काळात, हवेा वाटण्याच्या, आवरण्यास कठीण अशा 

धककयातून सतला, उद्दीसपत रानटी अवस्र्ेत पोचण्याचा सवकार जडला आह.े अपुऱ्या 

मासहतीवरून असा सनष्कषथ काढण्यात आला आह,े की ज्यामुळे लंडनमध्ये खळबळ उडाली आह,े 

असे भयंकर प्रकारचे गुन्ह े सतने केल ेआहते. सोमवारी रात्रीच्या सतच्या हालचालींचा, अद्याप 

मागोवा घेतला गेला नाही. पण संशयातीतपणे त्या बाईने मंगळवारी सकाळी चेररंग क्रॉस 

स्टेशनवर, उत्तर दतेाना केलले्या वणथनावरून, सतच्या रानटी अवतारावरून व शारीरक इजा 

करणाऱ्या हावभावांवरून, बऱ्याच लोकांचे लि वेधून घेतल.े त्यामुळे अशी शकयता आह,े की ती 

तशा मनोवस्र्ेत असताना, गुन्हा घडलेला आह.े ककंवा त्याच्या लगेचच्या पररणामामुळे, ती दःुखी 

बाई स्वतःला आवरण्यापलीकड,े गेली असावी. सध्या ती पूवी काय घडले, त्याचे ससुंगत वणथन 

करायच्या मनसस्र्तीत नाही. आसण डॉकटराना ती पुन्हा पूवथवत सामान्य मनसस्र्तीत जाण्याची, 

शकयता वाटत नाही. ती बाई, ममे हने्री र्फोनाथये, सोमवारी रात्री गोडोलदर्फन रस्त्यावरील 

घरांची, काही तास पहाणी करताना, ददसली होती.  

होम्स त्याची न्याहारी संपवेपयंत, मी त्याला तो मजकूर वाचून दाखवला व सवचारल,े 

‘तुला याबद्दल काय वाटते?” 
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तो खालीवर रे्फऱ्या मारत, म्हणाला, “सप्रय वॉटसन, तू खपू त्रास सहन केला आहसे. जर 

गेल्या तीन ददवसात मी तुला काही सांसगतल े नसेल तर, त्याचे कारण काही सांगण्यासारख े

नव्हतेच. आता हा पॅरीसहून आललेा अहवाल पण, आम्हाला र्फार मदतीचा ठरत नाही आह.े” 

“पण त्या माणसाच्या मृत्यूचे ते कारण आह,े एवढे नक्की ना?” 

“आमच्या खऱ्या कामाशी तुलना करता, त्या माणसाचा मृत्य ूही सनव्वळ एक घटना होती 

– र्फार महत्वाची नसललेी -- खरे काम होते कागदपत्र समळवून, युरोसपअन नुकसान टाळणे. गेल्या 

तीन ददवसात, र्फक्त एकच गोष्ट झाली. ती म्हणजे, नवीन काही घडल ेनाही. मला सरकारकडून 

जवळजवळ दर तासांनी अहवाल येतात आसण यरुोपमध्ये कुठे काही गडबड नाही. आता ह ेपत्र 

जर सटेु असते तर -- नाही. ते सुटे असणे शकय नाही -- पण ते जर सुटे नसेल, तर मग ते कुठे 

असेल? कोणी ते घेतल ेअसेल? ते पत्र, अजून का समळत नाही? ह ेप्रश्न, माझे डोके खात आहते. 

डोकयात, घणासारखे घाव पडत आहते. पत्र ज्या रात्री हरवल,े त्याच रात्री लुकास मलेा, हा 

सनव्वळ योगायोग होता? ते पत्र कधी त्याच्यापयंत पोचल ेतरी का? त्याच्या वेड्या बायकोने ते 

सतच्याबरोबर नेल ेका? अस ेअसले तर मग ते, सतच्या पॅरीसमधील घरी आह ेका? फ्रें च पोसलसांनी 

संशय व्यक्त केल्यासशवाय, मी ते कसे शोधू शकेन? वॉटसन, या केसमध्ये गुन्हगेाराला सजतके 

कायद्याचे भय असते, सततकेच भय आम्हालाही आह.े प्रत्येक माणसू आमच्या सवरुद्ध आह.े तरीही 

या केसमधील आमचा रस रटकून आह.े मी यशस्वीपणे ही केस सोडवली तर माझ्या सशरपेचात, 

मानाचा तुरा खोवला जाईल. ओहो, आघाडीवरून माझ्यासाठी दर तासाने येणारी सचठ्ठी आली 

आह.े त्याने घाईघाईने ती वाचली. “लेस्रेडने काही उपयोगी पासहले आह.े वॉटसन, तुझी टोपी 

घाल. आपण रमतगमत वेस्टसमन्स्टरला जाऊ.”  

गुन्याच्या रठकाणी, ती माझी पसहली भटे होती. उंचावर असललेे, अधंारी, अरंुद घर, सवथ 

सामान्यपणे भक्कम, पण अयोग्य वाटणारे, त्या शतकासारखे असणारे!  

पुढच्या सखडकीतून, लेस्रेडच्या दांडगट कुत्र्याने, आम्हाला बसघतल.े एका कॉन्स्टेबलने दार 

उघडून, आम्हाला आत घतेले. सतर् ेगुन्हा घडला होता. पण आता तेर्ील गासलच्यावर एक कुरूप, 

वेडावाकडा डाग सोडला तर, गुन्याचा मागमसू नव्हता. हा गासलचा खोलीच्या मध्यभागी 

घातलेला होता. त्याच्या कडांना चांगले रंुद, जुन्या पद्धतीचे, सुंदर चकचकीत लाकडाचे, चौकोनी 

तुकड ेबसवल ेहोते. शेकोटीच्या वर शस्त्रासारखी मोठी बसिस े ठेवली होती. त्यापैकी एक त्या 

ददुवैी खुनाच्या रात्री, वापरल ेगेल ेहोते. सखडकीत महाग वाटणारे, सलसहण्याचे टेबल होते. त्या 
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घरातील प्रत्येक गोष्ट, सचत्रे, गालीचे व शोभचे्या वस्तू, एक खानदानी असभरुची दाखवत होते. 

त्या घरातील बाईची, चैनीची सवय दाखवत होते. 

लेस्रेडने सवचारल,े “‘पॅरीसच्या बातम्या’ वतथमानपत्र  वाचले का?” 

होम्सने नकारात्मक मान हलवली.  

“या वेळेस आपल ेफ्रें च समत्र इर् ेयेऊन गेललेे ददसतात. ते म्हणतात, त्याप्रमाणेच झाल े

असेल, यात काही संशय नाही. सतने दार वाजवल े -- अचानक भटे, मला वाटते त्याने त्याचे 

आयुष्य, आखीव रेखीव कप्प्यात सवभागल ेहोते -- त्याने सतला, आत घेतले. सतला तो रस्त्यावर, 

उभ ेकरू शकत नव्हता. सतने नाराजीने सांसगतले, की ती कशी त्याचा मागोवा घेत होती. सतने 

नापसंतीदशथक कटाि टाकला. एकातून दसुरी गोष्ट सनघत गेली. तो सुरा इतका सहजप्राप्य होता, 

की त्याचा शेवट जवळ आला. ह ेकाही, िणाधाथत घडले नाही. तरीही जणू सतला दरू ठेवण्यासाठी, 

सवथ खचु्याथ एका ठरासवक अंतरावर ठेवलेल्या होत्या. र्फक्त एक त्याने, हातात धरली होती, आम्ही 

जणू सतर्े हजर असल्याप्रमाणे, आम्हाला ह ेसवथ लिात आल.े”  

होम्सने, त्याच्या भुवया उंचावल्या. “आसण तरीही तुम्ही, मला बोलावले?” 

“हो. ती वेगळी गोष्ट आह.े र्फक्त एक िलु्लक गोष्ट. पण तू ज्यात रस घेतोस, अशी, सवसचत्र. 

तुला मासहती आह,े कदासचत तू त्याला असामान्य म्हणशील. पण मुख्य गोष्टीबरोबर, त्याचा काही 

संबंध नाही. असे एकंदर घटनेवरून वाटते आह.े” 

‘मग ते काय आह?े” 

“तसे तर तुला मासहती आह.े अशा गुन्यानंतर आपण वस्तू सजर्ल्या सतर्े ठेवण्याची 

काळजी घेतो. काहीही हलवले नाही. इर्े कॉन्स्टेबलचा रात्रंददवस पहारा असतो. आज सकाळी 

दर्फन केल ेगेले व तपास संपला -- सनदान या खोलीपुरता -- आम्हाला वाटले आता ही खोली 

र्ोडी आवरू. हा गालीचा. अस ेबघा. तो काही खाली सचकटवलेला नाही. र्फक्त अरं्रला आह.े 

आपल्याला तो उचलून हलवायची संधी आह.े आसण आम्हाला सापडले -- “ 

“ओहो, तुम्हाला काय सापडले?” 

होम्सचा चेहरा काळजीने ताणला गेला.  
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“गेल्या शंभर वषाथत दखेील तुम्ही, आम्हाला काय सापडल ेयाची कल्पना केली नसले. 

तुम्हाला तो गालीच्यावरील डाग ददसतो आह?े तरीही बराचसा शोषला गेला असला पासहजे. 

नाही का?’ 

‘अगदी खरे.” 

“पण तुम्हाला ऐकून आश्चयथ वाटेल की खालच्या पांढऱ्या लाकूडकामावर तसा डाग नाही.  

“”डाग नाही! पण सतर् ेतर तो असलाच पासहजे -- “ 

“हो. तुम्ही असेच म्हणाल. पण सतर्े तो नाही.”  

त्या प्रससध्द गुप्तहरेाला कोड्यात टाकल्याने, लेस्रेड गालातल्या गालात आनंदाने ह्ससला. 

“आता मी तुम्हाला स्पष्टीकरण दतेो. सतर् ेदसुरा डाग आह.े पण तो पसहल्याशी जुळत 

नाही. तुम्ही स्वतः बघा. बोलताबोलता त्याने गासलच्याचा दसुरा भाग दमुडला आसण सतर् ेखरंच 

जांभळट लाल रंगाचा डाग जसमनीवर होता. “समस्टर होम्स, त्याचे तू काय करणार?” 

“का? ते अगदी सरळ आह.े दोन डागांचा संबंध आह.े पण गासलचा गोल दर्फरवला गेला 

आह.े तो चौकोनी व सुटा असल्याने ते शकय झाल.े” 

“समस्टर होम्स, गासलचा गोल दर्फरवला गेला ह ेसागंायला, पोसलसाना तुमची गरज नाही. 

ह ेस्पष्ट आह.े कारण जर तुम्ही गासलचा असा हलवलात, तर ते डाग एकमकेांवर असणार -- पण 

मला अस ेहवे आह,े की गासलचा कुणी व का हलवला?” 

होम्सच्या कठोर चेहऱ्यावरून, तो आतल्या आत उद्दीसपत झाल्याचे कळत होते. तो 

म्हणाला, “लेस्रेड, इकड ेबघ. या जागेवर तो कॉन्स्टेबल पहारा दते होता का?” 

“हो.” 

“छान मग माझा उपदशे ऐक. त्याची नीट तपासणी कर. आम्ही इर्े र्ांबतो. तू त्याला 

मागील खोलीत घेऊन जा. तो एकटा असेल, तर कबुलीजबाब दईेल. त्याला खडसावून सवचार, 

की त्याने लोकाना, त्या खोलीत सोडल ेकसे? आसण तेही एकट्याने? तू ह ेकेलसे का, असे त्याला 

सवचारू नकोस. ते गृहीत धर, त्याला सांग, की कुणीतरी इर् ेआलले े तुला कळल.े त्याच्यावर 

दबाव आण. त्याला सांग सवथ खरेखरे सांसगतलेस, तरच र्फक्त त्याला, िमा समळेल. बरोबर, मी 

सांसगतले तसेच कर.” 
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लेस्रेड ओरडला, “अरे दवेा, त्याला जे मासहती असेल, ते मी चांगले बाहरे काढतो.” तो 

झटकयात खोलीबाहरे पडला. आसण र्ोड्या वेळाने, त्याचा ककथ श आवाज मागील खोलीतून ऐकू 

येऊ लागला.  

रानटीपणे उद्दीसपत होऊन, होम्स ओरडला, “आत्ता वॉटसन, आत्ता. माणसातील ताकद 

संपली तरीही, त्यामागे असलेल्या, राखीव रािसी ताकदीच्या  जोराने, अचानक हल्ला 

केल्यासारखा, तो ओरडला. त्याने जसमनीवरील गासलचा बाजूला केला आसण झटकयात 

गुडघ्यावर बसत हाताने जोरात लाकडाचा प्रत्यके चौकोन काढायला सरुवात केली. त्याच्या 

नखाने तो ते काम जोरजोरात करू लागला. त्याच्या मागे ते पेटीच्या सबजागरीसारखे झाकण 

उघडल े गेल.े त्यातून एक लहानसे काळे सववर, ददसू लागले. होम्सने त्याचे उत्सुक हात त्यात 

घालून, कडवट आरोळी मारत ते रागाने व सनराशेने बाहरे काढल.े त्यात काही नव्हते. 

“लवकर वॉटसन, लवकर. ते परत होते तस ेठेऊन द.े” लाकडी चौकोन परत ठेवल ेगेल.े 

त्यावर गासलचा परत होता तसा घातला गेला. तेव्हा लेस्रेडचा आवाज ऐकू आला. त्याला होम्स 

शेकोटीच्या वरील बाजूवर ओणवलेला ददसला. हताशपणे काहीतरी नको ते घडले असल्याचा, 

भाव त्याच्या चेहऱ्यावर ददसत होता. तरीही शातं राहून, तो त्याच्या जांभया र्ोपवायचा प्रयत्न 

करत होता.  

“समस्टर होम्स, तुला वाट बघायला लावल्याबद्दल, ददलगीर आह.े या प्रकरणात तू 

मरणांसतक त्रासला आहसे. तर, त्याने कबलुी ददली आह.े ठीक आह.े मकॅरे्फरसन, इकड ेय.े या 

भल्या माणसाला, तुझ्या अिम्य वतथनाबद्दल सांग.” 

तो रागावलेला व चुकीचे वागल्याबद्दल खंत वाटणारा महाकाय कॉन्स्टेबल, खोलीत 

अवतीणथ झाला. 

“मी खात्रीने सांगतो सर, मला त्रास द्यायचा नव्हता. काल सधं्याकाळी घर चुकल्यामळेु 

एक तरुण स्त्री दाराशी आली -- ती खरेच चुकली होती. आसण आम्ही बोलत बसलो. इर् ेददवसभर 

पहाऱ्याचे कतथव्य पार पाडताना, र्फार एकाकी वाटते.” 

“ठीक आह.े पुढे काय झाले?” 

“सतला गुन्हा कुठे घडला, ते बघायचे होते -- ती म्हणाली, सतने वतथमानपत्रात त्याबद्दल 

वाचले होते. ती मान द्यावा अशी, चांगले बोलणारी अशी, तरुण स्त्री होती. आसण सर, सतला आत 

डोकावू दणे्यात, मला काही चुकीचे वाटल ेनाही. जेव्हा सतने गासलच्यावर खूण पासहली, तेव्हा ती  
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जसमनीवर मृतवत पडली. मी मागे धावत जाऊन पाणी आणल.े पण मी सतला शदु्धीवर आण ू

शकलो नाही. आसण मग मी कोपऱ्यावरील सदाहररत झुडूपाजवळ, ब्रँडी आणण्यासाठी गेलो. 

आसण मी ती आणेपयंत, ती तरुण स्त्री शदु्धीवर यऊेन गायब झाली. मी खात्रीने सांगतो, नक्कीच 

सतला, शरम वाटली असली पासहजे. सतला मला तोंड दाखवायचे नसावे.” 

“जसमनीवरील तो गालीचा हलवण्याबद्दल काय?” 

“सांगतो सर. तो गासलचा खात्रीने, र्ोडा चुरगळला गेला होता. जेव्हा मी पाणी घेऊन 

परत आलो, तेव्हा ती त्यावर पडललेी होती. आसण तो एकही सुरकुती नसललेा गासलचा 

चकचकीत लाकडी र्फरशीवर होता. ब्रँडी आणल्यावर, गासलचा सवस्कटललेा होता. तो मी सरळ 

केला.” 

“कॉन्स्टेबल मॅकरे्फरसन, यावरून तू धडा सशकला असशील, की तू मला र्फसव ू शकत 

नाहीस.” लेस्रेड मानभावीपणे म्हणाला. “तुला नक्कीच असे वाटले की तुझ्या कतथव्यातील कसूर, 

कधीच कुणाला कळणार नाही. नुसती गालीच्याकड ेएक नजर टाकून, मला समजले की कोणीतरी 

खोलीत आल ेहोते. अरे, तू नशीबवान आहसे, की काही गायब झालले ेनाही. नाहीतर तू तुला, 

भलत्याच रठकाणी पासहल े असतसे. समस्टर होम्स, इतकया िलु्लक कामासाठी, मी तुम्हाला 

बोलावले, त्याबद्दल ददलसगरी व्यक्त करतो. पण मला वाटते, पसहल्याशी काही संबधं नसलले्या 

दसुऱ्या  डागात तुम्हाला रुची असेल.”  

“नक्कीच. ते र्फार ददलचस्प होते. कॉन्स्टेबल, नंतर कधी ती बाई, इर्े आली नाही का?” 

“आली होती. एकदाच.” 

“ती कोण होती?” 

“सर, मला नाव मासहती नाही. ती टंकलेखनासाठीच्या जासहरातीला उत्तर द्यायला, आली 

होती, पण पत्ता चुकली -- ददसायला चागंली, नम्र अशी तरुण मुलगी, सर.” 

“उंच व दखेणी?” 

“हो सर. पूणथ वाढ झाललेी तरुण बाई. मला वाटते, तुम्ही सतला सुंदर म्हणू शकला असता. 

कुणी सतला असत सुंदरही, म्हटल ेअसते. ‘ओहो, ऑदर्फसर, मला डोकावून बघूद्या की’ असे ती 

म्हणाली. आसण मला वाटल,े की सतला डोकावू दणे्यात, काही,  अडचण नाही.” 
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“सतचे कपड ेकसे होते?” 

“सर, दर्फकट होते. पायापयंत घातललेा झगा.” 

“तेव्हा दकती वाजले होते?” 

“नुकताच अंधार पडू लागला होता. मी ब्रँडी घऊेन परत आलो, तेव्हा ददवे लावल े

जात होते.” 

होम्स म्हणाला, “छान. वॉटसन, मला वाटते आपल्याला अजून महत्वाचे काम, 

दसुरीकड ेआह.े” 

आम्ही बाहरे पडल्यावर, लेस्रेड पुढच्या खोलीत होता. पश्चात्ताप करणाऱ्या 

कॉन्स्टेबलन,े आम्हाला जाण्यासाठी दार उघडले. होम्स बाहरे पडला, तेव्हा त्याच्या हातात 

काहीतरी होते. कॉन्स्टेबलने नीट लि दऊेन बसघतले. 

तो आश्चयाथने ओरडला, “अरे बापरे सर,” होम्सने त्याच्या ओठांवर त्याचे बोट ठेऊन, 

त्याचा हात छातीवरील सखशात घातला आसण रस्त्याकड े वळून हसत सुटला. तो म्हणाला,  

“उत्तम! समत्रा वॉटसन, चल शेवटच्या अंकाचा पडदा, उघडला आह.े तू ह े ऐकून सनःश्वास 

सोडशील, की आता युध्द होणार नाही. माननीय समस्टर रेलॅवने होप, त्यांच्या नावाजलेल्या 

कारदकदीला, ग्रहण लागणार नाही. गुप्त गोष्टी उघड्या करण्याबद्दल, सरकारी उच्च असधकाऱ्यांना, 

सशिा होणार नाही. पंतप्रधानांना युरोसपअन राजकारणाच्या गंुतागंुतीला, तोंड द्यावे लागणार 

नाही. एका कुरूप घटनेतून र्ोडीशी युक्ती व व्यवस्र्ापन कौशल्याने आपण वाचलो आहोत. 

आपल्या बाजूने आता कोणालाही धोका नाही.” 

या असामान्य माणसासाठी, माझे मन स्तुतीने भरून गेल.े  

मी ओरडलो, “तू ते कोड ेसोडवलसे.” 

“कसेबस ेसोडवले वॉटसन. पण काही बाबी अजूनही, अंधारातच आहते. पण आता आपण 

र्ोडा सवसावा घेतला नाही, तर ती आपली चूक ठरेल. आपण सरळ व्हाईटहॉल टेरेसला जाऊ 

आसण या प्रकरणाची, तड लाऊन टाकू.” 



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

136 
 

जेव्हा आम्ही यरुोसपअन ससचवाच्या घरापाशी आलो, तेव्हा सहल्डा बाईसाहबेांसाठी, 

होम्सने सवचारल.े आम्हाला आत नेण्यात आल.े 

रागाने चेहरा गुलाबी झालेल्या बाईसाहबे म्हणाल्या, “समस्टर होम्स, तुमच्या बाजूने ह े

र्फारच चुकीचे व सनषु्ठरपणाचे आह.े मी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, मी माझ ेतुम्हाला भेटण,े गुप्त ठेवायला 

सांसगतले होते. माझ्या नवऱ्याला वाटेल, की मी त्याच्या नको त्या गोष्टीत, नाक खुपसले आह.े 

आसण तरीही तुम्ही इर्े येऊन मला बदनाम करत आहात आसण त्यामुळे, आपल्यातील 

व्यावसासयक संबंध, उघड करत आहात.” 

“बाईसाहबे, ददुवैाने, मला दसुरा काही इलाज नव्हता. तो खूप महत्वाचा कागद 

शोधण्यासाठी, मला काम ददल ेगेल ेहोते. त्यामुळे मला तुम्हाला सांसगतले पासहजे, की ते काय ते 

माझ्या हातात सोपवा.” 

ती बाई तावातावाने उठली. सतच्या सुंदर चेहऱ्याचा रंग पार उडाला होता. सतचे डोळे 

चमकत होते --  ती र्रर्रत होती -- मला वाटल,े ती आता चक्कर येऊन पडणार. नंतर ती मोठ्या 

प्रयत्नाने, धककयातून सावरली. असत आश्चयाथचे व खूप रागाचे भाव, सतच्या चेहऱ्यावर दगृोचर 

झाले. 

“समस्टर होम्स, तुम्ही माझा अपमान केला आह.े” 

“सबुरीने, बाईसाहबे. याचा काही उपयोग नाही. पत्र द्या.” 

सतने घंटी वाजवायला सतर्े हात नेला. 

“स्वयंपाकी तुम्हाला, बाहरेचा रस्ता दाखवले.” 

“सहल्डा बाईसाहबे, घटंी वाजवू नका. नाहीतर मोठे प्रकरण टाळायचे, माझे सवथ नम्र बेत 

धुळीस समळतील. पत्र द्या, म्हणजे मग सवथ काही, ठाकठीक होईल. जर तुम्ही माझ्याबरोबर काम 

केलेत, तर मी सवथ काही व्यवसस्र्त मागी लावीन. तुम्ही माझ्यासवरुद्ध उभ्या रासहलात, तर मग 

मला तुमचे सबंग र्फोडावे लागेल.” 

ती स्वतःचा बचाव करत ताठ उभी रासहली. एक डौलदार व्यक्ती, होम्सचे मन वाचत 

असल्यासारखी, सतचे डोळे होम्सवर रोखून उभी होती. सतचा हात घंटीवर होता. पण ती 

वाजवावी की नाही, अशा सवचारात पडली होती.  



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

137 
 

“तुम्ही मला घाबरवायचा प्रयत्न करत आहात. इर्े येऊन एका बाईला धमकावणे, यात 

काही मोठा पुरुषार्थ नाही. समस्टर होम्स, तुम्ही म्हणता की तुम्हाला काहीतरी मासहती आह.े ते 

काय आह?े” 

“बाईसाहबे, कृपया खाली बसा. तुम्ही पडलात तर तुम्हाला लागेल. तुम्ही बसत नाही, 

तोपयंत मी काही बोलणार नाही. आभारी आह.े” 

“समस्टर होम्स, मी तुम्हाला पाच समसनटे दतेे.” 

सहल्डा बाईसाहबे, एक समसनट पुरेसे आह.े एड्युरडो लुकासला कागदपत्र दणे्यासाठी, तुम्ही 

त्याच्या घरी गेला होतात, ह ेमला मासहती आह.े काल रात्री घरी परत येण्याची, तुमची हुशारीची 

खेळी  दखेील, मला मासहती आह.े आसण ज्या पद्धतीने तुम्ही गालीच्याखाली लपवलेल्या 

जागेवरून, ते पत्र समळवलेत, ते पण मला मासहती आह.े” 

सतने पडलेल्या चेहऱे्याने, त्याच्याकड े बसघतल े व काही बोलण्यापूवी दोनदा आवंढा 

सगळला. शेवटी ती ओरडली, “तुम्ही वेड ेझाला आहात समस्टर होम्स, तुम्ही वेड ेझाला आहात.” 

त्याने त्याच्या सखशातून काडथबोडथचा एक तुकडा काढला. तो एका सचत्रावरून कापललेा 

बाईचा चेहरा होता.  

“मी ह ेआणल ेआह,े कारण मला वाटले की ते, उपयोगी ठरेल. पोसलसांनी ते ओळखल े

आह.े”  

सतने जोरात श्वास घेऊन तोंड उघड ेटाकल ेव खुचीत मान मागे टाकली.  

“सहल्डा बाईसाहबे, पत्र द्या. तुमच्याकड ेपत्र आह.े अजूनही अडचण नाही.” 

"काही तडजोड करता येईल. मला तुम्हाला त्रास द्यायची, इच्छा नाही. मी तुमच्या 

नवऱ्याला हरवलले ेपत्र ददले, की माझी जबाबदारी संपली. माझे ऐका आसण मोकळेपण ेमला 

कायकाय झाले, ते सांगा. ही एवढीच संधी तुमच्याकड ेआह.े” 

सतचे धैयथ, वाखाणण्यासारखे होते. अजूनही ती हार मानायला तयार नव्हती.  

“समस्टर होम्स, मी तुम्हाला परत सांगते. तुम्ही कुठल्यातरी भलत्याच र्फसव्या कल्पनेत 

आहात.” 

होम्स त्याच्या खुचीतून उठला.  
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“सहल्डा बाईसाहबे, मी ददलगीर आह.े मी तुमच्यासाठी शकय असललेे सवथ केल.े पण ते 

सवथ रु्फकट गेल.े” 

त्याने घंटी वाजवली. स्वयंपाकी आला.  

“समस्टर रेलॅवने होप घरी आहते का?” 

“सर, ते पाऊण वाजता घरी येतील.’ 

होम्सने त्याचा घड्याळाकड ेबसघतल.े  

“अजून पाऊण तास आह.े र्फार छान. मी र्ांबतो.” 

स्वयंपाकयाने जाताना दार लावले न लावले तोच, सहल्डा बाईसाहबे, होम्सच्या पाया पडू 

लागली. सतचे हात पसरलेल ेहोते. चेहरा वर केललेा होता व अश्रूंनी सभजला होता.  

ती रानटीपण ेओरडून, सवनवणी करू लागली, “ओहो, मला वाचवा. समस्टर होम्स, मला 

वाचवा. कृपा करून, त्याला सांगू नका. मी त्याच्यावर इतके प्रेम करत.े यामुळे त्याचे उदार हृदय 

भंग पावले. मी त्याच्या आयुष्यावर, सावट आणणार नाही.” 

होम्सने त्या बाईला उठवले, “बाईसाहबे, शेवटच्या िणी का होईना, पण तुम्ही शुद्धीवर 

आल्याबद्दल, मी आभारी आह.े आता एक समसनटही, वाया घालवायला नको. पत्र कुठे आह?े” 

ती झटकयात सलहायच्या टेबलाशी गेली. कुलूप उघडले व लांबट, सनळे पाकीट बाहरे 

काढले. “ह ेघ्या, समस्टर होम्स. अरे दवेा, मी ह ेबसघतलेच नसते, तर दकती बरे झाले असते.” 

“होम्स कुजबुजला, “ह ेपत्र कसे परत करता येईल? लवकर. घाई केली पासहजे. काही मागथ 

आपण शोधून काढू. बाहरे पाठवायच्या पत्रांची पटेी कुठे आह?े” 

“अजून झोपायच्या खोलीतच आह.े” 

“काय नसशबाचा र्फटका आह!े लवकर बाईसाहबे, इकड ेआणा.” िणभराने ती हातात लाल 

चपटी पेटी घेऊन आली.  

“तुम्ही पूवी ती कशी उघडली? तुमच्याकड ेयाची दसुरी दकल्ली आह ेका? अर्ाथत आहचे. 

ती पेटी उघडा.”  
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सहल्डाने सतच्या छातीच्या इर्ून एक लहानशी दकल्ली काढली. झटकयात, पेटी उघडली. 

त्यात कागद भरले होते. त्यामधून खोलवर हात घालून, इतर कागदपत्रांमध्ये होम्सने सनळे पाकीट 

ठेवले. पेटी समटवून परत कुलपुबंद करुन, झोपायच्या खोलीत ठेवली गेली.  

होम्स म्हणाला, “आता तो कधीही येउ द.े अजून आपल्याकड ेदहा समसनटे आहते. सहल्डा 

बाईसाहबे, मी तुम्हाला वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करतो आह.े त्याबदल्यात तुम्ही मला 

मोकळेपणे, ही काय वेगळीच भानगड आह,े ते मला सांगायला हव.े” 

ती बाई ओरडली, “समस्टर होम्स, मी तुम्हाला सवथ काही सांगते. मी त्याला दःुख 

दणे्यापूवी, माझा उजवा हात कापून घेईन. पूणथ लडंनमध्ये, नवऱ्यावर माझ्याइतके प्रेम करणारी 

बाई नसेल. आसण तरीही मी अशी वागले, ह ेत्याला कळल ेतर -- असे वागायला मला भाग पडल े

-- तर तो मला, कधीही िमा करणार नाही. त्याचा स्वतःचा मान इतकया उंचावर आह,े की दसुरा 

इतकया नीच र्राला गेला आह,े ह ेतो सहन करू शकणार नाही. समस्टर होम्स, मला मदत करा. 

माझा आनंद, त्याचा आनंद, आमची आयुष्य,े सगळे जणू एखाद्या कड्याच्या टोकावर उभ ेआह.े” 

“बाईसाहबे, लवकर. र्ोडा वेळ उरला आह.े” 

“ते माझे पत्र होते. समस्टर होम्स, आमच्या लग्नापूवी मी सलसहलले,े -- गुप्त गोष्टी उघड 

करणारे मखूथ पत्र! पुढचा मागचा सवचार न करता, प्रेमात पडलले्या मलुीने सलसहललेे पत्र. त्यात 

मला काही धोका वाटला नाही. आसण तरीही ते त्याला गुन्हा केल्यासारखे, वाटल ेअसत.े त्याने 

ते पत्र वाचले असत,े तर त्याचा आत्मसवश्वास, नाहीसा झाला असता. अनेक वषांपूवी, मी ते 

सलसहले होते. मला वाटले, ते सवथ आता सवसरल ेगेले असले. शेवटी मला लुकासकडून कळल ेकी 

ते त्याच्या हाताला लागले आह.े तो म्हणाला, तो सांगेल ते माझ्या नवऱ्याच्या कामाचे पत्र, मी 

त्याला ददल े तरच तो माझे पत्र, मला दईेल. त्याच्या कायाथलयातील हरेाने, त्याला त्या 

कागदपत्राबद्दल सांसगतले होते. त्याने मला असे सांगून आश्वस्त केल ेहोते, की माझ्या नवऱ्याला 

काही त्रास होणार नाही. समस्टर होम्स, तुम्ही माझ्या जागी स्वतःची कल्पना करून बघा. मी 

दसुरे, काय करू शकत होते?” 

“तुम्ही तुमच्या नवऱ्याला, सवश्वासात घ्यायला हवे होते.” 

“ते शकय नव्हते. समस्टर होम्स, ते शकय नव्हते. एका बाजूने माझा नाश, अटळ होता तर 

दसुरीकडून माझ्या नवऱ्याचे कागद पळवणे, हदेखेील भयानक होते. तरी मला राजकारणाच्या 

बाबतीत काय पररणाम होतील ते काही कळत नाही. पण प्रेम आसण सवश्वास याबद्दल मला एकदम 
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चांगले कळते. मी ते केले समस्टर होम्स, मी त्याच्या दकल्लीवरून लुकासकडून दसुरी दकल्ली 

बनवून घेतली. मी त्याची पत्रपेटी उघडली व ते पत्र लुकासकड ेपोचते केले.” 

 “बाईसाहबे, सतर् ेकायकाय झाले?” 

“मी ठरल्याप्रमाण ेजाऊन दार वाजवल.े लुकासने ते उघडल.े मी त्याच्या मागोमाग खोलीत 

गेले. माझ्यामागे हॉलचे दार उघडचे ठेवल ेकारण त्या माणसाबरोबर एकटे रहाण्यास, मी घाबरत 

होते. मला आठवते आह,े की मी आत सशरताना, बाहरे एक बाई होती. आमचे काम लगेच झाले. 

मी त्याला माझ्याकडील पत्र ददल.े ते त्याने त्याच्या टेबलावर ठेवले व माझे त्याच्याकडील पत्र 

त्याने मला ददले. त्याच िणी बाहरे दाराशी काही आवाज आला. मला पदरव ऐकू आला. लुकासने 

घाईघाईने जसमनीवरील गासलचा बाजूला करून, त्याखाली तो कागद लपवला व परत गासलचा 

होता तसा करून ठेवला.  

त्यानंतर जे झाले ते एखाद्या दःुस्वप्नासारखे होते. मला काळा, भीतीदायक चेहरा ददसला 

व एका बाईचा आवाज  ऐकू आला. ती फ्रें चमध्ये ककंचाळली. ‘मी वाट बसघतललेी शेवटी रु्फकट 

नाही गेली. मी शेवटी तुला सतच्याबरोबर पकडले.’ सतर् ेरानटी मारामारी झाली. मी त्याला 

हातात खुची घेतलले ेपासहले. सतच्या हातात चाकू चकाकत होता. मी त्या भयानक दषृ्यापासून 

पळ काढला. त्या घरातून पळाले. दसुऱ्या ददवशी सकाळी, वतथमानपत्रात मी काय भयानक प्रकार 

घडला ते वाचल.े मला माझे पत्र समळाल्याने, त्या रात्री मी खूष होते. अजून पुढे काय बला 

ओढवणार आह ेह ेमला मासहती नव्हते. 

दसुऱ्या ददवशी माझ्या लिात आले की, एका त्रासाच्या बदल्यात, मी दसुरा त्रास ओढवून 

घेतला होता. माझ्या नवऱ्याचा महत्वाचा कागद हरवल्याने, त्याचा जो रागाचा र्यर्याट 

चालला होता, तो पाहून मला वाईट वाटल.े त्याच्या पायाशी लोळण घेऊन, मी काय केल े ते 

त्याला सांगावे, अशी माझी उमी, मी कशीबशी दाबली. ही पुन्हा इसतहासाची पुनरावृत्ती झाली 

असती. माझ्या बेकायदशेीर कृत्याची भीषणता समजण्यासाठी, त्या सकाळी मी तुमच्याकड ेआले. 

त्या िणापासून माझे मन एकाच गोष्टीचा सवचार करू लागले की माझ्या नवऱ्याचा कागद, मला 

परत कसा समळवता येईल. लुकासने तो सजर् ेठेवला, सतर्ेच तो असणार, कारण ती कू्रर बाई आत 

सशरण्याआधीच त्याने, तो त्या गुप्त जागी ठेवला होता. जर ती बाई आली नसती, तर ती गुप्त 

जागा मला कळली नसती. आता मला त्या खोलीत कस ेजाता येईल, असा सवचार मी करू लागले. 

दोन ददवस मी, त्या जागेचे सनरीिण केल.े पण मला कधीच दार उघड ेसापडले नाही. कालच्या 

रात्री मी शेवटचा प्रयत्न केला. मी काय केले व कशी त्यात यशस्वी झाल,े ह ेतुम्हाला मासहती आह.े 
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मी तो कागद, माझ्याबरोबर परत आणला. आसण तो नाहीसा करण्याचा सवचार केला. कारण 

माझ्या गुन्याची कबुली ददल्यासशवाय, मला तो माझ्या नवऱ्याला दतेा आला नसता. बापरे, मी 

सजन्यावर त्याच्या पाऊलांचा आवाज ऐकते आह.े”  

युरोसपअन ससचव जोराने हसत खोलीत आला. त्याने ओरडून सवचारले, “काही बातमी, 

समस्टर होम्स, काही बातमी?" 

“मला आशा आह.े” 

त्याचा चेहरा उजळला. “ओहो, मी दवेाचे आभार मानतो. पंतप्रधान माझ्याबरोबर जेवण 

घेणार आहते. तुम्हाला आशा वाटते आह,े ह े त्याना सांगू का? ते खूप धीराचे आहते. तरी या 

भयंकर घटनेपासून, त्याचंी झोप उडाली आह.े जेकब, तू पंतप्रधानाना, आत यायला सांगतोस 

का? आसण सप्रये, ह ेराजकारणाशी संबंसधत असल्याने, तू आत जावेस. आम्ही पाच समसनटात 

आतमध्ये जेवायला येतो.” 

पंतप्रधान जरा उदासच वाटले. परंतु मला त्यांच्या डोळ्यात चकाकी ददसत होती आसण 

त्यांच्या बारीक हातांच्या झटपट हालचाली, त्यांच्या तरुण सहकाऱ्याप्रमाणेच, अधीर व उत्साही 

होत्या.  

“समस्टर होम्स, मला अस ेसमजले, की तुम्हाला काही सांगायचे आह?े” 

माझा समत्र म्हणाला, ‘पण अजून तरी, तो कागद कुठे असले व तो आपल्याला सापडले, 

याबद्दल मी र्फारसा आशादायक नाही. मी जागोजागी चौकशी केली आह ेआसण माझी खात्री आह,े 

की गुन्हगेाराला अटक करण्यात, काही धोका नाही.” 

समस्टर होम्स, पण तेवढे पुरेसे नाही. आपण कायम ज्वालामखुीच्या तोंडावर राहू शकत 

नाही. आपल्याकड ेनेमकया स्वरूपाचे काहीतरी हवे.” 

“मी ते समळण्याची आशा करतो आह.े म्हणूनच मी इर्े आह.े मी त्याबद्दल सजतका जास्त 

सवचार करतो, सततकी मला खात्री वाटत रहाते की पत्र, या घरातून कधी बाहरे गेलेच नाही.” 

“समस्टर होम्स!” 

“जर बाहरे गेल ेअसते, तर एव्हाना ते कळल ेअसते.” 

“पण घरात ठेवण्याकरता, ते कोण कशाला घेईल?” 
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“कोणी ते घेतले आह ेयाबद्दल माझी खात्री नाही.” 

“पण मग ते त्या पेटीतून, गेल ेकस?े 

“ते पेटीतून गेल,े यावर दखेील माझा सवश्वास नाही.” 

“समस्टर होम्स, ह ेभलत्या वेळी सवनोद करणे र्ाबंवा. मी तुम्हाला खात्रीपूवथक  

 सांसगतले आह,े की ते पटेीत नाही.” 

“तुम्ही मंगळवार सकाळपासून, ती पटेी तपासली आह ेका?” 

“नाही. त्याची काही गरज नव्हती.” 

“तुम्ही कदासचत, घाईघाईने बसघतले असले.” 

“छे. छे. असे होणे शकयच नाही.” 

“पण माझी, तशी खात्री नाही. अशा गोष्टी होतात. मला वाटते, त्यात इतर कागदही होते. 

असे असले, की कदासचत ते पत्र, त्या कागदांबरोबर समसळले गेल ेअसले.” 

“ते सवाथत वरती होते.” 

“कोणीतरी पेटी हलवल्यामुळे ते कागद, खालीवर झाल ेअसतील.” 

“नाही. नाही. मी नीट बसघतले होते.” 

माजी पंतप्रधान बोलल,े “ते सहज, तपासून बघता येईल. आपण ती पेटी इर्े आण.ू” 

ससचवाने घंटी वाजवली. 

“जेकब, माझी पत्रे असलेली पेटी आण. ह े सवसचत्रपणे वेळ घालवण,े चालल ेआह.े पण 

तरीही तुमचा आग्रह असले, तर आपण ते करू. जेकब, आभारी आह.े ती इर्े ठेव. त्याची दकल्ली 

नेहमी माझ्या घड्याळाच्या साखळीत असते. ह ेबघा, ही सवथ कागदपत्र.े उमराव मरेोकडून आलेल े

पत्र, चाल्सथ हाडी कडून आलेला अहवाल, बलेगे्रडची टीप, रसशया-जमथनी धान्य कराबद्दलच्या 

बाबी, मद्रीदकडून आललेे पत्र, उमराव फ्लावरकडून आललेे पत्र -- दकती पत्रे! पण ह ेकाय? 

उमराव बलेींजर! उमराव बेलींजर!”  

माजी पंतप्रधानाने, त्याच्या हातातून सनळे पाकीट ओढून घेतले.  
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“हो. हचे ते आह े.पत्र सरुसित आह.े होप, मी तुझे असभनंदन करतो.” 

“आभारी आह.े आभारी आह.े माझ्या डोकयावरचे ओझ ेउतरल.े पण ह ेशकय नाही. समस्टर 

होम्स, तुम्ही जादगुार आहात. नक्कीच जादगुार आहात. तुम्हाला कस ेमाहीत, की ते इर् ेआह?े” 

“कारण मला मासहत होते, की ते दसुरीकड ेकुठेच अस ूशकत नाही.” 

“माझा माझ्या डोळ्यांवर, सवश्वास बसत नाही.” तो रानटीपण,े दाराशी धावत  गेला. 

“माझी बायको कुठे आह?े सवथ काही ठाकठीक झाल्याचे, सतला सांसगतले पासहजे. सहल्डा! सहल्डा!” 

आम्हाला त्याचा आवाज सजन्यावर ऐकू आला. 

माजी पंतप्रधानाने, होम्सकड ेचमकत्या डोळ्यांनी पासहले. तो म्हणाला, “इकड ेया, सर. 

डोळ्यांनी ददसते आह,े त्यापेिा जास्त काहीतरी इर्े घडल ेआह.े पत्र परत पेटीत, कस ेआले?” 

त्या आश्चयथकारक डोळ्यांच्या खोलात जाऊन, शहासनशा करण्याच्या प्रयत्नापासून दरू 

जाऊन, होम्स हसतहसत वळला.  

“आमच्या व्यवसायाची पण काही, धूतथ गुसपते असतात.” असे म्हणत, त्याची टोपी घेऊन, 

होम्स दाराकड ेगेला.    
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The Adventure vi  The Man With The Twisted Lip 

वाकड्या ओठाचा माणसू 

 

 

सेंट जॉजथमधील सर्ऑलॉसजकल 

कॉलेजचे प्राचायथ कै इलीअस सव्हटने, यांचा 

भाऊ इसा सव्हटने, याला ओसपअम या 

अंमली पदार्ाथचे व्यसन होते. माझ्या 

मासहतीप्रमाणे, कॉलेजमध्ये असताना, एका 

वेगळ्या, अचानक उद्भवलेल्या घटनेमुळे, 

त्याला ह े व्यसन लागले. ड े दक्वन्सेच्या 

स्वप्नांच्या व भावनांच्या वणथनात 

सलसहल्याप्रमाण,े तो पररणाम 

साधण्यासाठी, त्याने तंबाखू, मॉर्र्फथ नयुक्त 

द्रवात बुडवून घ्यायला, सुरवात केली. इतर 

अनेकांप्रमाण,े त्याला असे आढळून आले, ही 

सवय सोडण्यापेिा, लाऊन घेणे सोपे आह.े 

मग अनेक वषे, तो त्या गोष्टीचा व्यसनाधीन 

रासहला. नातेवाईक व समत्रांच्या, दयेचा व 

भीतीचा एक सवषय होऊन बसला. मला 

आता तो नजरेसमोर, सपवळ्या सुरकुतलले्या 

चेहऱ्याचा, धारदार नजरेचा पण पापण्या 

खाली पडलेला, खुचीत मुटकुळे करून 

बसललेा, असा उमदा माणूस, नाश होऊन 

मोडून गेलेला ददसतो.  
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जून १९८९ मधील एका रात्री, जेव्हा माणसू पसहली जांभई दऊेन, घड्याळात वेळ बघतो, 

तेव्हा माझ्या घराची घटंी वाजली. मी माझ्या खुचीत उठून बसलो. माझ्या बायकोने सतचे 

सवणकामाचे सासहत्य मांडीवर ठेवल ेव तोंड वाकड ेकेल.े  

ती म्हणाली, “रुग्ण. तुम्हाला बाहरे जावे लागेल.” 

मी “अरे, अरे!” अस ेदःुखद उद्गार काढल,े कारण मी ददवसाभराच्या कामाने दमून आलो 

होतो. 

आम्ही दार उघडून, काही घाईघाईत उच्चारलेल ेशब्द आसण मग गासलच्यावर, भरभर 

पडलेल्या  पाऊलांचा आवाज ऐकला. सताड उघडलले्या दारातून, काळ्या बुरख्याने तोंड 

झाकलेली एक बाई आत आली.  

सतने सुरवात केली, “मी इतकया उसशरा आल्याबद्दल मार्फी मागते.” मग अचानक स्वसंयम 

सुटून, ती पुढे धावली व माझ्या बायकोच्या गळ्यात, हात टाकल.े सतच्या खांद्यावर, डोके ठेऊन 

रडू लागली. “मी इतकया संकटात आह.े मला र्ोडी मदत हवी आह.े” 

सतचा बुरखा काढत माझी बायको म्हणाली, “काय झाले? ही काटे सव्हटने आह.े काटे, तू 

मला एकदम धक्का ददला आहसे. तू आत आलीस, तेव्हा तू कोण आहसे, ते मला कळले नव्हते.” 

“मला काय करावे, ते कळेना, म्हणून मी तडक इर्े आले.” असे नेहमीच चाले. पिी 

दीपगृहाकड ेजावेत, तसे दःुखी लोक माझ्या बायकोकड,े येत असत.   

“बरे झाले आलीस. आता र्ोडी वाईन व पाणी घे. आसण इर्े आरामात बस. मग काय 

झाले, ते सांग. की मी जेम्सला, आत झोपायला पाठवू?” 

“नाही. नको. मला डॉकटरांचा सल्ला व मदत हवी आह.े ते इसाबद्दल आह.े दोन ददवसात 

तो, घरी आlललेा नाही. मला, र्फार भीती वाटत ेआह.े” 

ह ेसतच्या नवऱ्याबद्दलचे गाऱ्हाणे, ती काही पसहल्यांदाच, सांगत नव्हती. मी एक डॉकटर 

म्हणून व माझी बायको मैत्रीण व शाळासोबती म्हणून, आम्ही काही ना काही शब्दांनी, सतचे 
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सांत्वन केले. सतचा नवरा कुठे आह,े ते सतला मासहती होते का? ती त्याला परत आणू शकत होती 

का?” 

असे ददसत होते की, हो. त्याला उशीर का झाला, याबद्दलची मासहती सतच्याकड ेहोती. 

जेव्हा तो एक चांगला मनुष्य होता, तेव्हा लांब पवूेकडील शहरात त्याने, ओसपअममध्ये स्वतःला 

बुडवून घेतले होते. सहर्रेोला नेहमी एक ठरासवक ददवस, दारू व कामक्रीडचेी मेजवानी असे. 

आसण तेर्ून तो संध्याकाळी झोकांड्या खात, घरी येत अस.े पण आता अठे्ठचाळीस तास झाले, 

तरी त्याची धुंदी उतरत नव्हती. तो सतर्े दारुच्या नशेत बुडून, सवषारी श्वासाने गंुगीत, पडलेला 

होता. तो सतर्े सापडला असता व ते सतला मासहती होते. स्वांडम गल्लीच्या वरील बाजूस, गोल्ड 

बारमध्ये, तो नक्की सापडले, याची सतला खात्री होती. पण ती काय करणार? ती तरुण, डरपोक 

बाई अशा रठकाणी जाऊन, सतच्या नवऱ्याच्या भोवती असलले्या बकेार लोकांमधून, त्याला कशी 

घेऊन येणार? 

अर्ाथत या समस्येवर एक उपाय होता. मी सतला त्या जागी, सोबत करू शकत होतो की! 

आसण मग मला अस ेवाटल,े सतने, तरी कशाला यायला पासहजे? मी इसाचा, वैद्यकीय 

सल्लागार होतो. आसण त्यामुळे माझा, त्याच्यावर असधकार होता. मी एकटा असतो, तर त्याला 

जास्त चांगले वठणीवर आणू शकलो असतो. मी सतला शब्द ददला, की जर तो खरेच, त्या जागी 

असेल तर त्याला मी दोन तासात, गाडीतून घरी पाठवतो. सतने तो पत्ता मला ददला. मी दहा 

समसनटात, आरामखुचीतून उठून, माझी आनंदी खोली सोडून, टांग्यातून जोरात पूवथ ददशेने, माझ्या 

सवसचत्र कामसगरीवर चालू पडलो. ते काम दकती सवसचत्र होते, ते र्फक्त भसवष्यकाळच, दाखव ू

शकत होता.  

पण माझ्या साहसाच्या सुरवातीला तरी, काही अडचण आली नाही. स्वांडम गल्लीच्या 

वरील बाजूस, लंडन पलुाच्या पूवेस, नदीच्या उत्तर बाजूला, उंच जेट्टीच्या मागे, ती घाणेरडी 

जागा होती. सतर्े सतत दारू वाहणाऱ्या दकुानाच्या पुढे, र्ोड्या पायऱ्या असललेा चढ होता. 

सतर्ून पुढे एका गुहचेे तोंड असल्यासारखी, काळी र्फट होती. सतर्े र्ोड्या खोल जागी मला जायचे 

होते. माझ्या टांगा र्ांबवून मी पायऱ्या उतरलो. दारुड्याच्या पायाचे बसेुमार ठस ेउमटलले्या 

ओबडधोबड खोलगट जागी, दारावरील समणसमणत्या तेलाच्या ददव्याच्या प्रकाशात, मला आत 

जायची वाट सापडली. र्ोड े चालल्यावर, एक चॉकलेटी ओसपअमच्या दाट धरुाने भरुन जड 

झालेली, खोली लागली. उघड्या जागेत परदशेी चाललले्या प्रवाशासाठी असलेया जहाजांवर 

असावी, तशी बाकडी टाकललेी होती. काहीशा अंधारात, सवसचत्र वेड्यावाकड्या पद्धतीने 
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पडलेली, माणसांची शरीरे ददसत होती. झुकललेे खांद,े वाकललेे गुडघ,े डोके मागे टाकललेी आसण 

हनुवटी वर केललेी अशी ती शरीरे होती. भोवतालच्या अंधारात, मललू डोळे नवागताकड ेवळले. 

काळ्या सावल्यांमध्य े लहानशी लाल प्रकाशाची वतुथळे, धातूच्या पाइपच्या खोलगट भागात 

पडून, मध्येच चमकत व मध्येच पसुट होत, कमी जास्त उजेड पाडत होती. बहुतेकजण शांत होते. 

तर काहीजण, स्वतःशीच पुटपटुत होते. बाकीची मंडळी, सवसचत्र, एकसुरी व खजाथतील 

आवाजात, आपापसात गडबड करत बोलत होती आसण मग स्तब्ध होत होती. प्रत्येकजण, 

स्वतःच्या सवचारात गंुग होता व दसुऱ्याकड े अगदी कमी लि दते होता. दसुऱ्या टोकाला 

धगधगत्या कोळशांची शेगडी होती. त्याशेजारील तीन पायाच्या स्टुलावर एक उंच, बारीक 

म्हातारा मनुष्य बसला होता. तो त्याच्या दोन बंद मुठींवर जबडा टेकवून व गुडघ्यांवर कोपरे 

टेकवून, आगीकड ेबघत बसला होता.  

मी आत सशरल्याबरोबर, मला ररकाम्या बाकावर कोंबत, अशक्त, सपवळसर चेहऱ्याचा 

मलेसशयन इसम घाईघाईने माझ्यासाठी, पाईप व अंमली पदार्थ घेऊन आला.  

मी बोललो, “आभारी आह.े पण मी इर्,े त्यासाठी आललेो नाही. माझा एक इसा सव्हटने 

नावाचा समत्र, इर्े आह.े मला त्याच्याशी बोलायचे आह.े माझ्या उजवीकडून, र्ोडी हालचाल 

झाली व अधंारातून मला अशक्त, आजारी व अवतारात असललेा, सव्हटने डोकावताना ददसला.  

तो उद्गारला, “अरे बापरे, हा वॉटसन आह.े मी काय म्हणतो वॉटसन, दकती वाजले?” तो 

काहीही करण्यास असमर्थ, अशा दयनीय सस्र्तीत, होता. 

“अकरा वाजत आल.े” 

“आज ददवस कुठला आह?े” 

“शुक्रवार, १९ जून.” 

“दवेा रे, मला वाटल,े आज बुधवार आह.े आज बुधवारच आह.े तू मला उगीच का 

घाबरवतो आहसे?” त्याने त्याचा चेहरा, हातात लपवला व तो उच्च रवात, हुदंके दते रडू लागला. 

“अरे बाबा, आज शुक्रवार आह,े असे मी तुला सांसगतले ना? तुझी बायको, दोन ददवस 

तुझी वाट बघते आह.े तुला लाज वाटायला पासहजे.” 
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“मी असाच आह.े पण वॉटसन, तू सगळ्याची, गल्लत करतो आहसे. मी इर्े र्फक्त, काही 

तास आह.े तीन पाईप्स, चार पाईप्स -- दकती, ते मी सवसरलो. पण मी तुझ्याबरोबर घरी येतो. 

मी काटेला घाबरवणार नाही. -- गरीब सबचारी काटे. तुझा हात द.े तुझी गाडी आह ेका?” 

“हो. बाहरे र्ांबली आह.े” 

"मग मी त्यात जातो. मला तुझे ऋण मानल ेपासहजे. वॉटसन, काय ऋण बरं? मी कामातून 

गेलो आह.े मी माझ्यासाठी, काही करू शकत नाही.” 

झोपलेल्यांच्या दहुरेी अरंुद ओळीतून, माझा श्वास रोधून, मी चालत गेलो. ओसपअमच्या 

अशकय वाईट दरवळातून मला श्वास रोधल्यासशवाय चालणे शकय नव्हते. तेर्ील व्यवस्र्ापकाला 

मी शोधत होतो. शेगडीजवळ  बसलले्या एका उंच माणसाच्या जवळून जाताना, मला माझा शटथ 

कुणीतरी अचानक हळूच ओढल्यासारख े वाटल.े एक खजाथतील आवाज कुजबुजला, “माझ्या 

अंगावरून पुढे जा व मग मागे वळून बघ.” ह ेशब्द मी स्पष्टपणे ऐकले. मी खाली नजर टाकली. ते 

नक्कीच माझ्या शेजारील म्हाताऱ्याने, उच्चारले होते. आसण तरीही तो, जणू आपण त्या गावचे 

नाही, असा बसला होता. तो खूप बारीक, सरुकुतलेला व वयाने वाकललेा, ददसत होता. त्याच्या 

गुडघ्यांमधून ओसपअमचा पाईप लोंबकळत होता. जणू काही शक्तीसहनतेमळेु, तो त्याचा बोटांतून, 

गळून पडला होता. मी दोन पाऊल ेपुढे झालो व मागे वळून बसघतल.े मी आश्चयथचदकत झाल्याने, 

जोरात ओरडणारच होतो, पण स्वतःला आवरले. कोणी बघू नये, म्हणून त्याने पाठ दर्फरवली. 

त्याच्या सुरकुत्या गेल्या. त्याचा आकार बदलला, मलूल डोळ्यात अंगार पेटला. आसण 

शेगडीशेजारी बसून, मला आश्चयथ वाटललेे बघनू हसणारा, दसुरा सतसरा कोणी नसून शरेलॉक 

होम्स होता. त्याने हळूच खूण करून, मला जवळ बोलावले. आसण लगेच गरकन वळून, त्याचे 

तोंड पुन्हा अधथवट रीतीने सवांसमोर केल.े पुन्हा र्रर्रणाऱ्या, ओठ लोंबणाऱ्या, गसलतगात्र 

म्हाताऱ्याचे सोंग आणल.े  

मी कुजबुजलो, “होम्स, तू या गुहते, काय करतो आहसे?” 

तो उत्तरला, “तुला जेवढे शकय आह ेतेवढ्या हळू आवाजात बोल. माझे कान तीक्ष्ण आहते. 

जर तू तुझ्या त्या स्कॉटीश समत्राला बाहरे काढलेस, तर मी मोठ्या आनंदाने, तुझ्याशी र्ोड े

बोलतो.” 

“माझ्यासाठी, बाहरे टांगा र्ांबला आह.े” 
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मग त्याला, घरी पाठवून द.े त्याच्यावर, तेवढा सवश्वास टाक. कारण तो आधीच, इतका 

लंगडत चालतो आह,े की तो काही जादापणा करून, कुठे सनघून जाईल, अस ेवाटत नाही. तू 

टांगेवाल्याबरोबर तुझ्या बायकोसाठी सचठ्ठी पाठवून सांग, की तू माझ्याबरोबर आहसे. जर तू 

बाहरे र्ांबलास तर, मी पाच समसनटात सतर्े येतो.”  

शेरलॉक होम्सची सवनंती, अमान्य करण े अवघड होते. कारण त्या इतकया नेमकया 

स्वरूपाच्या असत आसण इतकया शांत हुकमतीने, केलेल्या असत. सव्हटनेला एकदा टांग्यात बसवून 

ददले, की खरे पहाता, माझे काम संपलले ेहोते. आसण मग माझ्या समत्राबरोबर काम करण्यासारखे, 

चांगले काही नव्हते. नेहमीप्रमाणे तो कुठल्यातरी धाडसाच्या कामात गंुतलेला असणार, कारण 

त्याच्यासाठी, ते नेहमीचेच होते. मी काही समसनटात एक सचठ्ठी सलहून, टांगेवाल्याला ददली. 

त्याला पसै ेदऊेन टाकले, सव्हटनेला टांग्यात बसवनू ददल ेआसण मग टांगा अंधारात दरू जाताना 

पासहला. लगेचच एक म्हातारा, मी ओसपअमच्या गुहतूेन, बाहरे येताना पासहला. मी शेरलॉक 

होम्सच्या बरोबर, रस्त्यातून चालू लागलो. दोन रस्ते तो पाय घसपटत व पाठीत वाकत 

लटपटत्या पाऊलांनी चालला. मग आजूबाजूला झटपट नजर टाकून, त्याने स्वतःला ताठ केल े

आसण जोरजोरात हसत सुटला.  

तो म्हणाला, वॉटसन, मला अंदाज आह,े की मी ओसपअम ओढायला व कोकेनचे इंजेकशन 

घ्यायला सुरवात केली आह,े अस ेतुला वाटल ेअसणार. एक वैद्यकीय तज्ञ म्हणून, तू बंदी केललेी 

इतर छोटीमोठी व्यसने, पण मला लागली आहते की काय, अशी शकंा तुला आली असणार.” 

“तुला सतर्े बघून, मी नक्कीच आश्चयथचदकत झालो.” 

‘पण तुला सतर्े पाहून मी झालो, तेवढा नक्कीच, झाला नसशील.’ 

“मी एका समत्राला, शोधायला आलो होतो.” 

“आसण मी, एका शत्रलूा शोधायला.” 

“शत्रूला?” 

‘हो. माझा एक नैसर्गथक शत्रू. ककंवा माझ ेनैसर्गथक भक्ष्य, असे मी म्हण ूशकतो. वॉटसन, 

र्ोडकयात, मी एक महत्वाची अशी, चौकशी करतो आह.े मला या गोंधळाच्या गुत्त्यात, काही 

सुगावा सापडण्याची, आशा होती. मी इर्े पवूी पण आलेलो आह ेआसण जर कोणी मला इर् े

ओळखल,े तर माझ ेआयुष्य तासाभराचेच उरेल. कारण मी माझ्या कामासाठी या जागेचा उपयोग 

करून घेतलेला आह.े हा गुत्ता चालवणाऱ्या लास्करने, माझ्यावर गुन्हा शासबत करायची, शपर् 
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घेतली आह.े या इमारतीच्या मागील बाजूस, पाउलच्या जेट्टीजवळ, एक सापळा रचून पकडायचे 

दार आह.े अमावस्येच्या रात्री, सतर् ेकायकाय घडून गेले, त्याच्या सवसचत्र गोष्टी, लास्कर सांगू 

शकतो.” 

“काय! म्हणजे तुला प्रेते असे म्हणायचे आह ेका?” 

“अरे वॉटसन, हो. प्रेते! गुहते मारल्या गेलेल्या प्रत्येक गरीब ह्सलकटामागे आपल्याला 

१००० डॉलसथ समळून, आपण श्रीमंत झालो असतो. हा नदीकाठचा र्फार कू्रर खुनाचा, सापळा 

आह.े मला वाटते, नेसव्हल सेंट कलेअर इर्ून कधीही बाहरे न पडण्यासाठी, आत सशरला आह.े 

तेव्हा आपण इर्े, दबा धरून बसल ेपासहजे.” त्याने त्याची दोन बोटे तोंडात घालून जोरात सशट्टी 

वाजवली. -- ही खुणेची सशट्टी असल्याने, काही अंतरावरून तशीच सशट्टी वाजली. मग चाकांचा 

व घोड्याच्या टापांचा, आवाज येऊ लागला.  

अंधारातून कुत्र्यांची गाडी, दोन सपवळ्या कंददलांचा उजेड पाडत, जोरात आली, तेव्हा 

होम्स म्हणाला, “वॉटसन, आता तू माझ्याबरोबर ये, येशील ना?” 

“जर, माझा काही उपयोग असले, तर.” 

‘ओहो, सवश्वासू समत्र, नेहमीच उपयोगी असतो. आसण तो सलसहणारा असेल तर, अगदी 

नक्कीच. माझी सेडारमधील खोली, दोन खाटा असलेली आह.े” 

“सेडार?” 

“हो. म्हणजे समस्टर सेंट कलेअरचे घर. मी इर् े चौकशीसाठी आललेो असताना, सतर् े

रहातो.’ 

“ते कुठे आह?े” 

“कें टजवळ लीमध्ये. आपल्याला, सात मैल दकनाऱ्याच्या रस्त्याने, जावे लागेल.” 

“पण मला, याबद्दल काहीच मासहती नाही.” 

“अर्ाथत तस ेआह ेखरे! पण आता तुला याबद्दल सवथ मासहती होईल. इकड ेउडी मार. ठीक 

आह.े जॉन, आता तू गेलास तरी चालेल. इर् ेया जागी, उद्या अकरा वाजता, माझी वाट बघ. त्या 

घोड्याला वाव द.े अच्छा तर मग.”        
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अचानक त्याने घोड्याला चाबकाने र्फटकारल.े आसण आम्ही अंधारमयी, सुनसान, 

लांबलचक रस्त्यांमागून रस्ते ओलांडत चाललो. पुढे ते र्ोड ेरंुद झाल.े आम्ही पुलावरून ससुाट 

चाललो होतो. खाली मकी नदी संर्पणे वहात होती. पलीकड ेसवटा व डबर पडले होते. तेर्ील 

शांतपणा, र्फक्त पोसलसाचं्या गस्त घालण्याने, ककंवा उसशरापयंत चाललेल्या मेजवान्यांतील, 

गाण्यांच्या मोठ्या आवाजाने, भंग पावत होता. आकाशात उंच असणारे ढग, हळूहळू सरकत होते. 

इकड ेसतकड ेदोनचार तारे, ढगांमधून मंदपणे चमकत होते. होम्स शांतपणे घोडा हाकत होता. 

त्याचे डोके त्याच्या छातीत बुडाले होते. तो सवचारात गंुग झाला होता. मी त्याच्या शेजारी बसून, 

चौकसपणे सवचार करत होतो, की त्याचे एवढे डोके खाणारे प्रकरण, काय आह?े” पण त्याची 

तंद्री, भंग करावीशी वाटत नव्हती. आम्ही, खूप मैल आलो होतो. आम्हाला उपनगरीय घरांची 

वसाहत सुरु झाललेी, ददसत होती. त्याने त्याचे खांद ेघुसळले, डोके हलवल ेव त्याचा पाईप 

पेटवला. त्याने उत्तम नाटक वठवल्याचे समाधान, त्याच्या चहेऱ्यावर ददसत होते.  

तो म्हणाला, “वॉटसन, तुला शांतपणाची दणेगी लाभली आह.े त्यामुळे एक सहकारी 

म्हणून तू र्फार मलू्यवान ठरतोस. खरेच सांगतो, तुझ्यासारखा कोणीतरी बोलायला असण,े ह ेर्फार 

छान आह.े कारण माझे स्वतःचे सवचार, सततके आनंदी नसतात. काय म्हणावे, ते मला कळत 

नाही. या दारात मला भटेणाऱ्या, छोट्याशा बाईला काय म्हणावे? 

“मला यातल ेकाहीच मासहती नाही, ह ेतू सवसरलास.” 

“आपण लीला जाण्यापूवी, या केसबद्दल मी लवकरच, तुला सांगतो. तसे पासहले, तर ही 

केस अगदी साधी ददसते आह.े पण तरीही मला काही उकल, करता येत नाही आह.े मला सापडलले े

पुष्कळ धागेदोरे आहते, पण त्याचा शेवट काही, हातात येत नाही. आता मी ही सवथ केस, तुला 

स्पष्टपणे व समजेल अशा तऱ्हनेे सांगतो. आसण वॉटसन, माझ्यापुढे पसरलले्या अधंारात, तुला 

कदासचत उजेडाची सतरीप ददसू शकेल.” 

“सांग तर मग.” 

“काही वषांपूवी, म्हणजे म े१८८४ मध्य े -- लीमध्ये एक नेसव्हल सेंट कलेअर नावाचा, 

त्याच्याकड ेभरपूर पैस ेआहते असे वाटणारा, सभ्य गृहस्र् आला. त्याने एक मोठा बंगला घेतला. 

कडचे्या जागेत छान बाग केली व सखुवस्तू पद्धतीने, राहू लागला. शेजारी पाजारी त्याला समत्र 

समळाले. १८८७ मध्य,े त्याने स्र्ासनक सबअर बनवणाऱ्या माणसाच्या मलुीशी, लग्न केल.े आता 

त्याला दोन मुले आहते. त्याचा काही व्यवसाय नव्हता. पण तो रोज सकाळी गावातील बऱ्याच 

कंपन्यांमध्ये जाई. त्याला त्यात रुची होती. संध्याकाळी ५.१४ पयंत, कॅनॉन रस्त्याने घरी येई. 
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आता तो सदतीस वषाचंा आह.े तो नेमस्त सवयींचा, चांगला नवरा, खूप प्रमेळ वडील व त्याच्या 

ओळखीच्या लोकांमध्ये लोकसप्रय आह.े अजून मी अस े सांगेन, की या िणी, आम्ही खात्री 

केल्याप्रमाणे, त्याच्यावर ८८ पौंड १० सशसलंगचे, कजथ आह ेव २२० पौंड, एवढे मुद्दल असलले्या 

ठेवी त्याच्या बँकेत आहते. त्यामुळे त्याला पैशांची सचंता आह,े असे म्हणायचे, काही कारण नाही.  

मागील सोमवारी, नेसव्हल सेंट कलेअर, नेहमीपेिा र्ोड ेलवकर गावात गेला. त्याला दोन 

कामे होती. त्यांच्या लहान मुलासाठी त्याला, खेळातील सवटांचे खोके, आणायचे होते. परंतु सहज 

असे घडल,े की त्याच ददवशी तो गेल्यावर र्ोड्या वेळाने, त्यांची बायको वाट बघत असलेल,े एक 

बऱ्याच दकमतीचे पासथल, अॅबरडीन सशसपंग कंपनीच्या कायाथलयात आल्याचे, कळले. आता तुम्ही 

लंडनमध्य े असाल तर तुम्हाला मासहती असत े की कंपनीचे कायाथलय, फे्रस्नो रस्त्यावर आह.े 

स्वांडम गल्लीच्या वरील बाजूस ते येते, सजर्े तू मला रात्री पासहलसे. समसेस सेंट कलेअरने जेवण 

केल ेव गावात सनघाली. काही वस्तू सवकत घेतल्या व पुढ ेकंपनीच्या कायाथलयाकड ेसनघाली. सतचे 

पासथल घेतल ेआसण परत स्टेशनला जाण्यासाठी, बरोबर ४.३५ ला स्वांडम गल्लीतून चालली 

होती. इर्पयतं तुझ्या लिात आल ेका?” 

“हो. स्पष्टपण.े” 

“तुला आठवत असेल तर, सोमवार र्फारच गरम ददवस होता. समससे ेसेंट कलेअर सावकाश 

चालली होती. एखादी गाडी समळेल, अशा आशेने इकडसेतकड ेबघत होती. कारण तो भाग, सतला 

रुचत नव्हता. ती चालत असताना सतला अचानक, रडणे ऐकू आल.े आसण सतच्या नवऱ्याला 

सतच्याकड ेबघताना पाहून चमकली. दसुऱ्या मजल्यावरील सखडकीतून, तो सतला खुणा करून 

बोलावत होता. सखडकी उघडी होती व सतने ठळकपणे, त्याचा चेहरा पासहला होता. तो खूप 

घाबरललेा व रागावललेा, सतला वाटला. तो घाबरून, सतला हात हलवत होता. नंतर तो 

सखडकीतून, अचानक नाहीसा झाला. मागून कुणीतरी त्याला, सवरोध करता येणार नाही इतकया 

जोराने ओढून नेल्याचे, सतला वाटले. त्याने घरातून सनघताना, गडद कोट घातला होता. पण आता 

तर त्याच्या अंगावर, कॉलर व टाय दोन्ही नव्हते. ह ेसतच्या चाणाि स्त्री नजरेला, लगेच जाणवले. 

सतची खात्री झाली, की त्याच्या बाबतीत, काहीतरी नको ते घडले आह.े म्हणून ती, त्या ओसपअन 

गुहते धावली, कारण तीच ती, इमारत होती. सतर्ेच आपण आज एकमेकाना पासहले होते. पुढील 

खोलीतून धावत जाऊन, सतने सजना चढायचा प्रयत्न केला, म्हणजे ती पसहल्या मजल्यावर पोचली 

असती. परंतु सजन्याचा पायरीवर, मी तुला ज्याच्याबद्दल बोललो, तो हलकट लास्कर भटेला. 

त्याने सतर्े  सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या एका डसॅनश माणसाच्या मदतीने, सतला मागे ढकलल े

व ढकलत, रस्त्यावर आणले. वेड्यासारखा संशय व भीती वाटून, ती गल्लीत धावली. नसशबाने 
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सतला फे्रस्नो रस्त्यावर, एका इन्स्पेकटर बरोबर बरेच पोलीस, त्यांची काठी घेऊन, कामसगरीवर 

सनघालेले ददसल.े इन्स्पेकटर व दोन माणसे सतच्याबरोबर, सतच्या मागे आले. आसण मालकाचा, 

सवरोध पत्करून, समस्टर सेंट कलेअर ज्या खोलीत ददसला होता, सतर्पयंत आल.े पण सतर्,े तो 

नव्हता. तसेही त्या मजल्यावर, एक दःुखी, भेसरू पांगळा सोडून, कुणीही नव्हते. त्याने तेर् ेत्याचे, 

घर केल ेहोते. तो व लास्कर जोराने शपर् घेऊन सांगत रासहले, की दपुारी त्या खोलीत, कुणीही 

नव्हते. त्यांचे सांगण ेइतके ठासून होते, की इन्स्पेकटरचे अवसान डळमळीत झाले. समससे सेंट 

कलेअर काहीतरी चुकीचे सांगते आह,े अशी त्याची खात्री पटू लागली. सतने रडत उडी मारून, 

टेबलावरील छोट्या पटेीचे झाकण र्फाडल.े त्यातून, मलुांचा खेळातला, सवटानी बनवलेला 

धबधबा, खाली पडला. हाच धबधबा घरी घेऊन येण्याचे वचन, त्याने त्याच्या मलुाला ददल ेहोते.  

हा शोध व त्यावेळी पांगळ्याने घातलेला गोंधळ, यामुळे ह ेकाही गंभीर प्रकरण असल्याचे, 

इन्स्पेकटरच्या लिात आले. खोल्या काळजीपूवथक तपासल्या गेल्या. त्यावरून अस ेससध्द झाल,े 

की इर्े काहीतरी उबग आणणारा, नैसतक गुन्हा घडललेा आह.े पुढची खोली उठण्याबसण्याची 

खोली म्हणून, र्ोडरे्फार र्फर्नथचर असलेली होती. सतर्ून लहानशा झोपायच्या खोलीत, जाता येत 

होते. या खोलीच्यापुढ ेजेट्टी होत्या. जेट्टी व झोपायच्या खोलीची सखडकी, यात अरंुद पट्टी होती. 

ती ओहोटीच्या वेळी कोरडी असे व पण भरतीच्यावेळी, सनदान साडचेार रु्फट पाण्याने भरलेली 

असे. त्या खोलीची सखडकी रंुद होती व खालून उघडी होती. तपासणीनंतर सखडकीच्या कडांवर 

रक्ताचे अंश आढळल.े आसण लाकडी जसमनीवर रक्ताचे बरेच र्ेंब उडालेल े ददसत होते. 

पडद्यामागे, खोलीसमोर, समस्टर नेसव्हल सेंट कलअेरचे, कोट सोडून बाकी कपड ेसापडल.े त्याचे 

बूट, मोजे, टोपी, घड्याळ -- सवथ काही सतर्े होते. या कपड्यांवर, झटापटीच्या काही खुणा 

नव्हत्या. समस्टर कलेअरचा अजून काही मागमूस, सापडला नाही. दसुरा कुठला मागथ न 

सापडल्याने, तो बहुधा त्या पाण्याच्या मागाथने गेला असावा. तेर्ील रक्त, सतर्े नको ते काहीतरी 

घडल्याचे, सुचवत होते. या दःुखद घटनेच्या वेळी, पूणथ भरतीची वेळ होती, त्यामुळे र्फक्त पोहूनच, 

तो स्वतःचा जीव वाचव ूशकत होता.  

आसण आता याप्रकरणात, गोवल े गेलले्या खलनायकांबद्दल! लास्कर अत्यंत वाईट अस े

काही, घडवण्याबद्दल प्रससध्द होता. पण समससे सेंट कलेअरच्या सांगण्याप्रमाणे, सतचा नवरा 

सखडकीत ददसल्यापासून, काही सेकंदात, लास्कर सजन्याच्या तळाशी उभा होता. त्यामुळे 

गुन्यात, त्याचा सहभाग असण्याची शकयता, कमी वाटत होती. त्याचे दलुथि, हा त्याचा बचाव 

असल्याचे, तो म्हणत होता. हरवलेल्या माणसाच्या कपड्यांबद्दल, हग बून या मालकाने काय 

केले, त्याबद्दल त्याला काहीही मासहती नाही, अस ेम्हणून तो स्वसंरिण, करू बघत होता.  
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ह ेएवढे व्यवस्र्ापक लास्करबद्दल! ओसपअम गुहचे्या दसुऱ्या मजल्यावर रहाणारा, वाईट 

वतथनाचा वाटणारा हा पांगळा, समस्टर नेसव्हल सेंट कलेअरला बघणारा, शेवटचा माणसू होता. 

तो कुरूप चेहऱ्याचा हग बून होता. आसण तो गावातील प्रत्येकाला मासहती होता. तो व्यवसासयक 

सभकारी होता. पण पोसलसांच्या नजरेपासून बचाव करण्यासाठी तो, मेणाच्या व्यवसायात 

असल्याचे, नाटक करत असे. काही अंतरावर, थ्रडेनीडल रस्त्यावर, डाव्या बाजूला, कदासचत 

तुम्ही सभंतीतले एक  भगदाड पासहले असले. सतर्े तो, रोज ददवसा बसायचा. पायांची रु्फल्ली 

करून, मांडीवर छोट्या काडपेेट्या घेऊन, तो सतर्े येणाऱ्याजाणाऱ्याला दयनीय वाटेल अशा 

तऱ्हचेे, सोंग वठवीत असे. तेलकट चामड्याची टोपी त्याच्यापुढे ठेवललेी असे, ज्यात लोक काही 

नाणी टाकत. मी याला अनेक वेळा पासहले होते. या व्यवसायातून त्यांनी र्ोड्या काळात भरपूर 

पैसे साठवल,े ह ेबघून मी  आश्चयथचदकत झालो होतो. त्याचे ददसणे इतके उल्लखेनीय अस,े की 

त्याच्याकड ेबसघतल्यासशवाय कोणी पुढे जात नस.े सपवळसर झाक असललेे पांढरे केस, भयानक 

ओरखड ेअसललेा दर्फकट चेहरा, वाकडा असलेला वरचा ओठ आसण केसांसवरुद्ध रंग असलेल,े 

बघणाऱ्याचा ठाव घेणारे काळे डोळे असललेा असा तो, सभकाऱ्यांच्या गदीत उठून ददसत अस.े 

लोकांच्या बोलण्यावर, तो हुशारीने उत्तरे दईे. हाच तो मनुष्य, ज्याला आपण आत्ता ओसपंअम 

गुहचेा मालक म्हणून बसघतले. आसण तो आपण शोधत असलले्या माणसाला, शेवटचे बघणारा 

असल्याचे, पण आपण बोललो.  

मी म्हणालो, ‘पण एक एकटा पांगळा माणूस, चांगल्या धट्टयाकट्टया सभ्य माणसाला, काय 

करू शकणार?” 

“तो कुबड्या घेऊन चालतो, म्हणून त्याला पांगळा म्हणायचे. पण इतर बाबतीत तो दणकट 

व चांगला माणूस आह.े वॉटसन, तुझा वैद्यकीय अनुभव तुला सांगत असले, की एका बाबतीत, 

असलले ेन्यून, दसुऱ्या कशात तरी असलले्या जास्त शक्तीने, भरून काढले जाते.” 

“तुझे सांगणे चाल ूठेव.” 

“सखडकीमधील रक्त पाहून समससे सेंट कलेअरला चक्कर आली. आसण सतला एका गाडीत 

घालून पोसलसांमार्फथ त घरी नेण्यात आले. कारण त्यांच्या तपासात सतचा काही उपयोग नव्हता. 

या केसचा मुख्य, इन्स्पकेटर बाटथन याने, त्या सवथ पररसराचे सूक्ष्म सनरीिण केल.े पण त्याला 

सवशेष काही, सापडले नाही. बूनला ताबडतोब न पकडून, मोठी चूक झाली. मधल्या काही 

समसनटांच्या काळात, तो त्याचा समत्र, लास्कर याच्याबरोबर काही वाताथलाप करू शकला 

असणार, पण लवकरच चुकीची दरुुस्ती केली गेली. त्याला पकडून त्याची तपासणी केली गेली. 
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पण त्याचा गुन्हा शासबत होईल अस ेकाही सापडले नाही. त्याच्या शटाथच्या उजव्या बाहीवर 

रक्ताचे डाग होते, ह ेखरे होते पण पण त्याने, त्याच्या करंगळीजवळील बोटाच्या नखाजवळ 

झालेलीं जखम दाखवून, स्पष्टीकरण ददल ेकी सतर्नू रक्त आल ेअसले. त्याने अजून असा खुलासा 

केला, की सखडकीशी तो र्फार वेळापासून नव्हता व सतर्े जे डाग ददसल ेते, सनःसंशय त्याच्या 

जखमेतून पडलले्या रक्ताचेच असणार. समस्टर नेसव्हल सेंट कलेअरला, त्याने कधीच बसघतल े

नसल्याचे, तो अगदी जोर दऊेन सांगत होता व त्याच्या खोलीत सापडललेे त्या माणसाचे कपड,े 

सतर्े कस े आले त्याचे त्याला पोलीसांइतकेच नवल वाटत होते. समससे सेंट कलेअरने, सतच्या 

नवऱ्याला सखडकीत उभ ेअसलले ेपासहल ेअसल्याबद्दल तो म्हणाला, की ती स्वप्न बघत असेल 

ककंवा वेडी झाली असले. मोठ्याने आरडाओरडा करणाऱ्या त्याला, पोलीस स्टेशनमधून बाहरे 

काढण्यात आले. इन्स्पेकटर मात्र सतर्ेच राहून समुद्राच्या पण्याच्या इर्नू काही नवीन पुरावा 

सापडतो आह ेका, त्याची वाट बघत होता.  

आसण खरंच तसा पुरावा समळाला. तेर्ील सचखलात, ते ज्याला घाबरत होते, तेच 

सापडल.े तो समस्टर नेसव्हल सेंट कलेअरचा, कोट होता. तो स्वतः नव्ह.े भरतीनंतर पाणी 

ओसरल्यावर, तो कोट सतर्े पडललेा ददसला. आसण कोटाच्या सखशात त्याना काय समळाले असले 

अस ेतुला वाटते? प्रत्येक सखसा पेनी व अध्याथ पनेीच्या नाण्यांनी भरलेला होता. ४२१ पेनी व 

२७० अध्याथ पेनी! .पाण्याबरोबर तो कोट वाहून गेला नाही, यात काही आश्चयथ नव्हते. पण 

मनुष्याच्या शरीराची गोष्ट वेगळी आह.े जेट्टी व घराच्यामध्य ेभीतीदायक भोवरा होता. अस ेहोण े

शकय होते, की जरी कोट वजनामुळे सजर्ल्या सतर्े रासहला तरी, शरीर पाण्याने ओढून नेले असणे, 

शकय होते.  

“पण मला अस ेसमजल,े की इतर सगळे कपड ेखोलीत सापडल.े मग शरीर काय र्फक्त कोट 

घातलेल ेहोते? 

“नाही सर, कदासचत तर्थये, वरवर तपासली गेली असतील. समजा या बनूने नेसव्हल सेंट 

कलेअरला सखडकीतून बाहरे रे्फकले असले तर, तर सतर्े ते कृत्य बघायला कोणी माणूस नव्हता. 

मग त्याने काय केल ेअसले? लगेच त्याच्या लिात आल ेअसले की रे्फकलेल्या माणसाचे इर् ेपडलले े

कपड,े पण रे्फकून द्यायला पासहजेत. त्याने कोट घेऊन रे्फकून ददला असेल. त्याला वाटल ेअसेल, 

की तो वाहून जाईल. तो रुतून बसले, याची त्याने कल्पना केली नसणार. त्याच्याकड ेवेळ र्ोडा 

होता. त्याला खालून, गलका ऐकू येत होता. त्या माणसाची बायको, वर यायचा प्रयत्न करत 

होती. त्याच्या लास्कर या समत्राने, पोलीस इर् ेयायला सनघाल ेअसल्याचे, सांसगतले असेल. आता 

एक िणही वाया घालवनू चालणार नव्हते. तो गुप्त महत्वाच्या वस्तू ताब्यात घेतो. त्याचे भीक 
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मागून समळालेल ेपैस,े घतेो व हाताला लागलेल्या कोटाच्या सखशात कोंबतो. कारण त्याला वाटत 

असत ेकी कोट बुडणारच आह.े तो कोट रे्फकून दतेो. सजन्यातून पदरव ऐकू आल्याने त्याच्याकडून 

इतर कपड े रे्फकायचे राहून जातात. र्फक्त सखडकी बंद करायला, जेमतेम वेळ समळाला असले. 

तेवढ्यात पोलीस येतातच.” 

“असे घडलेल,े अस ूशकेल.” 

आपण िणभर असे घडले, असे धरून चाल.ू पण अजून यापेिा चांगले दखेील, घडलेल े

असू शकेल. तुला मी सांसगतल्याप्रमाणे, बूनला बडे्या घालून, पोलीस चौकीत नेले. पण त्याच्या 

सवरुद्ध काही ठोस पुरावा सापडला नाही. बरीच वषे तो एक सभकारी असल्याचे व त्याचे आयुष्य 

खूप शांत व सनरागस असल्याचे, सवाथना मासहती होते. आता ते प्रकरण इर्पयंत आले आह.े आसण 

हा प्रश्न अजून सटुलाच नाही आह,े की नेसव्हल सेंट कलेअर ओसपअमच्या गुहते काय करत होता? 

सतर्े असताना त्याला काय झाले? आता तो कुठे आह?े हग बूनचा त्याच्या नाहीस ेहोण्याशी, काय 

संबंध आह?े -- ह ेसवथ प्रश्न अनुत्तरीतच आहते. मला माझ्या अनुभवातील, अशी एकही केस आठवत 

नाही की पसहल्यांदा अगदी साधी वाटते, पण ती खूप समस्या उभ्या करते.” 

जेव्हा शेरलॉक होम्स, ह ेघडलेल ेसवथ सांगत होता, तेव्हा शेवटची घरे मागे पडपेयंत, 

आम्ही त्या शहराच्या बाहरेील भागात दर्फरत होतो. आम्ही दोन्ही बाजूनी कंुपणामध्ये अडकलो. 

त्याचे सांगून संपल,े तेव्हा आम्ही दोन पसरलेल्या गावांमधून, चाललो होतो.  सतर्े सखडकयांमधून 

अजून उजेड ददसत होता. माझा समत्र बोलला, “आपण ली गावाच्या, सीमेबाहरे दर्फरत आहोत. 

आपण आपल्या या छोट्या चक्कर मारण्यात, तीन इंसग्लश गावाना छेदले आह.े आपण 

समडलसेकसपासून, सुरवात केली. सुरेचे एक टोक ओलांडले व आता कें टमध्ये, आहोत. झाडांमधील 

तो सूयथप्रकाश पहा. ते सेडार आह.े त्या ददव्याशेजारी, सतखट कानांची एक बाई, उभी आह.े 

घोड्यांचे खरू वाजल्याचा आवाज, सतला नक्की ऐकू आला आह.े” 

“पण तू बेकर रस्त्याच्या कायाथलयात बसून, या केसचा शोध, का घेत नाहीस?” मी 

सवचारले. 

“कारण इर् े बऱ्याच चौकशा करायच्या आहते. समससे सेंट कलेअरने दयाळूपणे दोन 

खोल्या, माझ्यासाठी राखून ठेवल्या आहते. सतर् ेतू, सवश्रांती घेऊ शकतोस. ती, माझ्या समत्राचे 

नक्की स्वागत करेल. वॉटसन, मला सतला भेटायला नको वाटते, कारण माझ्याकड े सतच्या 

नवऱ्याबद्दलची काहीच बातमी नाही. आपण इर् ेआलो. ओहो! ओहो!” 
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आम्ही एका मोठ्या बंगल्यासमोर आलो. एक मुलगा न पडता घोडयावर चढत व उतरत 

होता. होम्सच्या मागोमाग, दगडांच्या लहानशा वळणदार वाटेने वरखाली होत, आम्ही घरात 

गेलो. दार उघड ेहोते. एक हात दारावर, दसुरा अधीरपण ेअधथवट वर उचलललेा, शरीर र्ोड े

वाकलेल े व चेहरा उंचावलेला, अशी ती छोटी, सोनेरी केसांची, बाई समोरच उभी रासहली. 

सॅटीनचे कपड ेघातलेली, मानेवर व मनगटावर गुबगुबीत गुलाबी सशर्फॉन पांघरललेी अशी ती 

बाई, उत्सुक डोळे व उघड ेतोंड घेऊन प्रश्नार्थक नजरेने, उभी होती. 

ती ओरडली, “या. या.” मग आम्हाला दोघाना बघून, सतने उत्साही आरोळी ददली. पण 

माझ्या समत्राने मान व डोके हलवल्यावर व खांद ेउडवल्यावर सतने एक खोल उसासा टाकला.  

“काही चांगली बातमी नाही?” 

“नाही.” 

“वाईटही नाही?” 

“नाही.” 

“त्यासाठी मी दवेाची आभारी आह.े या. आत या. ददवसभर काम करून, तुम्ही र्कला 

असाल.” 

“हा माझा समत्र, डॉ वॉटसन. त्याचा मला अनेक केससेमध्य,े र्फारच उपयोग होतो. 

योगायोगाने तो मला भटेला व आता या केसच्या शोधमोसहमेत, तो मला मदत करणार आह.े” 

माझ्याशी हस्तांदोलन करत ती म्हणाली, “तुम्हाला भेटून आनंद झाला. इतकया अचानक 

आम्हाला बसलले्या धककयानंतर, तुमची काही गैरसोय झाल्यास मला मार्फ करा.” 

“बाईसाहबे, मी र्फक्त काम करायला, आलो आह े त्यामुळे, अस े बोलायची काही 

आवश्यकता नाही. मी जर तुमच्या ककंवा माझ्या समत्राच्या उपयोगी पडलो, तर मला खरंच बरे 

वाटेल.” आम्ही छान उजेडाच्या जेवायच्या खोलीत प्रवेश केल्यावर, सतर्े टेबलावर र्ंड जेवण 

मांडून ठेवलेल े होते. ती म्हणाली, “शेरलॉक होम्स, आता मला तुम्हाला दोन साधे प्रश्न 

सवचारायला आवडतील. त्याला तुम्ही साध ेसरळ उत्तर द्याल, अशी माझी अपेिा आह.े” 

“नक्कीच, बाईसाहबे.” 

“माझ्या भावनांबद्दल, काही काळजी करू नका. मी चक्कर येऊन पडणार नाही. ककंवा 

असतरेकी आकाडतांडवदेखील, करणार नाही. मला र्फक्त तुमचे, खरेखुरे मत हवे आह.े” 
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“कुठल्या सवषयावर?’ 

“अगदी तुमच्या मनात खोलवर, तुम्हाला काय वाटते, नेसव्हल सजवंत असेल की नाही?” 

शेरलॉक होम्स या प्रश्नाने, र्ोडा बावरला. तो खुचीत, र्ोडा मागे झकुला. सतने त्याच्याकड े

रोखून बघत परत सवचारल,े “मोकळेपण ेसांगा.” 

“तर मग बाईसाहबे, मला वाटत नाही.” 

“तुम्हाला तो सजवंत नाही, असे वाटते? 

“हो.” 

“त्याचा खून, झाला असले का?’ 

“असे मी म्हणणार नाही. पण कदासचत.” 

आसण कुठल्या ददवशी, तो मेला असले?” 

“सोमवारी.” 

“तर मग समस्टर होम्स, आज मला त्याचे, पत्र कसे काय आल ेआह,े याचे स्पष्टीकरण तुम्ही 

दऊे शकाल का?” 

शेरलॉक होम्सला इतका धक्का बसला, की तो त्याच्या खुचीवरून, उडी मारून उठला. 

त्याने ओरडून सवचारले, “काय?’ 

ती हातात एक कागदाचा तुकडा र्फडर्फडवत, हसत उभी राहून म्हणाली, “हो. आज.” 

“मी ते, बघू शकतो का?” 

“नक्कीच.” 

त्याने अधीरतेने सतच्या हातातून ते घेतले व टेबलावर ते सरळ करून ठेवत, ते नीट 

तपासले. मी माझ्या खुचीतून उठून, त्याच्या खांद्यावरून ते पहात होतो. पाकीट तसे अगदी साध े

होते. आसण त्यावर गॅ्रव्ह्ससेंडच्या पोस्टाचा त्याच सवसशष्ट ददवसाचा, म्हणजे आदल्या ददवसाचा 

सशक्का होता व उल्लखेनीय, म्हणजे तो मध्यरात्रीनंतरचा होता.  

“ह ेखडबडीत अिर! ह ेनक्की तुमच्या नवऱ्याचे नाही, बाईसाहबे.” होम्स पटुपुटला. 
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“नाही. पण पाकीटावर तरी, त्यानेच सलसहलेल ेआह.े” 

“मला वाटत,े पादकटावर ज्या कोणी पत्ता सलसहला आह,े तोदखेील त्याला चौकशी करून, 

सलहावा लागला असेल.” 

“असे तुम्ही कशावरून म्हणता?” 

“अस ेबघा, नाव तर काळ्या शाईत आह.े ते र्ोड ेसुकल ेआह.े इतर मजकूर करड्या रंगात 

आह.े त्यासाठी टीपकागद वापरल्याचे, ददसते आह.े जर ते एकदम सलसहल ेगेल ेअसत ेव नंतर 

टीपकागद वापरला गेला असता, तर र्फक्त काही भागच गडद काळ्या रंगात ददसला नसता.   

या माणसाने नाव सलसहल ेव मग र्ांबून, पत्ता सलसहला आह.े त्यावरून अस ेकळते, की 

तो या पत्त्याशी, परीसचत नाही. अर्ाथत ह ेकाही, र्फार महत्वाचे नाही. पण कमी महत्वाच्या 

गोष्टीसुद्धा कधीकधी महत्वाच्या ठरतात. आता पत्र बघ.ू ओहो, त्यात एक पाकीट आह.े” 

“हो, त्यात अंगठी आह.े त्याची खुणेची अंगठी.” 

“आसण ह ेतुमच्या नवऱ्याने सलसहल ेअसल्याची, तुम्हाला खात्री आह?े” 

“त्याच्या दोनपैकी, एका हाताने.” 

“एका?’ 

‘तो भरभर सलसहतो, तेव्हाच्या हाताने. ह ेत्याच्या नेहमीच्या अिरापेिा, खूप वेगळे आह.े 

पण मला, ते चांगल ेमासहती आह.े” 

“लाडके, घाबरू नकोस. सगळे काही ठीक होईल. एक र्फार मोठी चूक झालेली आह.े ती 

दरुुस्त व्हायला र्ोडा वेळ लागेल. धीर धर. -- नेसव्हल’. लहान कागदावर पेसन्सलने सलसहले आह.े 

पाण्याची खूण नाही. ह!ं घाणेरडा अंगठा असलेल्या माणसाकरवी, गॅ्रव्ह्ससेंडच्या पोस्टातून आज ते 

पाठवले आह.े ओहो, आसण पत्राची कडा, गोंदाने सचकटवली आह.े ह ेपाठवणारा माणूस, तंबाख ू

चघळणारा आह,े असा माझा अंदाज आह.े तुम्हाला खात्री आह ेना बाईसाहबे, की ह े तुमच्या 

नवऱ्याचे अिर आह?े”  

“नक्की. नेसव्हलनेच ह ेपत्र सलसहले आह.े” 
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“आसण ते आज गॅ्रव्ह्ससेंडच्या पोस्टातून, पाठवल े आह.े ठीक आह े समससे सेंट कलेअर, 

आभ्राच्छाददत ढग बाजूला झाल ेआहते. पण मी अस ेम्हणायचे धाडस, करणार नाही, की संकट 

टळले आह.े” 

“पण समस्टर होम्स, तो सजवंत असला पासहजे.” 

आपल्याला र्फसवण्यासाठी केललेा, हा गुन्हा नसले तर! अंगठीमुळे तस ेकाहीच, ससध्द होत 

नाही. ती त्याच्याकडून, घेतललेी असेल.” 

“नाही. नाही. ते त्याचे, स्वतःचे हस्तािर आह.े -- स्वतःचे.” 

ठीक आह.े तरीही ते, सोमवारी सलसहलेल ेव आज पोस्टात टाकलेल,े अस ूशकेल.’ 

“तसे असू शकेल.” 

“तसे असेल, तर मध्ये बरेच काही, घडून गेले आह.े” 

“ओहो, समस्टर होम्स, तुम्ही मला, नाउमेद करू नका. मला मासहती आह,े की त्याचे सवथ 

कुशल आह.े त्याच्यावर संकट आले असले तर, मला खोटी सहानुभूती दाखवू नका. मी ज्या ददवशी 

त्याला शेवटचे पासहले, त्याददवशी झोपायच्या खोलीत, त्याला र्ोडसेे लागल,े तेव्हा मी 

ताबडतोब, जेवायच्या खोलीतून धावत वर गेले, कारण मला वाटल,े नक्की काहीतरी नको ते झाले. 

अशा एवढ्यातेवढ्या गोष्टीनी, मी नाराज होईन का आसण तरीही मरणासारख्या गोष्टीकड,े दलुथि 

करेन?”  

“माझ्यासारख्या खूप काही पासहलेल्या माणसाचे, याबद्दल काही दमुत नाही, की 

सवश्लेषणात्मक तकथ बुद्धी वापरणाऱ्यापेिा, जवळच्या बाईचे मत, जास्त दकमती असत.े आसण या 

पत्रात तुमच्या दषृ्टीकोनाला पाठींबा दणेारा, अगदी सबळ पुरावा नक्की आह.े पण जर तुमचा 

नवरा सजवंत आह ेव पत्र सलहू शकतो, तर तो तुमच्यापासून लांब का आह?े”  

“मी कल्पना करू शकत नाही. ते सवचार करण्यापलीकडील, आह.े” 

“आसण सोमवारी सनघण्यापूवी, तो तुम्हाला काही बोलला नाही?” 

“नाही.” 

“आसण तुम्ही त्याला, स्वांडम गल्लीत बघून, आश्चयथचदकत झालात?” 

“अगदी खरे आह.े” 
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‘सखडकी उघडी होती?’ 

“हो.’ 

“मग त्याने, तुम्हाला बोलावल ेअसत.े” 

“शकय आह.े” 

माझ्या मासहतीप्रमाणे, त्याने तुम्हाला र्फक्त, खाणाखुणा केल्या.” 

“हो.” 

“तुम्हाला वाटले, मदतीसाठी ती हाक होती?” 

“हो. त्याने त्याचा, हात हलवला.” 

पण ती कदासचत, आश्चयथ वाटल्याची खूण पण असेल. तुम्ही अचानक सतर्े ददसल्याने, 

त्याने हात केला असले का?’ 

“शकय आह.े” 

“आसण तुम्हाला वाटल,े की त्याला मागे खेचण्यात आले?” 

‘तो एकदम, अचानक नाहीसा झाला.” 

“त्याने स्वतः मागे उडी मारली असले. तुम्हाला खोलीत, अजून कोणी ददसल ेनव्हते ना?” 

“नाही. पण या भयानक माणसाने, तो तेव्हा सतर्े असल्याचे कबूल केले आह े आसण 

सजन्याच्या तळाशी लास्कर होता.” 

‘असले. तुम्ही तुमच्या नवऱ्याला पासहल,े तेव्हा त्याच्या अंगावर, नेहमीचे कपड ेहोते?’ 

“पण कॉलर ककंवा टाय नव्हता. आसण खात्रीने मी, त्याचा उघडा गळा पासहला होता.” 

‘तो कधी स्वांडम गल्लीबद्दल, बोलला होता का?” 

“कधीच नाही.” 

“त्याने कधी ओसपअम घतेल्याची, काही लिणे दाखवली होती का?” 

‘कधीच नाही.” 
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“समसेस सेंट कलअेर, आभारी आह.े ह ेमहत्वाचे मुद्द ेआहते व त्या बाबतीत मला पूणथ खात्री 

करायची होती. आता आम्ही जेऊन सवश्रांती घेतो, कारण उद्याचा ददवस, र्फार धावपळीचा 

असणार आह.े” 

एक मोठी, आरामशीर, दोन खाटा असललेी खोली, आम्हाला दणे्यात आली. मी लगेच 

स्वतःला पांघरुणात गुरर्फटून घेतल,े कारण मी माझ्या साहसाच्या रात्रीने, दमलो होतो. होम्स 

मात्र असा माणसू होता, की त्याच्यासमोर जेव्हा न सुटलेला प्रश्न असेल, तेव्हा तो अनेक ददवसचे 

ददवस ककंवा आठवडाभरदखेील, सवश्रांती न घेता जागा राहू शके. मनाशी सवचार करत, गोष्टी 

उलटसुलट करून बघत, वेगवेगळ्या दषृ्टीकोनातून त्याच त्या गोष्टी परतपरत बघत, त्या त्याला 

पटेपयंत ककंवा मासहती अपुरी आह ेअस ेवाटेपयतं, तो त्यात गंुतून राही. आता तो रात्रभर जागा 

रहाणार, असे मला ददसत होते. त्याने त्याचा कोट काढून ठेवला. सलैसर गाऊन घातला व नंतर 

खोलीभर त्याच्या अरं्रुणावरील, सोफ्यावरील व खचु्यांवरील, उशा गोळा करत दर्फरू लागला. 

मग त्याने स्वतःसाठी पूवेकडील दशेांसारखा ददवाण तयार केला. त्याचा तंबाखूचा पाईप व 

काडपेेटी जवळ घेऊन, पाय एकमेकांवर ठेऊन, त्याने स्वतःला त्या आरामशीर जागी, झोकून ददल.े 

मंद प्रकाशात त्याला मी सतर्े ओठात पाईप ठेवून बसलले ेपासहल.े त्याचे डोळे शून्यपणे छताच्या 

कोपऱ्यात रोखलेल ेहोते. मी झोपलो पण तो बसलेलाच होता. मध्य ेबराच वेळ गेला असावा. मी 

काहीतरी आवाजाने जागा झालो. मला उन्हाळ्यातील सूयथ उगवताना ददसला. अजून त्याच्या 

ओठात पाईप होता. त्यातून धूर सनघत होता. खोलीत धरू व तंबाखूचा वास भरून रासहला होता. 

त्याने सवचारले, “वॉटसन, जागा आहसे?” 

“हो.” 

“प्रभातरे्फरीसाठी येणार का?”  

“नक्की.” 

“मग कपड ेघाल. अजून बाहरे र्फारशी जाग नसले. तबेल्यातील मलुगा कुठे झोपतो, ते 

मला मासहती आह.े त्याला उठवून, घोड्याला टाच मारून, आपण सनघू. आसण लगेच आपल्याला 

प्रश्नाचे उत्तर सापडले.” बोलताना तो स्वतःशीच हसत होता, डोळे चकाकत होते आसण कालच्या 

धुरकट रात्रीतून तयार झालेला तो, कुणी वेगळाच माणूस वाटत होता.  
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मी कपड ेकरून, घड्याळाकड ेनजर टाकली. कोणाची काही चाहूल नव्हती यात काही 

नवल नव्हते. कारण र्फक्त साडचेार वाजले होते. मी माझे आवरतो आह ेतोच, होम्स बातमी घेऊन 

परतला की मुलगा त्याचा घोडा, तयार करतो आह.े  

त्याचे बूट पुढ ेओढत तो म्हणाला, “माझी एक लहानशी कल्पना, मला तपासून बघायची 

आह.े मला वाटते वॉटसन, तू युरोपमधील एका मखूथ माणसासमोर, उभा आहसे. मला इर्ून चेररंग 

क्रॉसला लार् मारून ढकलून दणे्याची, माझी लायकी आह.े पण मला वाटते, मला या 

प्रकरणामधील गोम, सापडली आह.े” 

आसण ती कुठे आह?े” 

तो उत्तरला, “बार्रुममध्ये. हो खरंच. मी सवनोद करत नाही आह.े” माझी असवश्वासपूणथ 

नजर बघून, त्याने पुढ ेचालू ठेवले, “मी आत्ताच सतर्े गेलो होतो. आसण मी ती बाहरे काढली. या 

ग्लॅडस्टोनच्या सपशवीतून मी ती आणली आह.े चल लवकर. आपण बघू की ती घोड्यावरून 

न्यायला, कुलुपात बरोबर बसत ेआह ेका.” 

आम्ही सजतकया शांतपणे जाता येईल, सततकया शांतपणे सजना उतरलो आसण बाहरे 

सकाळच्या  सूयथप्रकाशात गेलो. रस्त्यावर घोडा आसण त्याचा लगाम होता. रात्रीच्या अधथवट 

कपड्यात, तबले्यातील मुलगा र्ांबला होता. घोड्यावर मांड टाकून आम्ही बसलो व लंडनच्या 

रस्त्यांवरून, जोरात दर्फरू लागलो. गावातील काही गाड्या, रस्त्यावर दर्फरत होत्या. त्या 

भाजीपाला, शहरात नेत होत्या. पण दोन्ही बाजंूची घरे, स्वप्नातील शहरासारखी शांत होती. 

घोडा जोरात धावडवत, होम्स बोलला, “काही बाबतीत, ही केस एकमेवासद्वतीय आह.े मी 

कबूल करतो, की मी एखाद्या सचचंुद्रीसारखा, आंधळा होतो. पण उसशरा का होईना, पण मला 

शहाणपण आले.”  

शहरात लोक नुकतेच उठून, झोपाळूपणे सखडकीत उभे होते. रस्त्याच्या कडनेे, आमची 

घोडदौड चालू होती. वॉटरल ूपलुावरुन, आम्ही नदी ओलांडली. आसण सवलीग्टन रस्ता ओलांडून 

जोरात उजवीकड ेगेलो. मग आम्ही बो रस्त्याला लागलो. शेरलॉक होम्स, पोसलसाना चांगला 

मासहती होता. दारातील दोन कॉ्स्टेबलनी, त्याला सलाम ठोकला. एकाने घोड्याला धरल ेतर 

दसुऱ्याने आम्हाला आत नेले.  

होम्सने सवचारल,े “इर्े आत्ता, कामावर कोण आह?े” 

“इन्स्पेकटर ब्रॅडस्रीट, सर.” 
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“ओहो, ब्रॅडस्रीट, तू कसा आहसे? 

एकूणच मजबूत, उंच, घट्ट जाकीट घातलेला व डोकयावर टोपी असललेा, ब्रॅडस्रीट आला. 

“मला तुझ्या एकट्याशी, काही बोलायचे आह.े” 

“हो. हो. आपण, माझ्या आतल्या खोलीत जाऊया.” ती एक लहानशी, कायाथलयासारखी 

खोली होती. टेबलावर मोठे रसजस्टर होते. सभतंीत र्फोन बसवललेा होता. इन्स्पेकटर त्याच्या, 

जागेवर बसला.  

“मी तुमच्याकरता काय करू शकतो, समस्टर होम्स?” 

“मला त्या सभकाऱ्याला, बूनला, भेटायचे आह.े समस्टर नेसव्हल सेंट कलेअर, नाहीस ेझाल े

आहते त्यासंबंधी, ज्याला अटक केली होती तो.” 

“हो. आम्ही त्याला इर्े आणून, पुढील चौकशीसाठी, ताब्यात घेतले आह.े” 

“मी अस ेऐकले. तो इर् ेआह ेका?” 

“तुरंुगात आह.े’ 

“तो शांत आह ेका?’ 

“तो काही त्रास दते नाही. पण तो र्फार घाणरेडा आह.े” 

“घाणेरडा?’ 

‘हो. आम्ही त्याचे हात व चेहरा धुऊन, त्याला स्वछ करायचा प्रयत्न केला. पण त्याचा 

चेहरा भांडी दरुुस्त करणाऱ्यासारखा, काळा कुट्ट आह.े एकदा त्याच्या केसचा सनकाल लागला, 

की त्याला तुरंुगातील, नेहमीची अंघोळ घातली जाईल. तुम्ही त्याला पासहले, तर माझ्याशी 

सहमती दशथवाल, की त्याला अंघोळीची गरज आह.े” 

“मला, त्याला भेटायचे आह.े” 

“खरे की काय? ते सहज जमेल. इकडून या. तुमचे सामान इर्ेच राहू द्या.” 

“नको. मी ते माझ्याबरोबर घेतो.” 
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“ठीक आह ेकृपया, इकड ेया.” त्याने आम्हाला खाली, एका पसॅेजमध्ये नेले. एक बंददस्त 

दार उघडले. गोल सजन्याने आम्हाला, पांढरा रंग ददलले्या सज्जामध्य ेआणले. त्याच्या प्रत्येक 

कडलेा दारे होती.  

“उजवीकडचे सतसरे दार त्याचे आह.े ह े पहा.” तो म्हणाला. त्याने शातंपणे दाराच्या 

वरच्या भागाचे पत्र्याचे आवरण उघडल ेव आत डोकावून पासहले.  

तो म्हणाला, “कैदी झोपला आह.े तुम्ही त्याला भटूे शकता.” 

आम्ही दोघांनी आत पासहले. आमच्याकड े तोंड करून तो गाढ झोपला होता. त्याचा 

श्वासोच्छवास हळू, पण जडपणे होत होता. तो मध्यम चणीचा, मनुष्य होता. त्याने कैद्यांचा 

गणवेष, म्हणजे रंगीत शटथ व कोट घातला होता. इन्स्पेकटर म्हणाल्याप्रमाणे, तो खपूच घाणेरडा 

ददसत होता. त्याचा चेहरा झाकणारे कापड, इतके कळकट होते की ते, त्याच्यापासून लांब जायला 

प्रवृत्त करत होते. डोळ्यापासून हनुवटीपयंत त्याच्या चेहऱ्यावर एक ओरखडा ददसत होता. 

त्यामुळे ओठाच्या वरील एक बाजू, वर ताणली गेली होती व दतंाड वेंगाडल्यासारख ेतीन दात 

उघड ेपडले होते. त्याच्या डोळ्यांवर व कपाळावर आललेे, चकादकत लाल केस बघून, धक्का बसत 

होता.  

इन्स्पेकटर म्हणाला, “तो र्फार सुंदर आह,े नाही का? होम्सने शेरा मारला, “नक्कीच, त्याला 

अंघोळीची गरज आह.े याची मला कल्पना होती. आसण त्यासाठी मी माझ्याबरोबर काही सासहत्य 

आणले आह.े त्याने बोलताना ग्लॅडस्टोनची सपशवी उघडली. आसण मला नवल वाटेल असा, मोठा 

बार् स्पंज काढला.  

इन्स्पेकटर हसत म्हणाला, “तुम्ही सवनोदी आहात.” 

“आता जर तुम्ही कृपा करून दार उघडलेत तर, आम्ही त्याला र्ोडा स्वच्छ मनुष्य बनवू.” 

झोपलेला माणूस, अधाथ वळला व परत गाढ झोपला. 

इन्स्पेकटर म्हणाला, “का कुणास ठाऊक, तो बो रस्त्यावरील तुरंुगाचे भूषण वाटत नाही, 

वाटतो का?’ 

“त्याने त्याच्याकडील दकल्ली कुलुपात घालून दार उघडले व आम्ही सगळे शांतपणे, आत 

गेलो. झोपलेला माणूस कुशीवर वळून, परत गाढ झोपला. होम्सने तो स्पंज पाण्यात सभजवून, 

कैद्याचा चेहरा, दोनदा खसखस पुसून काढला.  
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तो ओरडला, “लीच्या समस्टर नेसव्हल सेंट कलेअरची, मी तुम्हाला कें टमध्य,े ओळख करून 

दतेो.” 

“माझ्या आयुष्यात, मी असे दषृ्य पासहले नव्हते. झाडाचे साल सोलावे तसा त्या माणसाचा 

खरा चेहरा, नजरेसमोर आला. त्यावरील चॉकलटेी रंगाचे वांग, नाहीस ेझाले. तो मोठा ओरखडा 

व वाकडा ओठ, पण नाहीसा झाला. त्यामुळे आता त्याच्या चेहऱ्याची, सशसारी येत नव्हती. एका 

धककयाने, सवस्कटलेल्या लाल केसांचा टोप खाली पडला. तो एक दःुखी, अशक्त, काळे केस 

असललेा व सनतळ कांतीचा माणूस, ददस ूलागला. तो डोळे चोळत, अंर्रुणावर उठून बसला व 

झोपाळूपणे, घाबरट डोळे सवस्र्फारून, बघू लागला. नंतर एकदम त्याचे सबंग रु्फटल्याने, तो 

ककंचाळला व झटकयाने उशीत तोंड लपवले.  

इन्स्पेकटर ओरडला, “अरे दवेा! हा खरंच, हरवलेला मनुष्य ददसतो आह.े मी त्याला 

र्फोटोवरून ओळखले.” 

त्या कैद्याने, नसशबावर स्वतःला झोकून ददलले्या माणसाचे बेपवाथ सोंग, झटकून टाकल ेव 

बोलला, “मी असाच आह.े मला सांगा या माझ्या वेषांतराबद्दल मला काय सशिा होईल?” 

इन्स्पेकटर मोठ्याने हसत म्हणाला, “समस्टर नेसव्हल सेंट, वेषांतर केल्याबद्दल -- ओहो! तो 

काही गुन्हा नाही. पण जर तुम्ही, आत्महत्येचा प्रयत्न केला असतात, तर मात्र! -- मी सत्तावीस 

वषे पोसलसात आह.े पण ह ेजे घडल,े ते केवळ अद्भुतरम्य आह.े” 

“जर मी समस्टर नेसव्हल सेंट कलेअर असेन, तर ह ेसरळ आह,े की माझ्या हातून, काही 

गुन्हा घडललेा नाही. त्यामुळे तुम्ही मला, बेकायदशेीरपणे तुरंुगात टाकल ेआह.े” 

होम्स म्हणाला, “गुन्हा नाही, पण तुम्ही, मोठी चकू केली आह.े तुम्ही तुमच्या बायकोवर, 

सवश्वास ठेवायला हवा होता.” 

कैदी दःुखाने बोलला, “ह ेबायकोमुळे नव्ह,े तर मुलामुळे झाले. दवेा, मला मदत कर. 

माझ्या मुलाना, त्यांच्या वडीलांबद्दल लाज वाटायला नको रे दवेा. मी असा कसा उघडा पडलो? 

आता मी काय करू?” 

शेरलॉक होम्स, कोचावर त्याच्या शेजारी बसला व त्याच्या खांद्यावर दयाळूपणे र्ोपटले. 

“तू जर कोटाथकड ेसवथ प्रकरण सुपूदथ केलेस, तर काही गवगवा न होणे, अवघड आह.े याउलट 

तू जर पोलीस असधकाऱ्याना पटवू शकलास, तर कदासचत तुझ्यासवरुद्ध केस उभी रहाणार नाही. 
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वतथमानपत्रात याबद्दल काही छापून येण्याचे कारण आह,े अस ेमला वाटत नाही. माझी खात्री 

आह,े की तू आम्हाला जे जे सांगशील त्यावर, इन्स्पेकटर ब्रॅडस्रीट, रटपण ेतयार करेल. आसण पुढ े

ते त्याच्या वररष्ठांकड ेपाठवेल .मग केस कोटाथत कधीच जाणार नाही.” 

“कैदी भावनासतरेकाने ओरडला, “दवे तुमचे भले करो. मी तुरंुगवास ककंवा र्फाशीदखेील 

सहन केली  असती, पण माझ्या सवसचत्र गुसपतामुळे, मी माझ्या कुटंुबावर व मुलांवर आच येणे 

कदासप सहन करु शकणार नाही.” 

“माझी गोष्ट ऐकणारे, तुम्ही पहील ेआहात. चेस्टरदर्फल्डमध्य ेमाझे वडील, शाळामास्तर 

होते. सतर् ेमला, उत्तम सशिण समळाल.े तरुणपणी मी प्रवास करून, रंगमंच ह ेमाझे कायथिते्र 

सनवडले. आसण नंतर, लंडनमधील एका संध्याकाळच्या वतथमानपत्राचा, वाताथहर झालो. एक 

ददवस माझ्या  संपादकाने मला शहरातील सभकाऱ्यांवर, लखेमाला सलहायला सांसगतली. मी 

तयार झालो. एका ठरासवक सबंदपुासून, माझे साहस सुरु झाले. तो सबंद ूम्हणजे स्वतः भीक मागून 

बघणे. त्यामुळे मला सलसहण्यासाठी, खराखुरा अनुभव समळाला असता, असे मला वाटल.े जेव्हा 

मी असभनय करत होतो, तेव्हा मी मेकप करण्याच्या कलेत, पारंगत झालो होतो. त्याचा र्फायदा 

घ्यायचे, मी ठरवल.े मी माझे तोंड रंगवले व माझा चेहरा सजतका दयनीय बनवता येईल, तेवढा 

बनवला. ओरखडा काढून, ओठ वाकडा केला. त्यासाठी त्वचेच्या रंगाची, भुकटी वापरली. नंतर 

टोप लाऊन केस लाल केले व त्या सोंगाला शोभसे,े कपड ेघातल.े गावातील गजबजलेल्या भागात, 

मी माझा डरेा टाकला. काडपेेट्या सवकणाऱ्याचे, सोंग घेतल.े पण मी खराखुरा, सभकारीच झालो 

होतो. सात तास मी भीक मासगतली आसण जेव्हा संध्याकाळी, घरी परतलो तेव्हा मला २६ सेंट 

व ४ डाइम समळाललेे बघून, मी आश्चयथचदकत झालो.  

मी माझी लखेमाला सलसहली. माझ्या सभकाऱ्याच्या सोंगाबद्दल मी सवचार करू लागलो. 

एका समत्राला मी ददललेा चेक न वटल्यामुळे, सशिा म्हणून, २५ पौंड भरण्याबद्दल, मला कोटाथचा 

आदशे आला. आता ह ेपसैे कुठून समळवावे, याबद्दल माझी मती चालेना. पण तेवढ्यात मला एक 

कल्पना सुचली. मी ज्याला पसैे द्यायचे होते, त्याच्याकडून पंधरवड्याची मुदत, मागून घेतली, 

कामाच्या रठकाणाहून, रजा घेतली व शहरात वेष बदलून, भीक मासगतली व समळालले्या 

पैशातून, दहा ददवसात, कजथ रे्फडून टाकल.े अनेक तास मान मोडून काम केल्यावर, आठवडयाला 

२ पौंड  समळवण्यापेिा, मला एक सोपा मंत्र, मासहती झाला होता. तो म्हणजे, माझा चेहरा 

रंगवून व माझी टोपी समोर ठेऊन, नुसते बसनू रहायचे व तेवढेच पसैे समळवायचे. माझा 

असभमान व पैसा, यात लांबलचक लढाई झाली. शेवटी मी वाताथहर म्हणून काम करण,े सोडून 

ददले. ददवसामागून ददवस, मी पसहल्यांदा शोधून काढलेल्या कोपऱ्यात बसनू, भीक मागू लागलो. 
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माझा भयानक भीतीदायक चेहरा बघून, माझी दया येऊन, लोकांच्या पैशांनी माझे सखसे भरू 

लागल.े एकाच माणसाला, माझे गुसपत मासहती होते. तो माणसू म्हणजे, स्वांडम गल्लीतील 

ओसपअम गुहतेील माझा सार्ीदार, लास्कर. सतर्ून मी रोज सकाळी घाणेरडा सभकारी बनून, 

बाहरे पडायचो व संध्याकाळी माझे बेमालूम रुपांतर करून, मी सभ्य माणसासारखा घरी परतत  

असे. हा माणूस, लास्कर, याला त्याची जागा वापरल्याबद्दल, मी चांगले पैसे दते होतो. त्याच्या 

जवळ माझे गुसपत सुरसित असल्याचे, मला मासहती होते. 

र्ोडचे ददवसात माझ्या लिात आल,े की माझे खूप पसैे सशल्लक पडत आहते. लंडनच्या 

रस्त्यावरील कुणीही सभकारी वषाथला ७०० पौंड समळवत असेल, असे मला म्हणायचे नाही. -- 

पण माझी सवथसाधारण प्राप्ती, याहून जास्त होती. – माझ्याकड ेमेकप करण्याचा आगळावेगळा 

गुण होता. सशवाय माझ्याजवळ, सगऱ्हाईकांना चातुयथपूणथ उत्तरे दणे्याचा, हजरजबाबीपणा होता. 

ह ेगुण सरावाने, आणखी वाढीस लागले आसण लवकरच मी शहरातील, एक ओळखली जाणारी 

व्यक्ती बनलो. ददवसभर पेनींचा प्रवाह व कधीमधी चांदीची नाणी, माझ्याकड ेटाकली जात. 

एखाद्या ददवशी मला दोन पौंड समळाले नाहीत, तर तो वाईट ददवस, अस ेमी समजे.  

मी सजतका पैसेवाला बनत चाललो, सततका जास्त महत्वाकांिी बनत चाललो. कुणालाही 

माझा खरा व्यवसाय काय आह ेह ेन कळता, मी गावात घर घेतले. यर्ावकाश लग्नही केल.े माझ्या 

सप्रय बायकोला शहरात माझा व्यवसाय आह,े एवढेच मासहती होते. पण कसला काय, याबद्दल 

सतला सवशेष मासहती नव्हते.  

मागील सोमवारी, माझ े ददवसाभराचे काम झाले. नंतर मी ओसपअम गुहतेील माझ्या 

खोलीत, कपड ेबदलून तयार होत होतो, तेव्हा मी सखडकीतून डोकावून पासहले आसण मला भयंकर 

आश्चयथ वाटणारे दषृ्य, पढुे उभे ठाकले. माझी बायको, रस्त्यात उभी होती. मी नवल वाटल्याने, 

ओरडलो आसण माझा चेहरा, हातांनी झाकून घेतला. मी धावत माझा सवश्वासू असलेल्या, 

लास्करकड ेगेलो. त्याला मला भटेायला कोणालाही वर येऊ न दणे्याची, सवनंती केली. मी खाली, 

सतचा आवाज ऐकला. पण मला मासहती होते, की ती वर येऊ शकणार नाही. मी हळूच माझ े

कपड े काढून, सभकाऱ्याचे घातले. माझा रंग व केसांचा टोप लावला. त्या वेषात माझी 

बायकोसुद्धा, मला ओळखू शकली नसती. पण माझे कपड ेखोलीत पडले होते व खोलीची तपासणी 

झाल्यास, मी मखूथ ठरणार होतो. मी सखडकी उघडली आसण अस ेजोराने करताना, मला र्ोडी 

जखम होऊन रक्त माझ्या अंगावर उडाल.े मग मी माझा नाण्यांनी भरललेा कोट घेऊन माझ्या 

चामड्याच्या सपशवीत ररकामा केला, ज्यात मी माझी भीक जमा करायचो. मग मी तो जोराने 



शेरलॉक होम्स-३  वृषाली जोशी 

 

169 
 

सखडकीबाहरे रे्फकला. तो र्ेम्स नदीत अदशृ्य झाला. पण घाईत असे करताना, बरीच नाणी 

त्यातच रासहली. तेवढ्यात मला जवळून, इन्स्पेकटरचा आवाज ऐकू आला. त्यामुळे इतर कपड,े 

बाहरे रे्फकायचे राहून गेले. काही समसनटात, मला समस्टर नेसव्हल सेंट कलेअर म्हणून ओळखल े

जाण्याऐवजी, त्याचा खनुी म्हणून, पकडण्यात आले.  

“अजून काही स्पष्टीकरण द्यायचे रासहले आह,े असे मला वाटत नाही. मी माझे वेषांतर 

जमेल सततके ताणून धरायचे ठरवले. आसण म्हणून मग ह ेघाणरेड्या चेहऱ्याचे सोंग! माझी बायको 

खूपच घाबरली असणार, अस ेवाटून मी माझी अंगठी काढून, इन्स्पेकटर बघत नसताना, एका 

घाईने खरडलेल्या सचठ्ठीबरोबर लास्करला ददली. त्यात मी सतला अस ेसलसहल,े की घाबरायचे 

काही कारण नाही.” 

होम्स म्हणाला, “ती सचठ्ठी सतला, काल समळाली.”  

“अरे बापरे, गेला आठवडा, सतने कसा काढला असेल?” 

इन्स्पेकटर ब्रॅडस्रीट म्हणाला, “पोसलसांनी, या लास्करवर नजर ठेवली होती. आसण त्याला 

कुणी न बघता ते पत्र पोस्टात टाकण ेअवघड होते. त्याने ते त्याच्या कुणातरी सगऱ्हाईकाकड ेददल े

असणार व तो काही ददवस, ते पोस्टात टाकायला सवसरला असणार.”  

मान डोलवत, होम्स बोलला, “बरोबर. असेच झाले असणार. मला याबद्दल काही संशय 

नाही. पण तलुा भीक मागण्याबद्दल, कधी अटक झाली नाही?” 

“खूप वेळा, पण दकरकोळ दडंाचे मला काय मोठेसे होते?”  

ब्रॅडस्रीट म्हणाला, “परंतु आता ह ेसवथ, इर्ेच र्ांबले पासहजे. जर पोसलसाना यात पडू 

द्यायचे नसेल तर, अजून हग बून होण,े बास झाल.े” 

“मनुष्य सजतकया ख्ररेपणानी शपर् घेऊन सांगेल, सततके मी सांगतो, की आजपासून मी ह े

सोंग घ्यायचे सोडले.” 

"तर मग आता बहुधा, अजून काही पोसलसी कारवाई केली जाणार नाही, असे मी सांगतो. 

पण जर तू पुन्हा सापडलास, तर मग आम्ही, तुझी सगळी अंडीसपल्ली बाहरे काढू. समस्टर होम्स, 

या प्रकरणाची उकल केल्याबद्दल, आम्ही अगदी खात्रीने, तुमचे र्फार ॠणी आहोत. तुम्ही इर्पयंत 

कसे पोचलात, ह ेजाणून घेण्याची, माझी इच्छा आह.े” 
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माझा समत्र म्हणाला, “पाच उशा घेऊन, आरामात रात्री पाईप ओढत बसून, मला हा शोध 

लागला. मला वाटत ेवॉटसन, जर आपण आत्ता बेकर रस्त्याला गेलो, तर आपण न्याहारीच्या 

वेळी पोचू.” 
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कसां वाटलां पसु्तक हमत्राांनो?  

फ़ुकट असलां तरी दजेदार आह ेना?  

काही लोकाांचा असा समज आह ेकी जे फ़ुकट हमळतां ते कमी दजाथचां असेल. पण तसां 

नसतां. आपल्याला आपले आईवडील हमळतात ना की ते आपण हवकत घेतो? आहण त्याांचे 

सांस्कार? आहण आपला दशे आपलां राष्ट्रीयत्व? अगदी आपल्या आजूबाजूच्या हवेतला 

ऑहक्सजनही फ़ुकटच हमळतो ना. आहण हा मौल्यवान मनुष्यजन्मही फ़ुकटच हमळाला की 

आपल्याला!  

तेहहा हमत्राांनो जे जे फ़ुकट ते ते फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकाांना एकदा ई 

साहहत्यच्या साइटवर आणा. ई साहहत्यची पुस्तकां  वाचायला द्या. तुम्ही जे परेाल तेच उगवेल. 

जर तुम्ही समाजात चाांगली मलू्यां परेाल तर तुम्हालाही या समाजात चाांगली वागणूक हमळेल. 

समाज म्हणजे आपणच की. हनदान आपल्या आजूबाजूचा समाज तरी मलू्यप्रधान करुया. 

चला तर हमत्राांनो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सहभाग घेतला 

तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सवोत्कृष्ट अहभरुचीपूणथ वाचकाांचा प्रदशे बनायला वेळ 

लागणार नाही. 
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