1

शेरलॉक होम्स-5

मूळ इं ग्लीश लेखक – ऑर्थर कॉनन डॉयल

मराठी अनुवाद – वृषाली जोशी

© वृषाली जोशी
सवव हक्क अनुवाददके च्या स्वाधीन. या अनुवादातील कोणताही भाग कोणत्याही माध्यमातून प्रससद्ध करण्यासाठी
अनुवाददके ची पूवव परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे.
दूरभाष ९९२१७४६२४५

2

शेरलॉक होम्स-5
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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• सवनामूल्य सवतरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता .
• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यसतररक्त कोणताही
वापर करण्यापुवी ई प्रसतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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शेरलॉक होम्सविषयी

सिटीश लेखक सर आर्वर कॉनन डॉयल, यािंच्या ससद्धहस्त लेखणीने सनमावण के लेले,
शेरलॉक होम्स हे खासगी गुप्तहेराचे कपोलकसल्पत पात्र आहे. सनरीिणातील अचूकता, गुन्हेगारी
शास्त्रातील जाणकारी व तकव शास्त्रावरील हुकमत, ही त्याची गुन्हा अन्वेषणातील बलस्र्ाने
आहेत. शेरलॉक होम्स हा, सतत तेवीस वषे गुप्तहेराचे काम करतो आहे. सतरा वषे त्याचा
मदतनीस, डॉक्टर जॉन वॉटसन हा त्याच्या बरोबर काम करत असून, वॉटसनच्या लग्नापूवी व
बायको वारल्यावर, तो आसण शेरलॉक हे दोघेही, २२१, ब, बेकर रस्ता येर्े, समसेस हडसन या
मालकीणबाईंकडील सदसनके त रहात असल्याचे दाखवले आहे. बहुतेक सगळ्या गोष्टी वॉटसनच्या
तोंडू न कर्न के ल्या गेल्या आहेत.
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A Study In The Scarlet या आर्वर कॉनन डॉयल यािंच्या पसहल्या पुस्तकातून हे
पात्र उदयास आले व ददवसेददवस त्याची लोकसप्रयता वाढत गेली. काहीजण तर हे कसल्पत पात्र
नसून खराच माणूस असल्याचे समजू लागले व तो २२१, ब, बेकर रस्ता, येर्े खरोखरिं च रहातो,
असे मानू लागले. रे सडओ व दूरदशवनवरील नाटके , ससनेमे, सशवाय सहहडीओ गेम्स, अशी सवव
रठकाणे; सुमारे शिंभर वषे, शेरलॉक होम्सने गाजवून सोडली. लिंडनमध्ये शेरलॉक होम्स
वस्तुसिंग्रहालय आहे. सर आर्वर कॉनन डॉयल याच्या जन्मगावी, म्हणजे एडडिंबरो येर्ील सपकाडो
येर्े शेरलॉक होम्सचा पुतळाही आहे.
पसहला रहस्यकर्ा लेखक अॅलन पो याच्या गुप्तहेराची र्ोडीशी छाप, शेरलॉक
होम्समध्ये भासत असली तरी, जोसेफ बेल नावाचा सजवन, फ्रासन्सस टॅन्की सस्मर् हा पोलीस व
सर हेन्री सलटील जॉन हा वैद्यकीय वकील; या खऱ्याखुऱ्या लोकािंची छटाही, शेरलॉक या पात्रात
कॉननने रिं गवलेली ददसते. मॅक्ससमलन हेलर हे फ्रेंच लेखक हेन्री कॉहहेन सनर्मवत पात्रही शेरलॉक
होम्स रिं गवण्यासाठी त्याच्याकडू न वापरले गेल्यासारखे वाटते. तरीही शेरलॉक होम्स हे अत्यिंत
गाजलेले, एकमेवासितीय व्यक्तीसचत्र असल्याचे मान्य करावेच लागेल.
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प्रस्तािना

पानागविक उत्सुकता िाढििाऱ्या रहस्यकर्ा िाचायला
कोिाला आिडत नाहीत? त्याच कारिाने मीदेखील त्या िाचत गेले ि
मराठी लोकांसाठी त्या अनुिाददत कराव्या, असे िाटले. यास्ति हा प्रपंच.
या पूिी सहा-सहा कर्ांचे चार संग्रह प्रकावशत के ले. त्यांना िाचकांचा
उदंड प्रवतसाद वमळाला. म्हिून हा सहा कर्ांचा पाचिा संग्रह!

डॉ. वृषाली जोशी
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अपथिपविका
रहस्ये उकलिाऱ्या शेरलॉक होम्सच्या चातुयाथस
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अनुवाददके ची ओळख

B Sc, M A, M Ed, Ph D
२५ अनुवाददत कर्ा मराठी माससकामधून व अकरा पुस्तके ई सासहत्यतफे प्रससद्ध
मराठी व इिंग्रजी माध्यमािंच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन
सिंशोधन प्रकल्पात सहभाग
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद
सुगमसिंगीत स्पधेत पाररतोसषके
डसिंर्ेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा,
कसवता करण्याचा
व शब्दकोडी बनवण्याचा छिंद
सिंपकव वृषाली जोशी ७, अिय, २० तुळशीबागवाले कॉलनी पुणे ४११००९
चलभाष ९९२१७४६२४५
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वृषाली जोशी यािंच्या ई सासहत्यवरील इतर अकरा पुस्तकािंच्या
डलिंक्स
1. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
2. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
3. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holms_4_vrishali_joshi.pdf
4. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.
pdf
5. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.
pdf
6. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
7. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
8. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somers
et_maughm_vrishali_joshi.pdf
9. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_vrishali_joshi.pdf
10. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_3_vrishali_joshi.docx.pdf
11. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_2_vrishali_joshi.pdf
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The Adventure Of The Solitary Cyclist एकाकी सायकलस्िाराचे साहस
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The Adventure Of The Dancing Men नाचिाऱ्या मािसांचे साहस
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The Adventure Of The Solitary Cyclist
एकाकी सायकलस्िाराचे साहस

१८९४ ते १९०१ या काळात समस्टर शेरलॉक होम्स हा फार व्यग्र मनुष्य होता. असे म्हणणे
योग्य ठरे ल की या काळात समाजात उद्भवलेल्या कु ठल्याही कठीण के समध्ये, त्याचा सल्ला घेतला
गेला नाही, असे झाले नाही. शेकडो खासगी के सेसपैकी सवावत गुिंतागुिंतीच्या आसण असामान्य
के सेसमध्ये त्याने प्रमुख भूसमका बजावली. चक्रावून टाकणारी खूपशी यशस्वी प्रकरणे व काही
र्ोडी अटळ अशी फसलेली प्रकरणे, हे या लािंबलचक काळातील सातत्याने के लेल्या कामाचे गमक
होते. माझ्याकडे या सवव प्रकरणािंचे इत्यिंभूत वणवन होते व त्यातील अनेकािंत माझाही व्यसक्तगत
सहभाग होता. यापैकी कु ठली गोष्ट वाचकािंसमोर ठे वावी, हे ठरवणे सोपे नाही. पण
जयािंच्यामधील रुची ही गुन्याच्या रानटी शारीररक डहिंसम
े ुळे नहहे, तर ती उकलून काढायच्या
शोधक व नाटकी पद्धतीमध्ये आहे, अशा के सेसना महत्व देण्याचा माझा आधीचा सनयम मी
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पाळतो. समस हहायोलेट सस्मर् या चार्लिंग्टनच्या सायकल चालवणाऱ्या एकाकी मुलीसिंबिंधीच्या
बाबतीत आम्ही के लेला चौकस तपास, यामुळे मी आता ती के स वाचकािंसमोर ठे वतो. ही कदासचत
दुुःखािंत कहाणी ठरली असती. जया शक्तीसाठी माझा समत्र प्रससध्द होता, त्याचे काही अनपेसित
उदाहरण म्हणून या के सकडे बघता येणार नाही. पण या के सच्या बाबतीत असे काही मुद्दे आहेत,
की जयामुळे ही के स माझ्याकडील गुन्यािंच्या लािंबलचक नोंदीत जाऊन बसली. तीच आता सािंगतो.
माझ्या नोंदवहीत सलसहल्याप्रमाणे, १८९५ साली एका शसनवारी २३ एसप्रलला आम्ही
पसहल्यािंदा समस हहायोलेट सस्मर्बद्दल ऐकले. मला आठवते की होम्ससाठी सतची भेट ही फार
नकोशी अशी होती. कारण जॉन सहहन्सेंट या तिंबाखू लिाधीश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या
व्यापाऱ्यािंच्या गुिंतागुिंतीच्या कठीण समस्येत, तो तेहहा पूणवपणे बुडालेला होता. चपखल दजाव आसण
सवचारािंमधील एकाग्रता, या गोष्टींबद्दल कशाहीपेिा जास्त प्रेम वाटणारा माझा समत्र, त्याच्या
हातातील कामामध्ये काही अडर्ळा आल्यास, फारच पश्चात्ताप पावत असे. पण तरीही बेकर
रस्त्यावरील आमच्या कायावलयात एक ददवस सिंध्याकाळी उशीरा आलेल्या, सुिंदर, उिं च, डौलदार
तरूण मुलीची कहाणी ऐकण्यास नकार देण,े त्याच्यासारख्या मृदु स्वभावाच्या माणसासाठी
अशक्य होते. सतने येऊन त्याचा सल्ला व मदत मासगतली. ती तरुणी सतची कहाणी सािंगण्याच्या
इराद्याने आली होती. त्यामुळे त्याने त्याला वेळ नाही असे सािंगणे, व्यर्व ठरले असते. सतची कहाणी
सािंसगतल्यासशवाय ती खोलीबाहेर पडेल, असे कदासप शक्य ददसत नहहते. नाईलाजाने होकार देत
व ओठािंवर कसेबसे हसू आणत, होम्सने त्या घुसखोर सुिंदरीला बसायला सािंसगतले व सतला काय
त्रास आहे, ते कर्न करण्यास सािंसगतले.
डोळ्यािंनी सतला सनरखत तो म्हणाला, “तू सायकल चालवणारी इतकी उत्साही मुलगी
असल्याने, तुला सनदान शारीररक स्वरूपाचा काही त्रास असणे शक्य नाही.”
सतने आश्चयावने स्वतुःच्या पायाकडे पासहले. सायकलचे पॅडल घासले गेल्याने, तळपायाचा
कडेचा भाग र्ोडा चरबरीत झाला होता.
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“हो समस्टर होम्स, मी खूप सायकल चालवते. आसण त्याचा तुमच्या आजच्या भेटीशी सिंबिंध
आहे.”
एखादा शास्त्रज्ञ जया र्ाटात त्याचा अभ्याससवषय असलेला नमुना बघेल, त्या र्ाटात
माझ्या समत्राने सतचा सबनमोजयाचा हात हातात घेतला आसण जवळू न, लि देऊन बसघतला.
निंतर तो सोडू न देत, तो बोलला, “माझी खात्री आहे की तू मला माफ करशील. पण हा माझा
व्यवसाय आहे. तू टाईपरायटर वापरत असणार, असे चुकीचे मला वाटत होते. अर्ावत, हे सिंगीत
आहे. वॉटसन, तू रुिं द व गुळगुळीत टोके असलेली बोटे बसघतलीस का? ते दोन्ही व्यवसायािंचे
वैसशष्ट्य आहे. तरीही चेहऱ्याबाबत आसत्मक शक्ती जाणवते” -- सतने तो हळू हळू उजेडाकडे
वळवला – “जी टिंकलेखनाने येत नाही. ही मुलगी सिंगीतज्ञ आहे.”
“हो, समस्टर होम्स, मी सिंगीत सशकवते.”
“या देशात तू सशकवत असणार. तुझ्या कािंतीवरुन मी ते ओळखले.”
“हो सर, फारहॅमजवळ, सरे च्या सीमेलगत.”
“तो खूप रोमािंचक आठवणींनी भरलेला सुिंदर भाग आहे. वॉटसन, तुला आठवते का की सतर्े
आपण आची स्टॅमफोडव या प्रती काढणाऱ्याला भेटलो होतो. समस हहायोलेट, सरेच्या सीमेलगत
असलेल्या फारहॅमजवळ काय झाले ते सािंग.”
त्या तरुण स्त्रीने शािंत व सिंयत पद्धतीने, स्पष्टपणे सािंगायला सुरवात के लीुः
“समस्टर होम्स, माझे वडील वारले आहेत. त्यािंचे नाव जेम्स सस्मर् असून, ते जुन्या
इसम्पररअल सर्एटरमध्ये ऑके स्रा चालवत असत. ते गेल्यावर, राल्फ सस्मर् नावाचे माझे काका
सोडू न, आम्हाला कु णीच नातेवाईक उरले नाहीत. माझे काका पिंचवीस वषािंपूवी आदफ्रके ला गेले.
आसण तेहहापासून आमचा त्यािंच्याशी काहीही सिंबिंध आला नाही. जेहहा वडील वारले, तेहहा
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आमची अवस्र्ा गरीबीची झाली. पण एक ददवस आम्हाला कळले, की आमची चौकशी करत,
टाईम्समध्ये एक जासहरात आली आहे. आपले नशीब उघडले की काय, या सवचाराने आम्ही हरखून
गेलो. जासहरातीत नाव ददलेल्या वदकलाकडे आम्ही गेलो. सतर्े आम्हाला दसिण आदफके हून घरी
परतलेले समस्टर कॅ रुर्सव आसण समस्टर वूडले असे दोघेजण भेटले. ते म्हणाले की माझे काका त्यािंचे
समत्र होते व काका जोहान्सबगवमध्ये काही मसहन्यािंपूवी मोठ्या गररबीत मृत्यु पावले. शेवटचा
श्वास घेतािंना त्यािंनी आम्हाला तुम्हाला शोधून काढू न, तुमची चौकशी करण्यास सािंसगतले. हे
आम्हाला सवसचत्र वाटले, की राल्फकाकािंनी ते सजविंत असतािंना कधी आमच्याशी सिंपकव साधला
नाही व आता त्यािंच्या मरणानिंतर आमची काळजी घेण्यास सािंसगतले. पण समस्टर कॅ रुर्सव यािंनी
स्पष्ट के ले, की याचे कारण असे होते की राल्फकाकािंनी नुकतेच त्यािंच्या भावाच्या मरणाबद्दल
ऐकले. त्यामुळे त्यािंना आमची काळजी वाटली.”
होम्सने मध्येच सवचारले, “ही के हहाची गोष्ट आहे?”
“चार मसहन्यािंपूवीची -- मागील सडसेंबरमधील.”
“ठीक आहे. पुढे सािंग.”
“समस्टर वूडले हे मला त्यािंच्यापासून दूर सनघून जावे, असे गृहस्र् वाटले. ते लाल समशािंच,े
सुजलेल्या चेहऱ्याचे व खडबडीत कािंतीचे असून त्यािंचे के स दोन्ही बाजूिंनी कपाळावर रुळत होते.
ते माझ्याकडे सतत डोळे फाडू न बघत होते. तो नक्कीच िेष वाटेल असा माणूस होता -- माझी
खात्री होती की ससरीलला, माझे जयाच्याबरोबर लग्न ठरले आहे त्याला, मी असल्या माणसाशी
ओळख करून घ्यावी असे नक्कीच वाटले नसते.”
होम्स हसत बोलला, “त्याचे नाव ससरील आहे तर!”
ती तरूण स्त्री लाजून हसली.
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“हो समस्टर होम्स, ससरील मॉटवन. तो इलेक्रीकल इिं सजसनयर आहे. आम्ही दोघे उन्हाळ्याच्या
शेवटी लग्न करणे अपेसित आहे. पण मी त्याच्याबद्दल काय सािंगत बसले? मला असे सािंगायचे
होते, की समस्टर वूडले टाळावे असे असले, तरी समस्टर कॅ रुर्सव हे वयातीत व जास्त चािंगले वाटत
होते. ते काळसर, सपवळ्या रोगीष्ट कािंतीचे, घोटून दाढी के लेले व शािंत गृहस्र् होते. त्यािंचा स्वभाव
नम्र ददसत होता व चेहऱ्यावर मृदु हास्य होते. त्यािंनी आमची चौकशी के ली, की कसे आम्ही
एकाकी रासहलो. आमची खूप गररबी असल्याचे त्यािंना समजल्यावर, त्यािंनी मला असे सुचवले
की मी त्यािंच्या एकु लत्या एक असलेल्या दहा वषावच्या मुलीला सिंगीत सशकवावे. मी म्हटले की
मला माझ्या आईला सोडू न जायचे नाही. तेहहा ते म्हणाले की शनीवार रसववार मी माझ्या घरी
जाऊन माझ्या आईला भेटावे आसण ते मला वषावला शिंभर पौंड देतील. हा पगार चािंगला होता.
मी ते कबूल के ले. फारहॅमपासून सहा मैलािंवर असलेल्या सचल्टनव ग्रिंज इर्े मी जाऊन राहीले.
समस्टर कॅ रुर्सव हे सवधुर होते. पण त्यािंनी घरी एक घर सािंभाळणारी समसेस डीक्सन नावाची
वयस्क व चािंगली बाई ठे वली होती. ती सवव काही व्यवसस्र्त बघे. ती मुलगी सतची लाडकी होती
व सवव काही सुरळीत चालू होते. समस्टर कॅ रुर्सव हे दयाळू व सिंगीत आवडणारे होते. आमच्या
सिंध्याकाळी एकत्रपणे छान जात. दर शनीवार रसववार मी घरी जाऊन आईला भेटत असे.
माझ्या आनिंदाला गालबोट लागले ते लाल समशािंच्या समस्टर वूडले यािंच्या आगमनामुळे! ते
सतर्े दर आठवड्याला येत आसण अरे रे! मला ते तीन मसहने वाटत. ती त्रासदायक व्यक्ती होती -ते सवािंवर जादापणा करत, पण माझ्यावर सवावत जास्त करत. ते माझ्यावर नकोसे प्रेम करत,
त्यािंच्या श्रीमिंतीबद्दल बढाया मारत व म्हणत की मी त्यािंच्याशी लग्न के ले तर, मला लिंडनमधील
सवावत सुिंदर सहरे समळतील. शेवटी त्यािंना जेहहा कळले, की मला त्यािंच्याशी काही देणघ
े ेणे नाही,
तेहहा एक ददवस त्यािंनी मला जेवणानिंतर त्याच्या बाहूत पकडले -- ते वाईट रीत्या आडदािंड होते.
ते म्हणू लागले की मी त्यािंचे चुिंबन घेतल्यासशवाय, ते मला सोडणार नाहीत. समस्टर कॅ रुर्सव
आल्यावर, माझी सुटका झाली. तेहहा ते फारच सचडले व त्यािंनी समस्टर कॅ रुर्सवना खाली पाडू न
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त्यािंच्या चेहऱ्यावर ओरबाडले. तुम्ही कल्पना करू शकता, की ती त्यािंची शेवटची भेट ठरली.
समस्टर कॅ रुर्सवनी दुसऱ्या ददवशी माझी िमा मासगतली व पुन्हा असे कधीही होणार नाही असे
सािंसगतले. त्यानिंतर मी कधी समस्टर वूडलेना पासहले नाही.
“आसण समस्टर होम्स, शेवटी आज मी एका सवशेष अशा कारणाने तुमचा सल्ला मागायला
येऊन पोचले आहे. तुम्हाला हे मासहती पासहजे, की दर शसनवारी दुपारी मी माझी सायकल घेऊन
फारहॅम स्टेशनवर जाते. तेर्ून १२. २२ ची गाडी पकडते. सचल्टनव ग्रिंजपासून स्टेशनचा रस्ता
सुनसान आहे. सचल्टनव ग्रिंज येर्ील गवताळ ओसाड भागापासून पासून चार्लिंग्टन हॉलभोवती
पसरलेल्या जिंगलापयिंतच्या मैलभरात एका रठकाणी तर तो फारच सुनसान आहे. इतका एकाकी
रस्ता तुम्ही पासहला नसेल. क्रुक्सबरीजवळील उिं च रस्ता लागेपयिंत, एखादी गाडी ककिं वा एखादा
शेतकरीसुद्धा सतर्े ददसणे मुश्कील आहे. दोन आठवड्यािंपूवी मी सतर्ून जात होते, तेहहा मी सहज
मागे वळू न पासहले, तर माझ्या मागे साधारण दोनशे याडािंवर मी एका बुटक्या, काळी दाढी
असलेल्या मध्यमवयीन माणसाला सायकलवर पासहले. फारहॅम येण्यापूवी मी एकदा परत वळू न
पासहले तर तो माणूस ददसला नाही. त्यामुळे मग मी त्याचा जास्त सवचार के ला नाही. पण मी
दकती आश्चयवचदकत झाले होते, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. समस्टर होम्स, सोमवारी
परततािंना मी परत त्या माणसाला रस्त्याच्या त्याच भागात पासहले. जेहहा ही घटना
पूवीसारखीच पुढच्या शसनवार रसववारी परत घडली, तेहहा मला वाटणारे नवल अजून वाढले.
तो नेहमी तेवढे अिंतर ठे वे व मला काही छेडत नसे. पण हे जरा सवसचत्रच होते. माझे म्हणणे
ऐकण्यात रुची असलेल्या समस्टर कॅ रुर्सवना मी हे सािंसगतले. ते मला म्हणाले की ते काही करतील.
मी यापुढील काळात त्या सुनसान रस्त्यावर कु णी सोबत असल्यासशवाय जाऊ नये, म्हणून त्यािंनी
एक घोडा व कु त्र्याच्या गाडीची मागणी नोंदवली. तो मनुष्य नेहमी इतका लािंब असे, की मला
त्याचा चेहरा स्पष्टपणे ददसत नसे. पण नक्कीच तो कु णी माझ्या मासहतीतला नहहता. तो गडद
रिं गािंच्या कपड्यात असे व टोपी घाले. त्याच्या चेहऱ्याचा मला ठळकपणे ददसणारा भाग म्हणजे
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काळी दाढी हाच फक्त होता. आज मी सावध नहहते, पण मी उत्सुकतेने तो कोण आहे व त्याला
काय हवे आहे, हे पहायचे ठरवले. मी सायकलचा वेग हळू के ला. पण त्यानेही तसेच के ले. मी
पूणवपणे र्ािंबले. तर तोही र्ािंबला. मग मी त्याच्यासाठी एक युक्ती के ली. सजर्े रस्ता एकदम खूप
कठीण वळण घेतो. सतर्े मी एकदम वेगात गेले व र्ािंबले. तो मला ओलािंडून झटक्यात पुढे जाईल,
अशी माझी अपेिा होती. पण तो आलाच नाही. मग मी मागे गेले व कोपऱ्यापयिंत नजर टाकली.
मला एक मैलभर रस्ता ददसत होता. पण त्याचा पत्ता नहहता. त्यात भर म्हणजे, सजर्े तो जाऊ
शके ल असा एखादा रस्ता सतर्े कडेला नहहता.”
होम्स शािंतपणे हसला व हात चोळले. तो म्हणाला, “ही र्ोडी वैसशष्ट्यपूणव के स ददसते आहे.
तू वळलीस व ररकामा रस्ता पासहलास, यात मध्ये दकती वेळ गेला?”
“दोन ककिं वा तीन समसनटे.”
तर मग तो त्याच रस्त्याने परत गेला नाही. आसण तू म्हणतेस की कडेला दुसरा एखादा
रस्ता नहहता.”
“नहहता.”
“मग नक्कीच तो रस्त्याच्या एका ककिं वा दुसऱ्या बाजूच्या पदपर्ाच्या कडेने गेला असणार.”
“तो गवताळ ओसाड भागाच्या पलीकडे गेल्याने मला ददसला नसावा.”
“तेहहा आपण अशा सनष्कषावला पोचतो, की तो चार्लिंग्टन हॉलच्या ददशेने गेला. माझ्या
समजुतीप्रमाणे तो रस्ता त्या गवताळ ओसाड भागाच्या कडेने जातो. अजून काही?”
“अजून काही नाही, समस्टर होम्स. फक्त मी इतकी चक्रावून गेले आहे, की तुम्हाला
भेटल्यासशवाय व तुमचा सल्ला मासगतल्यासशवाय मला चैन पडेना.”
होम्स र्ोडा वेळ शािंत बसला.
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शेवटी त्याने सवचारले, “तुझे जयाच्याशी लग्न ठरले आहे, तो मनुष्य कु ठे आहे?
”तो कॉहहेन्रीमध्ये समडलँड इलेक्रीकल किं पनीत आहे.”
“तो तुला एकदम अचानक भेटायला येऊ शकणार नाही का?”
“ओहो, समस्टर होम्स, जसे काही मला तो मासहतीच नाही.”
“तुला वाखािंणणारे अजून कोणी आहेत का?”
“ससरीलची ओळख होण्यापूवी बरे च जण.”
“आसण तेहहापासून?”
“जर तुम्ही त्याला माझा चाहता म्हणणार असाल तर, तो भयिंकर माणूस, वूडले.”
“अजून कोणी नाही?”
आमची सुिंदर अशील र्ोडी गोंधळलेली वाटली.
होम्सने सवचारले. “तो सायकलस्वार कोण असावा?”
“ती कदासचत माझी नुसती कल्पना असेल. पण मला कधीकधी असे वाटते की समस्टर कॅ रुर्सव
माझ्यात खूप रस घेतात. आम्ही बराच वेळ एकत्र असतो. मी सिंध्याकाळी त्यािंच्याबरोबर असते.
ते कधीच तसे काही म्हणाले नाहीत. ते अगदी सभ्य गृहस्र् आहेत. पण बायकािंना सहाव्या
ज्ञानेंदद्रयाने सारे काही कळते.”
होम्स डचिंतीत ददसला. “हिं! तो उदरसनवावहासाठी काय करतो?”
“तो श्रीमिंत मनुष्य आहे.”
“त्याच्याकडे टािंगा ककिं वा घोडे नाहीत?”
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“मला तरी तो बऱ्यापैकी सधन वाटतो. तो आठवड्यातून दोनतीन वेळा शहरात जातो.
त्याला दसिण आदफ्रके च्या सोन्याच्या शेअरमध्ये बराच रस आहे.”
समस सस्मर्, काही ताजी घडामोड असेल, तर मला कळवा. मी आत्ता दुसऱ्या एका कामात
फार अडकलो आहे. पण तुमच्या के ससाठी मी सनसश्चतच वेळ काढेन. मध्यिंतरीच्या काळात मला
कळवल्यासशवाय, काही हालचाल करू नका. अच्छा. माझा सवश्वास आहे की तुमच्याकडू न मला
चािंगली बातमीच समळे ल.”
होम्सने त्याचा पाइप काढला व बोलला, “अशा मुलीला अनेक चाहते असणे हे अगदी
नैसर्गवक आहे. पण म्हणून सुनसान रस्त्यावर तरी ते नकोत. सिंशयातीतपणे कोणी गुप्त चाहता
असला पासहजे. पण हे या के सबद्दलचे चौकस आडाखे आहेत, वॉटसन.”
पण तो फक्त त्या रस्त्यावरच का ददसावा?”
“तेच तर. आपल्याला पसहल्यािंदा चार्लिंग्टन हॉलमध्ये कोण रहाते, हे शोधले पासहजे. मग
परत, वूडले व कॅ रुर्सव यािंच्यामधील नाते शोधले पासहजे. कारण ते दोघेही वेगळ्या प्रकारचे लोक
वाटतात. राल्फ सस्मर्चे नातेवाईक शोधून काढण्यात दोघािंनाही कसा काय रस होता? अजून एक
मुद्दा. घर स्टेशनपासून सहा मैल असतािंना, बाजारभावापेिा दुप्पट पगार मुलीला सिंगीत
सशकवणारीला द्यायचा पण घोडा ककिं वा टािंगा ठे वायचा नाही, ही कसली गृहव्यवस्र्ा? काहीतरी
सवसचत्र वॉटसन, -- फारच सवसचत्र!”
“तू त्यात लि घालणार का?”
“नाही, माझ्या सप्रय समत्रा. तू ती के स बघ. हे फार महत्वाचे प्रकरण वाटत नाही. माझ्या
दुसऱ्या महत्वाच्या के सच्या तपासाचे काम, मी यासाठी सोडू शकत नाही. सोमवारी तू लवकर
फारहॅमला जाऊन मग चार्लिंग्टन हॉलभोवती पसरलेल्या जिंगलापयिंतच्या भागात जाशील व सतने
सािंसगतलेल्या खऱ्याखोट्याची शहासनशा करशील. त्यावरून तुला जसे योग्य वाटतील, तसे सनणवय
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घेऊन तू निंतर चार्लिंग्टन हॉलमध्ये रहाणाऱ्यािंची चौकशी करशील व सवव प्रकाराचा अहवाल मला
येऊन देशील. आसण वॉटसन, आता यावर अजून चचाव नाही. आपल्याला काही भक्कम पुरावे
समळणे अपेसित आहे, जयावरुन आपल्याला ही के स सोडवण्यासाठी मदत होईल.’
आम्ही त्या मुलीकडू न खात्री करून घेतली, की ती ती सोमवारी वॉटरलूहून ९.५० ला
सुटणाऱ्या गाडीने सनघेल. त्यामुळे मी सकाळी लवकर ९.१३ ची गाडी पकडली. फारहॅम
स्टेशनवरून चार्लिंग्टनला जाण्यात मला काही अडचण आली नाही. त्या तरूण स्त्रीच्या साहसाचे
दृष्य चुकवणे अशक्य होते. कारण उघड्या जिंगलातून रस्ता जात होता. एका बाजूला सूचीपणी
वृिािंचे कुिं पण होते. तर दुसऱ्या बाजूला मोठीमोठी झाडे असलेली बाग होती. मुख्य रस्त्यातील
दगडािंवर वेली पसरलेल्या होत्या. प्रत्येक बाजूचे खािंब सवसशष्ट प्रकारच्या पुसट होत चाललेल्या
सचन्हािंनी भरलेले होते. पण मी काय सनरीिण के ले, की या मुख्य रस्त्यासशवाय, कुिं पणातील
फटींमधून रस्ते फ़ू टत होते. रस्त्यावरून घर ददसत नहहते. पण आजूबाजूची पडझड, अिंधार व
मरगळ ददसत होती. जिंगल सपवळ्या फु लािंच्या झुडुपािंनी भरून गेले होते व त्या सपवळ्या फु लािंवर
उन्हाळ्यातील उन पडू न ती चकाकत होती. अशाच एका झुडुपामागे, मी दडू न बसलो. सतर्ून
मला चार्लिंग्टन हॉलचे दार व दोन्ही बाजूचा रस्ता लािंबपयिंत ददसत होता. पसहल्यािंदा तो सुनसान
होता पण आता मला मी आलो, त्याच्या सवरुद्ध बाजूने येणारा एक सायकलस्वार ददसला. त्याने
गडद सूट घातला होता आसण त्याला काळी दाढी होती. चार्लिंग्टन मैदानाचा शेवट गाठल्यावर,
त्याने सायकलसकट कुिं पणाच्या कडेने उडी मारली आसण माझ्या डोळ्यादेखत नाहीसा झाला.
पिंधरा समसनटे गेली. मग दुसरी सायकल ददसू लागली. स्टेशनपासून एक तरुणी येत होती.
ती चार्लिंग्टनच्या इर्े झुडूपािंशी येईपयिंत मी सतचे सनरीिण करत होतो. िणाधावत तो मनुष्य
त्याच्या लपायच्या जागेतून बाहेर आला. त्याच्या सायलवर स्वार झाला आसण सतच्यामागे जाऊ
लागला. त्या पररसरात एवढ्या दोनच हलणाऱ्या आकृ त्या होत्या. सतच्या सायकलवर ताठ
बसलेली मुलगी आसण सायकलच्या हँडलवर वाकू न बसलेला व प्रत्येक हालचालीतून चौकस
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लपाछपी ददसत असलेला माणूस. सतने मागे वळू न त्याच्याकडे पासहले व सायकलचा वेग कमी
के ला. त्याने पण तसेच के ले. ती र्ािंबली. ताबडतोब तोही दोनशे याडाववर र्ािंबला. सतची पुढची
कृ ती उस्फू तव पण अनपेसित होती. सतने अचानक सतची सायकल वळवली व आसण सरळ जाऊन
त्याच्यावर आदळवायचा प्रयत्न के ला. तोही सतच्याइतकाच चपळ होता. तरीही दयनीय रीतीने
तो हवेतून फे कला गेल्यासारखा झाला. निंतर ती परत सतच्या रस्त्याला लागली व सतचा आब
राखत, त्या माणसाची दखल न घेता, पुढे जात रासहली. तोही वळला आसण परत तसेच अिंतर
ठे ऊन सतच्यामागे येऊ लागला. रस्ता वळला सतर्े शेवटी दोघेही माझ्या नजरे च्या टप्प्याबाहेर
गेले. मी माझ्या जागीच लपून बसलेला रासहलो. आसण ते मी बरे च के ले. कारण तो माणूस परत
ददसू लागला. तो हळू हळू सायकल मारत येत होता. तो हॉलच्या दरवाजयाशी येऊन आत सशरला
आसण सायकलवरून उतरला. काही वेळ मला तो झाडािंमध्ये उभा असलेला ददसत होता. त्याचे
हात वर के लेले होते. आसण तो त्याचा टाय नीट करत होता. निंतर तो परत सायकलवर चढला
आसण माझ्यापासून दूर हॉलच्या ददशेने गेला. मी त्या गवताळ मोकळ्या जागेतून धावत गेलो.
झाडािंमधून डोकावून पासहले. लािंबून मला उिं च धुराडी बाहेर आलेल्या करड्या इमारतीचा भाग
ददसत होता. पण रस्ता दाट झुडुपािंमधून जात असल्याने, मला निंतर तो मनुष्य ददसला नाही.
मला असे वाटले, की मी सकाळी बऱ्यापैकी काम के ले आहे. आसण मी मोठ्या आनिंदाने
फारहॅमला परतलो. घरािंचा स्र्ासनक दलाल मला चार्लिंग्टन हॉल येर्ील घरािंबद्दल, काही सािंगू
शकला नाही. त्यासाठी त्याने मला पॉल मॉल येर्ील एका प्रससध्द कायावलयाचा पत्ता ददला. मी
घरी जातािंना वाटेत सतर्े र्ािंबलो व तेर्ील दलालाला भेटलो. पण मला उशीर झाल्याने चार्लिंग्टन
हॉल येर्ील जागा उन्हाळ्यासाठी समळाली नाही. ती मसहन्यापूवीच कु णाला तरी ददली गेली
होती. समस्टर सवलीअँम्सन असे त्या भाडेकरूचे नाव होते. तो वयाने मोठा, मान द्यावा असा,
सभ्य गृहस्र् होता. तो नम्र दलाल अजून काही बोलला नाही. कारण त्याच्या भाडेकरूच्या इतर
बाबींची चचाव तो करू शकत नहहता.
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समस्टर शेरलॉक होम्सने त्या सिंध्याकाळी, मी सािंसगतलेले सारे काही लिपूववक ऐकू न घेतले.
पण त्याने मी जयाची वाट बघत होतो ते, मी बरे काम के ल्याचे चार शब्द काही तोंडातून काढले
नाहीत. उलट त्याचा कठोर चेहरा आणखीनच कठोर झाला.
निंतर तो बोलला. “माझ्या सप्रय वॉटसन, तुझी लपायची जागा फार चुकीची होती. तू
कुिं पणापलीकडे असायला हवे होतेस. म्हणजे तुला त्या माणसाला जवळू न बघता आले असते. तू
काही शे याडव लािंब असल्याने, समस सस्मर्पेिाही कमी वणवन करू शकलास. सतला वाटते की ती
त्या माणसाला ओळखत नाही. पण मला वाटते की ती ओळखते. नाहीतर सतने त्याच्याजवळ
त्याला बघण्यासाठी येऊ नये, याबद्दल तो इतका ठाम का असेल? सायकलच्या हँडलवर वाकू न
बसलेला, असे त्याचे वणवन तू के लेस. पण हे परत चेहरा ददसू नये म्हणून के ल्यासारखेच वाटते,
नाही का? तू फारच वाईट काम के ले आहेस. तो त्याच्या घरी परततो आसण तुला तर शोधून
काढायचे आहे की तो कोण आहे. पण तू फक्त लिंडनच्या घरे सवकणाऱ्या दलालाला भेटतोस!”
मी र्ोड्या रागाने ओरडलो, “मग मी काय करायला हवे होते?
“तू जवळपासच्या एखाद्या साववजसनक जागी जायला हवे होतेस. ती गावगप्पािंची जागा
असते. त्यािंनी तुला मालकापासून मोलकरणीपयिंत सगळ्यािंची नावे सािंसगतली असती.
सवलीअँम्सन? यामुळे मला काहीच उलगडा होत नाही. जर हा वयाने मोठा माणूस आहे, तर मग
तो सायकलस्वार असू शकत नाही कारण मग तो तरुणीच्या चपळ हल्ल्यापासून स्वतुःचा बचाव
करून, पळू न जाऊ शकत नाही. तुझ्या मोसहमेनिंतर आपल्याला काय नवीन समजले? त्या मुलीच्या
शौयावची हकीगत खरी आहे व सायकलस्वाराचा चार्लिंग्टन हॉलशी काहीतरी सिंबिंध आहे.
त्याबद्दल मला सिंशय नाही. सवलीअँम्सनने तेर्े भाड्याने जागा घेतली आहे. पण तो कोण आहे?
ठीक आहे. ठीक आहे. सप्रय सर, एवढा नाराज होऊ नकोस. आपण पुढील शसनवारी अजून शोध
घेऊ. आसण मध्यिंतरीच्या काळात, मीदेखील काही चौकशा करतो.”

26

दुसऱ्या ददवशी सकाळी, आम्हाला समस सस्मर्कडू न एक सचठ्ठी समळाली. मी बसघतलेले
प्रसिंग त्यात तपशीलवार सलसहलेले होते. पण त्यातील मजकू र पुढीलप्रमाणे होताुः
समस्टर होम्स, माझी खात्री आहे की माझा आत्मसवश्वास पाहून तुम्ही खूष हहाल. कारण
समस्टर कॅ रुर्सव यािंनी मला लग्नाची मागणी घातली आहे व त्यामुळे मी फारच अडचणीत आले
आहे. मला कल्पना आहे की त्यािंच्या भावना खोलवर व मान द्याव्या अशा आहेत. परिं तु त्याच
वेळी मी माझा नकार ददलेला आहे. तो त्यािंनी फार गिंभीरपणे पण धीराने घेतलेला आहे. तुमच्या
लिात येईल की पररसस्र्ती जरा तणावपूणव आहे.
सचठ्ठी वाचल्यावर होम्स सवचारपूववक म्हणाला, “आपली अशील खोल पाण्यात बुडत
चालली आहे. या के समध्ये नक्कीच अजून रुचीपूणव गोष्टी असणार. मी पूवी सवचार के ला होता,
त्यापेिा काही जास्त या के समध्ये घडते आहे. मला शािंतपणे आजचा ददवस घालवायचा होता.
पण मी मनात सवचार के लेल्या एकदोन गोष्टी तपासून बघण्यासाठी आज दुपारी बाहेर पडावे की
काय, असे मला वाटते आहे.
अशा तऱ्हेने होम्सचा शािंत ददवस नवलपूणव रीतीने सिंपला. कारण तो रात्री उसशरा फाटलेला
ओठ घेऊन व कपाळावर रिं गहीन टेंगूळ घेऊन बेकर रस्त्याला आला. दमलेल्या अवतारात तो
स्कॉटलिंड याडव तपास असधकाऱ्यािंसमोर उठू न ददसत असणार. तो त्याच्या स्वतुःच्या हास्यास्पद
साहसी कृ त्यािंच्या आठवणींनी बेजार होऊन, मनापासून हसत सुटला होता.
तो म्हणाला, “अलीकडे मला खूप कमी शारीररक व्यायाम घडतो. त्यामुळे आज मला
चािंगलाच व्यायाम घडला. तुला मासहती आहे, की बॉक्सींग या सिटीश खेळात मला बऱ्यापैकी
गती आहे. प्रसिंगापरत्वे, ती माझ्या कामी येते. उदाहरणार्व, आज मला चार लोकात लाज येऊन,
दुुःख झाले असते.”
मी त्याला म्हटले, की काय घडले, ते नीट सािंग.”
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मी तुला आधीच सशफारस के लेल्या दारूच्या गुत्त्यात जाऊन, मी चौकशी के ली. तेर्ील
बडबड्या मालकाने, मला पासहजे ती सगळी मासहती ददली. सवलीअँम्सन हा पािंढरी दाढी असलेला
मनुष्य आहे. तो काही नोकरािंबरोबर चार्लिंग्टन हॉलमध्ये एकटाच रहातो. तो पूवी धमवगुरू
असल्याची अफवा आहे. त्याच्या तेर्ील अल्प काळच्या वास्तव्यात घडलेल्या एकदोन
प्रसिंगािंवरून, मला अशी शिंका आली की त्याला चचवमधून काढू न टाकले असावे. मी आधीच एका
रठकाणी चौकशी के ली होती. त्यािंनी मला सािंसगतले की त्यािंच्याकडील कागदपत्रािंमध्ये अशा अशा
नावाचा, वाईट कारकीदव असलेला माणूस होता. मालक पुढे म्हणाला की एक चार्लिंग्टन हॉलवर
दर शसनवार रसववार येणारा माणूस होता. एकदम गरम मामला! सर. तो लाल समशा असलेला
समस्टर वूडले होता. एवढे आम्ही बोलतो आहोत तोच, तो स्वतुःच सतर्े हजर झाला. तो सबअर
पीत बसला होता. त्याने आमचे सवव सिंभाषण ऐकले होते. तो गुरगुरला, “मी कोण आहे? मला
काय हवे आहे? मी प्रश्न का सवचारतो आहे? हे सवव काय चालले आहे?” त्याची भाषा रािंगडी होती
व सवशेषणे फार ठसठशीत होती. त्याच्या दुष्ट हाताच्या मागच्या बाजूने तो एक सनरुपयोगी दोर
दफरवत होता. त्याचा फटका मी टाळू शकलो नाही. पुढची काही समसनटे फार प्रेिणीय होती.
एक दािंडगट मारामारीपटू व एक साधा सरळ मनुष्य अशी जोडी होती. त्यातून मी तुला आत्ता
जसा ददसतो आहे, तसा बाहेर पडलो. समस्टर वूडले गाडीतून घरी गेला. अशी माझी तेर्ील भेट
झाली आसण मला कबूल के ले पासहजे, की दकतीही मजा आली तरी, माझा सरेच्या सीमेवरचा
ददवस तुझ्या तेर्ील भेटीपेिा फार काही लाभदायी ठरला नाही.”
गुरुवारी आमच्या अशीलाकडू न अजून एक पत्र आले. ते असे होतेुः
समस्टर होम्स, “तुम्हाला हे ऐकू न आश्चयव वाटणार नाही की, मी समस्टर कॅ रुर्सव यािंच्याकडील
नोकरी सोडली आहे. मला माझ्या भरपूर पगारापेिा, माझा अशा पररसस्र्तीतील अस्वस्र्पणा,
जास्त महत्वाचा वाटतो. शसनवारी मी माझ्या घरी आले, की परत जाणार नाही. समस्टर कॅ रुर्सव
यािंचा काही एक सापळा होता. सुनसान रस्त्याचा धोका होता. ते सवव आता सिंपले.
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माझे नोकरी सोडायचे कारण फक्त समस्टर कॅ रुर्सवबरोबरील अस्वस्र्ता एवढेच नहहते, तर
सतर्े परत येऊ लागलेला तो वूडले नावाचा बेकार मनुष्य, हे देखील होते. तो नेहमी कु रूप होताच
पण आता तो जास्तच भीतीदायक ददसू लागला होता. कारण त्याला एक अपघात झाला व
त्यामुळे त्याचा सनदान जो काही शारीररक डौल होता, तो सवव गेला आहे. मी त्याला सखडकीतून
पासहले. पण तो मला भेटला नाही. त्यामुळे मला बरे वाटले. त्याचे समस्टर कॅ रुर्सव यािंच्याबरोबर
खूप वेळ बोलणे झाले. त्यामुळे ते दोघे निंतर बरे च उद्दीसपत ददसत होते. मला वाटते बहुधा समस्टर
वूडले शेजारीच रहात असावेत, कारण ते इर्े झोपले नाहीत. तरीही आज सकाळी मी त्यािंना
शािंतपणे झुडूपािंमधून दफरतािंना ओझरते पासहले. लवकरच माझ्या दृष्टीने एक रानटी जनावर इर्े
मोकळे असणार होते. मला त्यािंची दकळस येते. मी त्यािंना दकती घाबरते, ते मी सािंगू शकत नाही.
समस्टर कॅ रुर्सव अशा प्राण्याला िणभरासाठीसुद्धा कसे काय सहन करू शकतात? तसेही आता
शसनवारपासून माझा हा सवव त्रास सिंपेल.”
“माझा सवश्वास आहे, वॉटसन, मला वाटते सतर्े त्या मुलीच्या बाबतीत, काही खोलवर
उत्सुकता चाळवणारे असे काही घडते आहे. शेवटच्या प्रवासाच्या ददवशी सतच्यावर काही बाका
प्रसिंग गुदरणार नाही हे बघणे, आपले कतवव्य आहे. वॉटसन, मला वाटते, आपण दोघािंनी शसनवारी
सकाळी वेळ काढू न असे पासहले पासहजे, की या प्रकरणाचा शेवट सवपरीत होणार नाही.”
मला कबूल के ले पासहजे, की आत्तापयिंत मी या के सचा फार गिंभीरपणे सवचार के ला नहहता.
ती के स मला सवनोदीपणे र्ोडी कु रूप व मनोरिं जन करणारी, सवसचत्र पण धोकादायक अशी वाटत
होती. एखाद्या माणसाने सुिंदर, तरुण मुलीचा पाठलाग करावा, ही काही जगावेगळी गोष्ट नाही.
आसण जर तो इतका धीट नसेल की सतला भेटेल ककिं वा सतने बसघतल्यावर पळू न जाणार नाही, तर
मग तो सतच्यावर काही हल्ला करायची भीती नसावी. असतरे की वूडले हा खूप वेगळ्या प्रकारचा
माणूस होता. पण एक प्रसिंग सोडला, तर त्याने सतला काही त्रास ददला नहहता. आता सतच्या
तेर्ील असस्तत्वाची दखल न घेता, तो कॅ रुर्सव यािंच्या घरात वावरत असेल तर ठीक आहे. पण
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होम्सच्या लिात आले होते की सायकलस्वार मनुष्य, चार्लिंग्टन हॉल येर्ील शसनवार रसववार
होणाऱ्या मेजवानीचा सभासद असावा. तो कोण होता व त्याला काय पासहजे होते, हे मात्र
समजले नहहते. इर्ून सनघण्यापूवी होम्सने सखशात सपस्तुल ठे वले होते. तेहहा मला असे वाटले
होते, की या चौकस घटनासाखळीचा काही दुुःखािंत होणार आहे की काय.
रात्रभराच्या पावसानिंतर सकाळी छान उजाडले. त्या गावठी जिंगलाचा तो भाग फु लािंच्या
ताटव्यािंनी भरून गेला. लिंडनच्या करड्या उजाड रखरखीत आसमिंतापेिा ही मोहकता डोळ्यािंना
सुखावत होती. होम्स आसण मी रुिं द वालुकामय रस्त्यावरून सकाळच्या ताजया हवेचा आस्वाद
घेत व पक्षयािंचे कू जन ऐकत चाललो होतो. क्रुक्सबरी टेकाडापासून सनघणाऱ्या रस्त्यावर
आम्हाला, उिं च उिं च ओक वृिािंमधून जुन्या हॉलचा वरील भाग ददसत होता. त्याभोवतालच्या
इमारती त्यामानाने नवीन होत्या. होम्सने मला जिंगलाचा तपकीरी भाग व उमलणाऱ्या फु लािंचा
सहरव्या पट्ट्ट्यामधील लाल सपवळसर असा रस्त्याचा लािंब भाग दाखवला. लािंबवर आम्हाला
रठपक्यासारखे एक वाहन आमच्या ददशेने येतािंना ददसू लागले. होम्सने अधीरपणे काही उद्गार
काढला.
तो म्हणाला, “मी अध्याव तासाची मुदत ददलेली आहे. हा जर सतच्यासाठीचा सापळा असेल,
तर ती आधीच्या गाडीने जात असणार. वॉटसन, मला भीती वाटते की आपण सतला
गाठण्यापूवीच ती चार्लिंग्टन ओलािंडल
े की काय.”
आम्ही चढ ओलािंडल्यापासून आम्हाला वाहन ददसेनासे झाले. पण आम्ही आमचा वेग इतका
वाढवला, की माझ्यासारख्या बैठे आयुष्य जगणाऱ्या माणसाला तो डोस जास्तच वाटला. त्यामुळे
मी मागे पडलो. होम्स मात्र तयार गडी असल्याने, त्याच्याकडे भरपूर िमता होती. तो त्याच्या
उडत्या चालीने माझ्यापुढे शिंभर याडव जात होता. अचानक तो र्ािंबला. त्याने त्याचे हात दुुःखाने
हताश होऊन हवेत उडवलेले मी पासहले. त्याच वेळी एक कु त्र्यािंची ररकामी गाडी व घोडा
रस्त्यावर आमच्याकडे हळू हळू येतािंना ददसू लागले.
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मी धावत त्याच्याजवळ गेलो तेहहा होम्स ओरडला, “फार उशीर झाला. वॉटसन, फार
उशीर झाला. मी सतला आधीच्या गाडीने जाऊ नकोस, म्हणून सािंगायला हवे होते. सतचे अपहरण
झाले. वॉटसन, सतचे अपहरण झाले. बहुतेक खून झाला. देवाला ठाऊक की नक्की काय झाले?
रस्ता अडवा! घोडा र्ािंबवा! हे ठीक आहे. आता उडी मार. मी मूखवपणे के लेली चूक मला दुरुस्त
करता येते का, ते बघू.”
आम्ही कु त्र्यािंच्या गाडीत उडी मारली आसण होम्सने घोड्याला चाबकाने एक जोरदार
फटका लगावला व लगाम त्याच्या हातात ठे वला. मग आम्ही रस्त्याने वळू न, मागे जाऊ लागलो.
चार्लिंग्टन हॉल व जिंगलाचा ओसाड गवताळ भाग यातील अिंतर, आम्हाला पूणवपणे ददसू लागले.
मी होम्सचा हात पकडला.
मी धापा टाकत बोललो, “तो बघ, तो मनुष्य!” एक एकाकी सायकलस्वार आमच्या ददशेने
येत होता. त्याचे डोके खाली होते व खािंदे गोल होते. तो सवव शक्तीसनशी पॅडल मारत होता.
रे समधील खेळाडू िंसारखा जणू उडत होता. अचानक त्याने त्याचा दाढीवाला चेहरा वर के ला.
आम्हाला त्याच्याजवळ आलेले पासहले व सायकलवरून उडी मारून तो र्ािंबला. त्याचे डोळे ताप
आल्यासारखे चकाकत होते आसण दाढी कोळशासारखी काळी कु ळकु ळीत होती. तो आमच्याकडे
व कु त्र्याच्या गाडीकडे डोळे फाडू न बघत होता. निंतर त्याच्या चेहऱ्यावर नवल वाटल्याचे भाव
पसरले.
त्याची सायकल आमच्या गाडीपुढे आडवी घालत, तो ओरडला, “तुम्ही कोण आहात? सतर्ेच
र्ािंबा. तुम्हाला ही कु त्र्याची गाडी कु ठे समळाली? अरे माणसा, र्ािंब!” सपस्तुल काढत तो
ककिं चाळला. “सतर्ेच र्ािंबा. नाहीतर मी तुमच्या घोड्याला गोळी घालेन.”
होम्सने घोड्याचा लगाम माझ्या हातात ददला व गाडीतून उडी मारली.
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त्याच्यावर सरळसरळ हल्ला करत तो म्हणाला, “आम्हाला ह्वा असलेला माणूस तूच
आहेस. समस हहायोलेट सस्मर् कु ठे आहे?”
“तेच तर मी तुम्हाला सवचारतो आहे. समस हहायोलेट सस्मर् कु ठे आहे? तुम्ही सतच्या
कु त्र्याच्या गाडीत आहात. ती कु ठे आहे हे तुम्हालाच मासहती पासहजे.”
“आम्हाला कु त्र्याची गाडी रस्त्यात समळाली. त्यात कु णी नहहते. त्या तरुणीला मदत
करायला म्हणून आम्ही आलो.”
नाटकीपणे दुुःख करत तो अनोळखी माणूस ओरडला, “अरे देवा! अरे देवा! मी काय करू?
त्यािंनी सतला पळवले. त्या कु त्तरड्या वूडलेचे व सबशपच्या माणसाचे हे काम आहे. तुम्ही खरोखर
सतचे समत्र असाल, तर इकडे या. माझ्या बाजूने उभे रहा. आपण सतला वाचवू. मग मला
चार्लिंग्टनच्या जिंगलात मरण आले तरी बेहत्तर!”
तो हातात सपस्तुल घेऊन कुिं पणातील फटीतून वाट फु टेल सतकडे धावू लागला. होम्स त्याच्या
मागोमाग गेला. आसण मी घोड्याला रस्त्याच्या कडेला चरायला सोडू न होम्सच्या मागे गेलो.
सचखलात बऱ्याच पाऊलािंचे ठसे उमटलेल्या रठकाणी बोट दाखवत तो बोलला, “इर्ून ते
आले. हॅलो, एक समसनट र्ािंबा. इर्े झुडुपात कोण आहे?
तो एक साधारण सतरा वषािंचा, घोड्यािंची सनगा राखणाऱ्या लोकािंसारखे कपडे घातलेला
व पायात चामड्याचे पट्टे असलेली पँट घातलेला तरुण होता. तो पाठीवर उताणा पडला होता.
त्याचे गुडघे वर असून डोक्याला भली मोठी खोक पडली होती. तो बेशुध्द झाला होता, पण
सजविंत होता. त्याची जखम हाडापयिंत गेली नसल्याचे, त्याच्याकडे बघून समजत होते.
अनोळखी माणूस ओरडला, “हा पीटर आहे, घोड्यािंची सनगा राखणारा मुलगा. तो सतला
गाडीतून नेत होता. त्या नरपशूिंनी त्याला गाडीबाहेर खेचले आसण जखमी के ले. त्याला आपण
काही करू शकत नाही. तो तसाच राहू दे. पण आपण सतला वाईट नशीबापासून वाचवू शकतो.”
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आम्ही वेड्यासारखे धावत झाडािंमधून रस्त्याच्या खालील भागात गेलो. आम्ही
घराभोवतीच्या झुडूपािंच्या दाटीशी पोचलो, तेहहा होम्स सरसावून उभा रासहला.
“ते घरी गेले नाहीत. इर्े डावीकडे लॉरेल झुडूपापाशी पाउलखुणा आहेत. ओहो! मी तसे
म्हणालो होतो.”
तो असे म्हणत असतािंना एका बाईची ककिं काळी आमच्या समोरील दाट, सहरव्या झुडूपािंच्या
गदीतून ऐकू आली. -- अशी ककिं काळी जयामुळे सववत्र रानटी दहशत भरून रासहली -- गळा
आवळल्यासारखा व घशातून घरघर झाल्यासारखा जोरदार आवाज आला.
झुडूपािंमधून वाट काढत अनोळखी मनुष्य बोलला, “इकडू न या. इकडू न या. ते त्या अरुिं द
पॅसेजमध्ये आहेत. ओहो, सभत्रट कु त्तरडे! सभ्य गृहस्र्हो, माझ्या मागून या. फार उशीर झाला.
फारच उशीर!
आम्ही अचानक जुनाट वृिािंनी वेढलेल्या छानशा मोकळ्या सहरवळीवर आलो. तेर्ील
पुढच्या भागात, एका महाकाय ओक वृिाच्या सावलीत एक तीन जणािंचा वैसशष्ट्यपूणव गट उभा
होता. त्यातील एक मोडू न पडलेली व अशक्त ददसणारी आमची अशील मसहला होती. सतच्या
तोंडाभोवती करकचून रुमाल बािंधलेला होता. सतच्यासमोर दुष्ट, लाल समशावाला, क्रूर चेहऱ्याचा
तरुण मनुष्य उभा होता. त्याचे पँट घातलेले पाय फाकवून, एक हात सीटवर ठे ऊन, कोपर बाहेर
ताणून व दुसरा हातातील चाबूक हलवत, त्याचा दृष्टीकोन पूणवपणे सवजयी वीरासारखा दाखवत
उभा होता. त्यािंच्यामध्ये एक वयाने मोठा करड्या रिं गािंचा दाढीवाला, ट्ट्वीड कोटवर लहानसे
पािंढरे जाकीट घालून लग्नाची तयारी जवळजवळ पूणवत्वाला नेत होता. त्याने त्याचे प्रार्वनेचे
पुस्तक आम्ही सतर्े जाताच सखशात ठे वले. आसण दुष्ट बेत करणाऱ्या नवऱ्या मुलाच्या पाठीवर
असभनिंदन करत र्ाप मारली. मी दुुःखाने चदकत होऊन बोललो, “त्यािंचे लग्न झाले.”
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आमचा वाटाड्या ओरडला, “इकडे या.” तो फटीत घुसला. होम्स आसण मी त्याच्या
मागोमाग गेलो. आम्ही गेल्यावर त्या स्त्रीने कसेबसे धडपडत, झाडाच्या खोडाचा आधार घेतला.
चचवमधून हाकलला गेलल
े ा माणूस, सवलीअँम्सन, आमच्यापुढे फसव्या नम्रपणे वाकला. धटींगण
वूडले खुनशीपणे मोठ्याने हसत पुढे आला.
तो म्हणाला, “बॉब, तू तुझी दाढी आता काढलीस तरी चालेल. मी तुला चािंगले ओळखतो.
तू आसण तुझा चमचा, तुमची समसेस वूडलेशी ओळख करून देण्यासाठी तुम्ही अगदी वेळेत आला
आहात.”
आमच्या वाटाड्याचे उत्तर अगदी वेगळ्याच प्रकारचे होते. त्याने त्याची ओळख लपवलेली
काळी कु ळकु ळीत दाढी ओढू न काढली आसण त्याचा घोटून दाढी के लेला, लािंब, अशक्त सपवळट
चेहरा उघडा के ला. मग त्याने त्याचे सपस्तुल उिं चावून, त्याच्यावर चालून येणाऱ्या, घोड्याचा
धोकादायक चाबूक हातात घेतलेल्या, तरुण आक्रमक गुन्हेगारावर रोखले.
आमचा वाटाड्या म्हणाला, “मी बॉब कॅ रुर्सव आहे. आसण मी या स्त्रीला न्याय ददलेला आहे.
तू सतचा काही गैरवापर करू बघशील, तर मी तुला काय करतो ते बघ. देवाशपर्, मी माझा शब्द
खरा करे न.”
“तुला फार उशीर झालेला आहे. ती माझी बायको आहे.”
“नाही. ती तुझी सवधवा आहे.”
त्याचे सपस्तुल वाजले. मी वूडलेच्या कोटाच्या पुढील बाजूकडू न रक्त आलेले पासहले. तो
सगरकी मारून ककिं चाळला व पाठीवर उताणा पडला. त्याचा भयानक लाल चेहरा अचानक
डागाळलेला व हीन दीन झाला. तो कोटवर लहानसे पािंढरे जाकीट घातलेला, वयाने मोठा माणूस
मी कधी न ऐकलेले असे अवावच्य सशव्याशाप द्यायला लागला. त्याचे सपस्तुल ओढू न काढले. पण
ते सरसावण्यापूवी, तो होम्सच्या सपस्तुलाच्या चापाकडे बघत होता.
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माझा समत्र र्िंडपणे म्हणाला, “पुरे झाले. ते सपस्तुल फे का. वॉटसन, ते उचल. ते त्याच्या
डोक्याला लाव. आभारी आहे. कॅ रुर्सव, ते सपस्तुल मला दे. आपल्याला आता असधक रक्तपात
नको. चल. मला ते दे.”
“तू कोण आहेस?”
“माझे नाव शेरलॉक होम्स आहे.”
“अरे बापरे!”
“तू माझे नाव ऐकले आहेस तर! ठीक आहे. नेमलेले सरकारी पोलीस येईपयिंत, मी त्यािंची
भूसमका बजावतो. ए, इकडे ये रे .” मोकळ्या जागेच्या कडेला उभ्या असलेल्या घाबरलेल्या
पोऱ्यावर तो खेकसला. “इकडे ये. ही सचठ्ठी घे आसण वेगाने फारहॅमला जा. त्याने त्याच्या वहीतील
एक कागद काढू न, त्यावर काही खरडले. “हा कागद पोलीस स्टेशनमधील कॉन्स्टेबलला दे. तो
येईपयिंत मी तुम्हा सवािंना माझ्या ताब्यात ठे वतो.”
होम्सची बळकट, स्वासभमानी व्यसक्तमत्वामुळे दुुःखदायक पररसस्र्तीवर वचक बसला.
सगळे जण त्याच्या हातातले बाहुले बनले होते. कॅ रुर्सव आसण सवलीअँम्सनने जखमी वूडलेला
उचलून घरात नेल.े आसण मी घाबरलेल्या मुलीला आधार ददला. जखमी माणसाला अिंर्रुणावर
झोपवले गेले आसण होम्सने सवनिंती के ल्याने मी त्याला तपासले. जुने पडदे टािंगलेल्या व आधीच
सतर्े दोन कै दी असलेल्या जेवणघरात तो बसलेला होता. सतर्े मी तो अहवाल नेऊन ददला.
मी बोललो, “तो जगेल.”
कॅ रुर्सव त्याच्या खुचीतून उडी मारून उठत ककिं चाळला, “काय? मी वरती जाऊन
पहील्याप्रर्म त्याचा खात्मा करून टाकतो. तुम्ही मला असे सािंगत आहात का की त्या सुिंदर
मुलीला आयुष्यभरासाठी त्या गुरगुरणाऱ्या नीच जॅक वूडलेबरोबर बािंधायचे?”
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होम्स म्हणाला, “तू त्याचा सवचार करायचे काही कारण नाही. दुसरा काही उपाय नसल्याने,
काहीही झाले तरी सतने त्याच्याशी लग्न करु नये, यासाठी दोन चािंगली कारणे आहेत. पसहले
कारण म्हणजे आपण समस्टर सवलीअँम्सन यािंना लग्नसवधी करायचे असधकार आहेत का, ते नक्कीच
सवचारू शकतो.”
तो हलकट ओरडला, “मला पसवत्र लग्नसवधी करायचे असधकार देण्यात आलेले आहेत.”
“आसण तुझ्याकडू न तो असधकार काढू नही घेण्यात आलेला आहे.”
एकदा चचवचे काम करणारा माणूस, म्हणजे नेहमीच तसा माणूस.”
“मला तसे वाटत नाही. परवानापत्राचे काय?”
“आमच्याकडे लग्न लावण्याचे परवानापत्र आहे. हे इर्े माझ्या सखशात आहे.”
“मग तू ते काहीतरी युक्तीने समळवले आहेस. पण तरीही जबरदस्तीने के लेले लग्न हे लग्न
नहहे. तर तो गिंभीर गुन्हा आहे, असे तुझ्या लिात येईल. जर मी चुकत नसेन तर, पुढील दहा वषे
तुला या मुद्द्द्यावर सवचार करायला वेळ आहे. कॅ रुर्सव, तुझे सपस्तुल सखशात टाकू न, तू चािंगले
के ले आहेस.’
“समस्टर होम्स, मी सवचार करायला सुरवात के ली होती. पण जेहहा मी या मुलीचा बचाव
करण्यासाठी घेतलेली सवव काळजी सवचारात घेतली, तेहहा मला जाणवले की मी सतच्यावर प्रेम
करतो म्हणून हे के ले. समस्टर होम्स, ककिं बरलेपासून जोहान्सबगवपयिंत जयाच्या नावाची दहशत
आहे, असा माणूस, तो दुष्ट धटटिंगण वूडले! ती त्या आदफ्रके च्या दुष्ट हैवानाच्या ताब्यात आहे असे
कळल्यावर, माझे डोके च सटकले. कारण याच वेळी मला, खऱ्या प्रेमाचा अर्व समजला होता.
समस्टर होम्स, तुम्ही यावर सवश्वास ठे वणार नाही. पण नोकरीसाठी ती मुलगी माझ्या घरात
आल्यापासून, मी सतला असजबात कु ठे ही दुसरी नोकरी शोधू ददली नाही. बाहेर सतच्यावर लािंडगे
टपलेले असल्याचे, मला मासहती होते. माझ्या सायकलने सतचा पाठलाग न करता, सतला काही
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त्रास होत नसल्याची खबरदारी मी घेत होतो. मी सतच्यापासून अिंतर राखून होतो. आसण सतने
ओळखू नये म्हणून मी दाढी लावत असे. कारण ती चािंगली व धीराची मुलगी आहे. मी रस्त्यावर
सतचा पाठलाग करतो आहे, हे सतला समजले असते, तर ती माझ्याकडे इतके ददवस नोकरी करत
रासहली नसती.”
सतला धोका असल्याचे तुम्ही सतला सािंसगतले का नाही?’
“कारण मग सतने माझ्याकडील नोकरी सोडली असती आसण ते मला सहन झाले नसते. जरी
ती माझ्यावर प्रेम करू शकत नसली, तरी सतची छोटीशी छान आकृ ती माझ्या घरात रोज बघणे
आसण सतचा आवाज ऐकणे हे देखील माझ्यासाठी खूप होते.
मी म्हणालो, “अस्स! समस्टर कॅ रुर्सव, तुम्ही त्याला प्रेम म्हणता. पण मी त्याला स्वार्ीपणा
म्हणेन.”
“काही म्हटले तरी त्यात फार फरक नाही. तसेही मी सतला नोकरी सोडू न जाऊन द्यायला
तयार नहहतो. सशवाय इतक्या गदीत सतची काळजी घेणारे कोणीतरी होते, हे चािंगले होते. निंतर
तार आली तेहहा मला समजले, की आता ते काही हालचाल करणार आहेत.”
“कु ठली तार?”
कॅ रुर्सवने सखशातून एक तार काढली व म्हणाला, “हीच ती तार.”
ती लहानशी व र्ोडक्यात अशी सलसहलेली होतीुः
‘वयस्क मनुष्य (राल्फ सस्मर्)मेला आहे.’
होम्स बोलला, “हिं. मला वाटते आता मला कशाकशा गोष्टी घडत गेल्या, याचा अिंदाज येतो
आहे. तुम्ही म्हणता आहात त्याप्रमाणे मला कळते आहे, की या तारे मुळे त्यािंनी हालचाल करायचे
ठरवले. पण तुम्ही र्ािंबला आहात, तर तुम्हाला जे मासहती आहे ते मला सािंगू शकता.”
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पािंढरे जाकीट घातलेला तो वयस्क छचोर माणूस सशव्यािंची बरसात करू लागला.
तो म्हणाला, “देवाच्या दयेनी जर तुम्ही आमच्यावर ओरडणार असाल तर बॉब कॅ रुर्सव, तू
जॅक वूडलेला जशी वागणूक ददलीस, तशी मी तुला देईन. तू मनभरून त्या मुलीसवषयी काहीही
बरळ, कारण ती तुझी एकतफी बाजू आहे. पण जर तू तुझ्या या चमच्यािंना माझ्यासारख्या पािंढरे
शुभ्र कपडे घातलेल्या माणसाबद्दल, काहीबाही सािंगत सुटलास, तर तर ते ददवसभरातील तुझे
सवावत वाईट काम असेल.”
ससगरे ट पेटवत होम्स म्हणाला, “तुझा आत्मसन्मान फार टोकाला नेऊ नकोस. ही के स
सरळसरळतुझ्या सवरुद्ध जाते आहे. माझ्या उत्किं ठे चे शमन हहावे म्हणून फक्त मी तुम्हाला काही
स्पष्टीकरण द्यायला सािंगतो आहे. पण ते देण्यात काही अडचण असेल, तर मी बोलतो आसण मग
बघू, की तुम्हाला दकती वेळ तुमचे गुसपत राखून ठे वता येऊ शकते. सववप्रर्म तुम्ही सतघे दसिण
आदफ्रके तून आलात. तुम्ही, वूडले आसण कॅ रुर्सव.”
सवलीअँम्सन म्हणाला, “असत्य निंबर १ - मी कधीच त्या दोघािंना दोन मसहन्यािंपूवी पासहले
नहहते आसण माझ्या आयुष्यात मी कधीच आदफ्रके ला नहहतो. तेहहा उचापतखोर समस्टर होम्स,
तुमचे अिंदाज तुमच्याकडेच ठे वा.
कॅ रुर्सव म्हणाला, “तो म्हणतो, ते खरे आहे.”
“ठीक आहे. ठीक आहे. तुम्ही दोघे सतर्े होतात. सवलीअँम्सनबद्दलचे मत हे आम्हीच आमच्या
मनाने बनवलेले आहे. तुम्हाला राल्फ सस्मर् दसिण आदफ्रके त भेटला. तो आता फार जगणार
नाही, हे तुम्ही जाणले. तुम्ही ठरवले की त्याच्या पुतणीला त्याचे जे काही आहे, ते समळाले पासहजे.
कसे काय? बरोबर?”
कॅ रुर्सवने मान हलवली व सवलीअँम्सनने सिंमती दशववली.
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“ती सवावत जवळची नातेवाईक होती, यात काही सिंशय नाही. तुम्हाला मासहती होते, की
त्या मरणाऱ्या माणसाने काही इच्छापत्र के लेले नाही.”
कॅ रुर्सव म्हणाला, “त्याला सलसहता वाचता येत नहहते.”
त्यामुळे तुम्ही सिंधी घेऊन त्या मुलीची सशकार के ली. तुमचा असा बेत होता की एकाने
सतच्याशी लग्न करायचे व दुसऱ्याने मजा मारायची. काही कारणाने वूडलेला नवरा म्हणून ठरवले
गेले. असे का के ले?”
“आम्ही प्रवासामध्ये, पत्ते खेळतािंना पैज लावली. ती तो डजिंकला.”
“अस्स! तुम्ही त्या तरूणीला तुमच्याकडे नोकरी ददली. आसण वूडलेने सतचे प्रणयाराधन सुरु
के ले. सतला तो दुष्ट व दारुडा असल्याचे कळले व ती त्याच्यापासून फटकू न राहू लागली.
मध्यिंतरीच्या काळात तुमचा करार मोडायची पाळी आली, कारण तुम्ही स्वतुःच सतच्या प्रेमात
पडलात. तुम्हाला त्या वूडले ह्लकटाने सतला पटकवावे, हे काही रुचेना, बरोबर?”
“नाही. असे काही झाले नहहते.”
तुमच्या दोघािंमध्ये भािंडण झाले. तो रागाने तुम्हाला सोडू न गेला. तो स्वतुःचे वेगळे बेत
आखू लागला.”
कॅ रुर्सव कटूपणे हसत ओरडला, “सवलीअँम्सन, आपल्याकडे या सभ्य गृहस्र्ाला
सािंगण्यासारखे फारसे काही नाही. हो, आम्ही भािंडलो व त्याने मला खाली पाडले. परिं तु कसेबसे
मी मारामारीत त्याच्या पातळीला आहे. मग आम्ही भेटेनासे झालो.
मग त्याने या चचवमधून हाकलून ददलेल्या, धमवगुरूची दकरकोळ कामे करणाऱ्या माणसाला,
इर्े पकडू न आणले. ती शसनवारी इर्ून सायकलवरून स्टेशनला जाते, असे त्यािंना कळल्याने, ते
इर्े घर भाड्याने घेऊन ते रहात आहेत, असे मला समजले. काही दुष्ट कारस्र्ान चालल्याचा मला
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सिंशय आल्याने, त्यानिंतर मी सतच्यावर लि ठे ऊ लागलो. मी त्यािंच्यावर वेळोवेळी लि ठे ऊन
होतो. कारण ते काय नको तो उद्योग करत आहेत का, हे मला शोधून काढायचे होते. दोन
ददवसािंपूवी राल्फ सस्मर् वारल्याची ही तार वूडले माझ्या घरी घेऊन आला. तो म्हणाला, की तो
करत असलेल्या बेतात मी सहभागी होणार का. मी नाही म्हणालो. त्याने मला सवचारले की तू
त्या मुलीशी लग्न करून, मला त्यातील वाटा देणार का? मी असे खुषीने के ले असते, पण ती
माझ्याशी लग्नाला तयार होणार नाही, असे मी म्हणालो. तो म्हणाला, “प्रर्म सतचे लग्न लावू
आसण मग एक दोन आठवड्यािंनी, सतला काय तो धक्का देऊ. मी म्हटले मला रक्तपात करून काहीही
करायचे नाही. त्यामुळे तो घाणेरडा हलकट मला सशव्या देत, ‘मी सतला समळवीनच’, असे
बडबडत सनघून गेला. ती माझे काम या शसनवारपासून सोडणार होती. मी सतला स्टेशनपयिंत
नेण्यासाठी एक सापळा रचला. पण मला मनातून इतके अपराधी वाटत होते की मी सायकलने
सतचा पाठलाग के ला. मी सायकल चालवायला सुरवात के ली. पण मी सतला गाठण्यापूवीच हे
नाटक झाले. जेहहा मी सतच्या कु त्र्याच्या गाडीत बसून तुम्हाला दोघािंना परततािंना पासहले, तेहहा
त्याबद्दल मला पसहल्यािंदा कळले.
होम्सने उठू न त्याची ससगरे ट दाबून सवझवली व बोलला, “वॉटसन, मी फार उशीर के ला.
जेहहा तुझ्या अहवालात तू म्हणालास, की तू एक सायकलस्वार बसघतलास व तो झुडूपािंमध्ये
जाऊन त्याचा टाय नीट करत होता, त्या एका गोष्टीमुळे मला हे सवव लिात यायला हवे होते.
पण अशी चौकस व काही बाबतीत वेगळीच असणारी के स आपल्याला समळाल्याबद्दल, आपण
आपले असभनिंदन करुया. मला येर्ील तीन कॉन्स्टेबल इर्े येण्याच्या वाटेवर असल्याचे कळले
आहे. आसण घोड्याची काळजी घेणाऱ्या मुलाने त्याला सािंसगतलेले काम चोखपणे के लेले आहे. तो
हलकट नवरदेव ककिं वा तो रुचीपूणव पोऱ्या यािंनी घडवून आणलेल्या त्या सकाळच्या कृ त्यामुळे,
त्याना कायमची अद्दल घडेल, असे वाटत नाही. वॉटसन, मला वाटते, तू डॉक्टर असल्याने, तू
समस सस्मर्ला सािंगू शकतोस की ती पुरेशी बरी झाली असेल, तर आपण सतला सतच्या आईच्या
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घरी सोडू शकतो. जर ती स्वतुःला अजून आजारी समजत असेल, तर सतला एक टोला दे, की
आम्ही समडलँडमधील तरुण इलेसक्रसशयनला तार करणार आहोत. त्याने ती लगेच बरी होईल.
समस्टर कॅ रुर्सव, या दुष्ट बेतामध्ये तुम्हाला जे करणे शक्य होते, ते तुम्ही के ले आहे. तुमच्या
कोटावतील सुनावणीच्या वेळी जर माझ्या सािीची मदत लागली, तर हे माझे काडव घेऊन ठे वा. ते
उपयोगी पडेल.”
गोष्ट सलसहतािंना, माझ्या या सतत मध्येमध्ये सिंभाषण घालायच्या सवयीमुळे, मला माझे
सािंगणे आटोपशीर करता येत नाही. चौकस वाचकाला त्याच्या अपेिेप्रमाणे मी झटपट शेवटाकडे
नेऊ शकत नाही, असे माझ्या वाचकािंच्याही लिात आले असेल. एखादी घटना ककिं वा कृ ती सािंगणे
हे माझ्या दृष्टीने महत्वाचे असते. आपल्या व्यस्त आयुष्यातून एकदा गोष्टीतील कळसाध्याय
गाठला गेला, की मग ती पात्रे आपल्या स्मरणातून सनघून जातात. मात्र या के सच्या बाबतीत
माझ्या नोंदवहीत एक पररसशष्ट जोडलेले आहे की समस हहायोलेट सस्मर्चे नशीब फळफळले, ती
आता ससरील मॉर्टवनची पत्नी आहे. ससरील मॉर्टवन हा वेस्टसमन्स्टर येर्ील ‘मॉर्टवन व के नेडी’ या
प्रससद्ध इलेसक्रसशयन फमवचा वररष्ठ भागीदार आहे. वूडले व सवलीअँम्सन यािंच्यावर बळजबरीने
अपहरण करून शारीररक हल्ला के ल्याबद्दल, खटला भरण्यात आला. त्यात सवलीअँम्सनला सात
वषािंची व वूडलेला दहा वषािंची सशिा झाली. कॅ रुर्सवला काही सशिा झाली का, हे काही
माझ्याकडे सलसहलेले नाही पण त्याच्या दकरकोळ गुन्याची कोटावने फारशी दखल घेतली नसावी.
वूडले याची फार धोकादायक धटटिंगण असल्याची कीती असल्याने, काही मसहन्यातच त्याला
सशिा फमाववण्यात आली.
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मी माझ्या समत्राला शारीररक व मानससक दृष्ट्या इतक्या चािंगल्या अवस्र्ेत ’९५ मध्ये जसे
पासहले, तसे निंतर कधीच पाहीले नाही. त्याच्या वाढत्या प्रससद्धीने त्याच्याकडे धडाधड कामे येऊ
लागली. त्यातील काही नावाजलेल्या अशीलािंची ओळख मी उघड के ली तर बेकर रस्त्यावरील
होम्सच्या नावाच्या पाटीचा मी अपमान के ल्यासारखे होईल. इतर अनेक र्ोर कलाकारािंसारखा
होम्स त्याच्या (रहस्यभेद करण्याच्या) कलेसाठी जगत असे. होल्डरनीजच्या उमरावाच्या के सचा
अपवाद वगळता, त्याने ददलेल्या अमूल्य सल्ल्याबद्दल मी त्याला कधी त्याच्या अशीलािंकडू न
मोठ्या घबाडाची अपेिा ठे वलेले बसघतले नाही. तो इतका बेदफकीर व लहरी आहे की कधीकधी
तो सत्ताधीश धसनक लोकािंना मदत करायला नकार देतो व त्यािंच्याबद्दल सहानुभूती बाळगत
नाही. तर काही नम्र अशीलािंचे त्याच्या कल्पकतेला व शोधकतेला आहहान देणारे सवसचत्र,
नाट्यपूणव काम अगदी लिपूववक करण्यासाठी मात्र आठवडेच्या आठवडे घालवतो.
त्या ‘९५च्या सिंस्मरणीय वषावत चौकस आसण असुसिंगत अशा खूप के सेस त्याने हाताळल्या.
माननीय पोप यािंच्या इच्छेने के लेला रोमन कॅ र्ॉसलक चचवचा महत्वाचा माणूस असलेल्या तोस्का
याच्या अचानक मृत्युचा तपास, पक्षयािंना प्रसशिण देणाऱ्या व जयाने पूवव लिंडनमधून प्लेगची गाठ
घालवली, त्या कु प्रससद्ध सवल्सनला के लेली अटक, या दोन नावाजलेल्या के सबरोबर या दोन
के सही त्याने यशस्वीपणे सोडवल्या, वूडमन लीच्या शोकािंसतके चा उलगडा आसण कॅ प्टन पीटर
कॅ री याच्या मरणाभोवतालच्या गूढ पररसस्र्तीचा छडा. या असामान्य के सेसचा उल्लेख
के ल्यासशवाय समस्टर शेरलॉक होम्सच्या आगळ्यावेगळ्या कामाचे मोजमाप होणार नाही.
जुलैच्या पसहल्या आठवड्यात माझा समत्र आमच्या बेकर रस्त्याच्या घरी बरे च वेळा
नसायचा. तेहहा माझ्या लिात आले की तो काही कामात गुिंतलेला ददसतो आहे. तेहहा बरे च
ओबडधोबड ददसणारे लोक घरी येऊन कॅ प्टन बेससलची चौकशी करत. त्यामुळे मला समजले की
होम्स त्याच्या अनेक सोंगािंपैकी एका नावाने वावरत असून त्याने स्वतुःची ओळख लपवली आहे.
लिंडनच्या वेगवेगळया भागात तो वेष व व्यसक्तमत्व बदलू शकत असलेले सनदान पाच अड्डे होते.
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तो कशात गुिंतला आहे, याबद्दल त्याने मला काही सािंसगतले नाही. मी देखील माझ्या सवयीप्रमाणे,
त्याला काही सवचारले नाही. त्याने मला उद्मेगून पहीला इशारा ददला, त्यावरून तो काही
असामान्य तपासात गुिंतल्याचे मला कळले. तो सकाळी न्याहारीपूवी बाहेर गेला व माझा मी
बसलो असतािंना तो खोलीत अवतीणव झाला. त्याच्या डोक्यावर टोपी होती व मोठी सवसचत्र
भाल्यासारखे टोक असलेली छत्री त्याने काखेत धरली होती.
मी ओरडलो, “हे काय होम्स! तू लिंडनभर असा दफरतो आहेस की काय?
“मी कत्तलखान्यात जाऊन आलो.”
“मास सवकणाऱ्याकडे?”
“आसण आता छान भूक लागून परत आलो आहे. माझ्या सप्रय वॉटसन, आता माझ्या
न्याहारीपूवीच्या व्यायामाच्या काही प्रश्न नाही. पण मी पैज लावायला तयार आहे की तुला
माझ्या व्यायामाबद्दल काहीही तकव करणे शक्य नाही.”
“मी तसा प्रयत्नही करणार नाही.”
कॉफी ओतताना तो गालातल्या गालात हसला.
“जर तू अलाड्यवसच्या मागील दुकानात गेलास तर तुला छताच्या हुकाला टािंगलेले एक
मेलल
े े डु क्कर ददसेल आसण एक शटव घातलेला माणूस जीव खाऊन ते त्याच्या सुरीने कापतािंना
ददसेल. मी शसक्तमान असल्यामुळे जास्त जोर न लावता एका फटक्यात ते काम करून माझी
खुमखुमी सजरवली. तुला प्रयत्न करून बघायचा आहे का?”
“असजबात नाही. पण तू ते कशाला करत होतास?”
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“कारण वूडमन लीच्या गूढ प्रकरणावर त्याचा दुरान्वयाने पररणाम होईल, असे मला वाटले.
ओहो, हॉपदकन्स मला काल रात्री तुझी तार समळाली. मी तू येण्याचीच वाट बघत होतो. तू ये
आसण आम्हाला सामील हो.”
आमचा पाहुणा तीस वषािंचा एकदम जागरुक मनुष्य होता, त्याने ट्ट्वीडचा सूट घातला
होता. पण नेहमी तो घालायची सवय नसल्याने, त्यात र्ोडा अवघडलेला वाटत होता. मी त्याला
तरुण पोलीस इन्स्पेक्टर स्टॅन्ले हॉपदकन्स म्हणून लगेच ओळखले. त्याच्या उजवल भसवतव्याबद्दल
होम्सला खूप आशा होत्या. स्वतुःसाठी काम करणाऱ्या माझ्या प्रससद्ध समत्राच्या शास्त्रीय
पद्धतीसाठी, एखाद्या सवद्यार्थयावप्रमाणे तो त्याची स्तुती करे व त्याला मान देई. तो भुवई उिं चावून,
खचलेल्या, दुुःखी मनसस्र्तीत खाली बसला.
“नको सर. मी न्याहारी करूनच सनघालो. मी रात्र शहरात काढली, कारण मी काल अहवाल
द्यायला सतर्े आलो होतो.”
“तू काय अहवाल ददलास?”
“काही नाही सर, घोर सनराशा.”
“काहीच प्रगती झाली नाही का?”
“नाही.”
“अरे रे! मी त्यात लि घालायला हवे होते.”
“समस्टर होम्स, तुम्ही ते करावे, अशी मी इच्छा करतो. ही मला पसहल्यािंदा समळालेली मोठी
सिंधी आहे आसण मी फारच सनराश झालो आहे. कृ पया मला मदत करा.”

45

“ठीक आहे. ठीक आहे. मी आधीच न्यायालयीन चौकशीसह मला समळालेला सवव पुरावा
काळजीपूववक वाचला आहे. तसेही तू गुन्याच्या जागी समळालेल्या त्या तिंबाखूच्या पुडीचे काय
के लेस? त्यात काही पुरावा सापडला नाही का?”
हॉपदकन्स आश्चयवचदकत झाला.
त्या माणसाची स्वतुःची ती कातडी पुडी होती व आत त्याची आद्यािरे देखील होती. तो
सील करायचे काम बरीच वषे करत होता.”
“पण त्याच्याकडे पाईप नहहता.”
“नही सर, आम्हाला पाईप सापडला नाही. खरच, तो फार ससगरे ट ओढत नहहता. पण
कदासचत त्याच्या समत्रािंसाठी त्याने तिंबाखूची पुडी बाळगली असेल.”
“नक्कीच. मी फक्त सवचारले कारण मी जर ही के स हाताळत असतो, तर मी माझ्या
तपासातील पसहला मुद्दा तो घेतला असता. माझा समत्र वॉटसन याला या के ससिंबिंधी काहीही
मासहती नाही आसण मलादेखील अजून एकदा सवव घटनाक्रम ऐकायला आवडेल. आम्हाला या
के सचा एक धावता आढावा ऐकव.”
स्टॅन्ले हॉपदकन्सने सखशातून एक कागदाचा तुकडा काढला.
“कॅ प्टन पीटर कॅ रे या मृत माणसाच्या व्यावसासयक आयुष्यातील काही तारखा यावर आहेत.
त्या सािंगतो. तो ‘४५ मध्य जन्मला. तो खूप धडाडीचा व यशस्वी असा हहेल व सील माशािंचा
सशकारी होता. १८८३ मध्ये तो डिंडीच्या सी युसनकॉनव जहाजाचा कॅ प्टन होता. तेहहा त्याने
ओळीने खूप समुद्र सफरी के ल्या. निंतर १८८४ मध्ये त्याने सनवृत्ती घेतली. निंतर काही वषे त्याने
प्रवास के ला. निंतर शेवटी त्याने ससेक्स परगण्यात फॉरे स्ट रो जवळ, वूडमन ली येर्े लहानशी
जागा सवकत घेतली. तेर्े तो सहा वषे राहीला आसण आठवड्यापूवी तो सतर्े वारला.
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“या माणसाबद्दल काही सवसचत्र गोष्टी होत्या. सववसामान्य आयुष्यात तो शािंत, काळसर व
कडक प्रोटेस्टिंट पिंर्ीय सिश्चन होता. त्याची बायको, वीस वषािंची मुलगी व दोन नोकराणी असे
ते रहात असत. त्या नोकराणी नेहमी बदलत असत. कारण सतर्े नेहमी आनिंदी पररसस्र्ती नसे.
आसण कधीकधी तर ती असय असे. तो मनुष्य कधीकधी दारू पीत असे आसण तेहहा तो जणू
रािस बने. तो के हहातरी मध्यरात्री त्याच्या बायको व मुलीला घराबाहेर काढत असे व त्याना
सशिा म्हणून चाबकाने बडवून काढत असे. सरे गावभर त्यािंच्या ककिं काळ्या दुमदुमत असत.
एकदा त्याला त्याच्या वागणुकीबद्दल समज देण्यासाठी आलेल्या सबशपच्या हाताखालील
वयस्क माणसावर रानटी हल्ला के ल्याबद्दल, त्याला अटक करण्यात आली. र्ोडक्यात समस्टर
होम्स, पीटर कॅ रे हा फार धोकादायक मनुष्य होता. मी असे ऐकले की जहाजावरदेखील त्याची
वागणूक तशीच होती. तो काळा पीटर म्हणून ओळखला जात असे. पण के वळ त्याच्या लािंब
काळ्या दाढीमुळे व काळ्या रिं गामुळे नहहे. कदासचत तुमच्या समत्राने ऐकले नसेल, की त्याने
त्याच्या घरापासून काही याडव अिंतरावर एक लाकडी गॅरेज बािंधले होते -- तो त्याला के सबन म्हणे.
सतर्े तो रोज रात्री झोपे. ती सोळा फू ट व दहा फू ट लािंबीरुिं दी असलेली एक खोली असलेली राहुटी
होती. तो त्याची दकल्ली त्याच्या सखशात ठे व.े स्वतुःचे अिंर्रूण स्वतुः घाले व सतर्े कु णाला दफरकू
देत नसे. प्रत्येक बाजूला लहान सखडक्या होत्या. त्या पडद्याने झाकलेल्या असत व कधीच उघड्या
नसत. त्यातील एक उिं च रस्त्याच्या बाजूला होती. जेहहा त्या सखडकीतून बाहेर उजेड ददसे, तेहहा
लोक मनाशी नवल करत, की आत काळा पीटर काय करतो आहे. समस्टर होम्स, कोटावतील
सुनावणीच्या वेळी समळालेला सवश्वासाहव पुरावा याच सखडकीतून समळाला होता.
“खुनाच्या दोन ददवस आधी, फॉरे स्ट रोमधून दुपारी एक वाजता चालत जाणारा स्लॅटर
नावाचा दगडी काम करणारा गविंडी तुला आठवतो का? तो चालतािंना र्ािंबला झाडािंमधून
प्रकाशमान होणारा एक चौकोन त्याने पाहीला. तो शपर् घेऊन सािंगतो की कु शीवर वळलेल्या
माणसाच्या डोक्याची सावली पडद्यातून स्पष्टपणे ददसत होती. तो पीटर कॅ रे ला चािंगले ओळखत
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होता. ती त्याची नहहती. ती कॅ प्टनपेिा वेगळ्या प्रकारे लहान दाढी राखलेल्या माणसाची होती.
असे तो म्हणतो. तो निंतर दोन तास तेर्ील साववजसनक घरात होता. पण सखडकी व रस्ता यािंच्यात
अिंतर आहे. सशवाय ही गोष्ट सोमवारची आहे आसण गुन्हा तर बुधवारी घडला.
“मिंगळवारी पीटर कॅ रे अगदी वाईट मनसस्र्तीत होता. खूप पीत सुटला होता. एखाद्या
जिंगली पशूसारखा वाटत होता. तो घराबाहेर डहिंडत होता. बायकािंनी त्याला येतािंना पाहीले,
तेहहा त्या धावल्या. सिंध्याकाळी उशीरा तो त्याच्या के सबनमध्ये गेला. साधारण पहाटे दोन
वाजता, सखडकी उघडी टाकू न झोपलेल्या त्याच्या मुलीने त्या ददशेने एक भीतीदायक ककिं काळी
ऐकली. पण तो प्यायलेला असेल तर ही काही नवीन गोष्ट नहहती. त्यामुळे सतने काही लि ददले
नाही. सात वाजता उठल्यावर, एका नोकराणीला के सबनचे दार उघडे ददसले. पण त्या माणसाची
दहशत इतकी होती. की दुपारपूवी त्याचे काय झाले हे बघायला जायचे धाडस कोणी के ले नाही.
उघड्या दारातून डोकावतािंना, त्यानी जे दृष्य पासहले, ते बघून त्या उडाल्याच. त्यािंचे पािंढरे फटक
चेहरे घेऊन त्या गावात गेल्या. तासाभरात मी त्या जागी पोचलो व ती के स ताब्यात घेतली.
“समस्टर होम्स, तुम्हाला मासहती आहे त्याप्रमाणे, मी तसा शािंत स्वभावाचा आहे. पण
के सबनमध्ये पाऊल ठे वल्यावर मी चक्रावून गेलो. जमीन व डभिंती कत्तलखान्या सारख्या ददसत
होत्या. सतर्े सतत पेटीच्या भात्यासारखा, माशािंचा गुणगुण आवाज येत होता. तो त्याला के सबन
म्हणत असे, ती नक्की के सबनच होती. कारण तुम्ही जहाजात आहात, असेच वाटत होते. एका
कोपऱ्यात बिंक बेड होता. नकाशे व फलक, त्याच्या स्वतुःचा वस्तूिंचा कप्पा, मािंडणीवर सहशेबाच्या
वयािंची ओळ, सवव काही एखाद्या कॅ प्टनच्या खोलीसारखे आसण त्यामध्ये, तो माणूस स्वतुः -आत्मा हरवल्याने छळ झाल्यासारखा त्याचा चेहरा आसण तपकीरीसर दाढी रागाने वर झालेली!
त्याच्या रुिं द छातीत स्टीलचा भाला घुसलेला, आसण तो त्याच्यामागील डभिंतीपयिंत गेलेला! तो
एखाद्या सपनेने काडाववर टोचलेल्या पाखरासारखा ददसत होता. अर्ावत त्याची अत्यिंत त्राससक
अशी शेवटची ककिं काळी मारल्यापासून, तो पूणवपणे मेलेला होता.
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“सर, मला तुमची पद्धत मासहती आहे आसण ती मी उपयोसजत करायचा प्रयत्न देखील के ला.
काही हलवायला परवानगी देण्यापूवी, मी भोवतालच्या व खोलीतल्या जसमनीची काळजीपूववक
तपासणी के ली. सतर्े पायािंचे ठसे सापडले नाहीत.
“म्हणजे तुला काही ददसले नाहीत?”
“सर, मी तुम्हाला खात्रीपूववक सािंगतो की सतर्े ठसे नहहते.”
“अरे हॉपदकन्स, मी पुष्कळ गुन्यािंचे डबिंग उकलले आहे. पण अजून तरी मी उडणारा गुन्हेगार
पाहीलेला नाही. जोपयिंत गुन्हेगार दोन पायािंचा आहे, तोपयिंत सनदान काही पुसट पाऊलखुणा
ककिं वा काही नगण्य हलवाहलवी के लेल्या खुणा तरी शास्त्रीय दृष्टीकोन बाळगणाऱ्याला
सापडल्याच पाहीजेत. या रक्ताचा सशडकावा झालेल्या खोलीत आपल्याला मदत होईल, असा
काही पुरावा सापडू नये, यावर माझा सवश्वास बसत नाही. तरीही मला कोटावतील सुनावणीतून
समजले, की तेर्ील काही गोष्टींकडे तुझे दुलि
व झाले नाही.”
तरुण इन्स्पेक्टरने माझ्या समत्राच्या सवरोधभासात्म्क शेऱ्याकडे दुुःखाने पाहीले.
“समस्टर होम्स, मी तुम्हाला त्याच वेळी न बोलावून मूखवपणा के ला. पण आता त्याबद्दल
पश्चात्ताप करण्यात काही अर्व नाही. हो. त्या खोलीत सवशेष लि द्यावे अशा पुष्कळ वस्तू पडल्या
होत्या. एक म्हणजे खून के ला गेलल
े ा भाला. तो डभिंतीवरील फळीवरून सहसकावून काढला गेला
होता. अजून दोन सतर्े होते व सतसऱ्याची जागा ररकामी होती. त्यावर ‘SS सी युसनकॉॉ्न,व डिंडी
असे कोरलेले होते. असे ददसत होते की रागाच्या भरात हे कृ त्य के ले गेल.े खुन्याने त्याला ददसलेले
पहीले शस्त्र सहसकावले. खून रात्री दोन वाजता झाला आसण तरीही पीटर कॅ रेच्या अिंगात पूणव
कपडे होते, ही गोष्ट असे सुचवते की त्याची खुन्याबरोबर भेटायची वेळ ठरलेली होती. टेबलावर
पडलेली रमची बाटली व दोन पेल,े या बाबीला दुजोरा देत होते.
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होम्स बोलला, “हो, दोन्ही सनष्कषव बरोबर वाटत आहेत. सतर्े रम सोडू न आसण काही तत्सम
पेय ददसले का?”
“हो. सतर्े िँडी व सहहस्कीही ददसत होती. पण त्याचे आपल्याला फारसे महत्व नाही. तरीही
त्या बाटल्या पूणव भरलेल्या असल्याने वापरल्या न गेल्याचे ददसत होते.”
होम्स म्हणाला, “पण तरीही त्या सतर्े असल्याने, त्याचा काही सिंबध
िं असू शकतो. अजून
काही वस्तूिंबद्दल आपण तुझ्याकडू न ऐकू .”
“ही तिंबाखूची पुडी टेबलावर पडली होती.’
“टेबलाच्या कु ठल्या भागावर?”
“ती मध्यभागी पडली होती व खडबडीत सील माशाच्या कातडीची होती -- सरळ के स
असलेली कातडी व त्यावर चामड्याची पट्टी बािंधलेली होती. आतील भागावर ‘P C’ सलसहलेले
होते. त्यात जहाजावरील अधाव औंस कडक तिंबाखू होती.”
“छान. अजून काय?”
स्टॅन्ले हॉपदकन्सने त्याच्या सखशातून, एक जुनाट डायरी काढली. त्याची बाहेरील बाजू
खरबरीत व फाटकी होती. पानािंचा रिं ग उडाला होता. पहील्या पानावर J. H. N. अशी अिरे
सलसहलेली होती. होम्सने ती टेबलावर ठे वली. त्याच्या सूक्षम पद्धतीने ती तपासली. तेहहा
हॉपदकन्स व मी एकमेकािंकडे बघत होतो. दुसऱ्या पानावर ‘C. P. R.’ असे सलसहलेले होते आसण
मग खूप आकड्यािंचे तक्ते होते. अजून काही मर्ळे ‘अजेन्टाइन’, ‘कोस्टा ररचा’ व ‘सॅन पाउलो’ असे
होते. प्रत्येक पानावर सया व त्यानिंतर काही आकडे होते.
होम्सने सवचारले, “याचे तू काय के लेस?”
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ती सुरिा ठे वींची सूची वाटत होती. मला वाटते, ‘J. H. N.’ ही मधल्या दलालाची व ‘C.
P. R.’ त्या खरे दी करणाऱ्यािंची आद्यािरे असावीत.”
होम्स बोलला, “‘C. P. R.’ म्हणजे कॅ नेडीयन पॅससदफक रे ल्वे असेल का?”
स्टॅन्ले हॉपदकन्सने दात चमकवत, रागाने त्याच्या हाताच्या मुठी वळल्या.
तो ओरडला, “मी दकती मूखव आहे! अर्ावत ते तुम्ही म्हणालात तसेच आहे. आता ‘J. H. N.’
चा छडा लावायचा आहे. मी जुन्या शेअर बाजाराची यादी तपासली. १८८३ मध्ये त्यात, ककिं वा
बाहेरही तशा आद्यािरािंचा कोणी दलाल सापडला नाही. तरीही ती आद्यािरे महत्वाचा पुरावा
असल्याची, माझी खात्री आहे. समस्टर होम्स, तुम्ही मान्य कराल, की ही आद्यािरे सतर्े उपसस्र्त
असलेल्या दुसऱ्या माणसाची असू शकतील -- म्हणजे दुसऱ्या शब्दात, खुन्याची. मी अशी सवनिंती
करतो की अशा भरमसाठ दकमतीच्या सुरिा ठे वींची कागदपत्रे बघून आपल्याला खुनाचा हेतू
कळण्यासाठी काही इशारे समळत आहेत.”
या नव्या प्रगतीने शेरलॉक होम्सचा चेहरा त्याला चािंगलाच धक्का बसल्याचे दाखवत होता.
तो म्हणाला, “मला तुझ्रे दोन्ही मुद्दे मान्य आहेत. मी कबूल करतो की या कोटावत पेश न
करण्यात आलेल्या डायरीने, माझे काही पूववग्रह पुसून टाकले आहेत. मी गुन्याची अशी उपपत्ती
मािंडतो आहे, की त्यात याला काही स्र्ान नसेल. तू येर्े सापडलेल्या सुरिाठे वींच्या नोंदींचा काही
माग काढला आहेस का?”
“आता कायावलयात चौकशी होत आहे. पण मला वाटते की दसिण अमेरीके तील कु ठल्याशा
किं पनीतील या सुरिा ठे वींची पूणव नोंद सापडण्यासाठी काही मसहने र्ािंबून, मग आपण त्याचा
माग काढला पाहीजे.”
होम्स डायरीचे मुखपृष्ठ त्याच्याकडील डभिंगाने तपासत होता.
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तो म्हणाला, “नक्कीच यातील काही रिं ग उडाला आहे.”
“हो सर, ते रक्ताचे डाग आहेत. मी तुम्हाला सािंसगतले की मी जसमनीवरून ती डायरी
उचलली.”
रक्ताचे डाग वर होते की खाली?”
पुढील बाजूला व कडेला.”
“अर्ावत यामुळे हे ससद्ध होते, की की गुन्हा घडल्यानिंतर डायरी खाली जसमनीवर टाकण्यात
आली.”
तेच तर, समस्टर होम्स. मी त्या मुद्द्द्याची प्रशिंसा करतो. मी असे मत मािंडतो, की पळू न
जायच्या घाईत गुन्हेगाराकडू न ती पडली असणार. ती दरवाजयाजवळ पडली होती.”
मला वाटते, या सुरिा ठे वी मृत माणसाच्या मालमत्तेपैकी नहहत्या.”
“नाही, सर.”
“तुला चोरी झाल्याचा सिंशय आहे का?”
“नाही सर. कशालाच धक्का लागलेला नहहता.”
“अरे , ही नक्कीच मोठी कु तूहलपूणव के स आहे आसण सतर्े चाकू ही होता, बरोबर?”
“आच्छादन असलेला चाकू . तो अजूनही आच्छादनात आहे. तो मृत माणसाच्या पायाशी
पडला होता. समसेस कॅ रेने तो सतच्या नवऱ्याचा असल्याचे ओळखले.”
होम्स काही वेळ सवचारात हरवून गेला.
शेवटी तो बोलला, “मला वाटते, मला तो बसघतला पासहजे.”
स्टॅन्ले हॉपदकन्सने आनिंदाने आरोळी ठोकली.
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“सर, मी आभारी आहे. त्याने खरे च माझ्या मनावरचे र्ोडेतरी ओझे उतरले आहे.”
होम्सने इन्स्पेक्टरकडे बोट हलवत नकार ददला.
तो म्हणाला, “आठवड्यापूवी हे काम सोपे होते. पण तरीही माझी येर्ील भेट अगदीच फु कट
गेली असे नाही. वॉटसन, तुला वेळ असेल तर, मला तुझ्याबरोबर जायला आवडेल. हॉपदकन्स,
तू टािंगा मागवलास, तर आम्ही दोघे अध्याव पाऊण तासात फॉरे स्ट रोला जाण्यासाठी तयार होतो.”
एका आडबाजूच्या स्टेशनवर पोचल्यावर आम्ही र्ोडेफार जिंगलाचा भाग असलेल्या
जागेवरून काही मैल गेलो. तो भाग म्हणजे एके काळी दसिण इिं ग्लिंडमधील जिंगलच होते. निंतर
लोखिंड समळसवण्यासाठी त्या जिंगलातील झाडे तोडली गेली. आता उत्तरे कडील भागािंनी हा
व्यापार ताब्यात घेतला आहे. इर्े आता उध्वस्त बागा व जसमनीत खणलेले चर यासशवाय काही
उरलेले नाही. इर्े सहरव्या उतारानिंतर, आम्हाला शेतामध्ये खालच्या बाजूला मोठे दगडी घर
ददसू लागले. ते रस्त्याच्या जवळ असून तीन बाजूिंनी झुडुपािंनी वेढलेले होते. बाहेर गॅरेज होते.
आमच्या बाजूला एक दार व सखडकी उघडत होती. ती खुनाची जागा होती.
स्टॅन्ले हॉपदकन्स आम्हाला त्या घरात घेऊन गेला. सतर्े त्याने आमची ओळख एका करड्या
के सािंच्या, आजारी वाटणाऱ्या बाईशी, मृत माणसाच्या बायकोशी, करून ददली. सतने वषावनुवषे
काढलेले कष्ट व सोसलेला छळ दाखवणारा सतचा चेहरा र्कलेला, सुरकु त्या पडलेला व भीतीचे
त्रासदायक भाव लालसर डोळ्यात साठलेला होता. सतच्याबरोबर सतची छान के स असलेली
अशक्त मुलगी होती. सवरोधाने चमकणारे सतचे डोळे सािंगत होते की सतचे वडील मेल्यामुळे सतला
आनिंद झालेला आहे. त्याला मारणाऱ्या हातािंचे सतला कौतुक वाटत होते. काळ्या पीटरचे घर
भयानक होते. आमची सुटका झाल्याचे भाव सूयवप्रकाशात आमच्याही चेहऱ्यावर उमटले असणार.
आम्ही बाहेर पडू न, तो मेलेला माणूस नेहमी चालत असलेल्या शेतातून जाणाऱ्या वाटेने के सबनकडे
चालू लागलो.
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के सबन म्हणजे साधे, लाकडी घर होते. एक सखडकी दाराजवळ व एक र्ोड्या अिंतरावर
होती. स्टॅन्ले हॉपदकन्सने सखशातून दकल्ली काढली व वाकू न कु लूप उघडले. त्याच्या चेहऱ्यावर
आश्चयावचे भाव घेऊन तो र्ािंबला.
“इर्े कु णीतरी येऊन गेलल
े े ददसते आहे. आत्ताच काही के ल्यासारखे, लाकू डकाम तोडले होते
व रिं गातील चऱ्यािंमधून पािंढरा भाग ददसत होता. होम्स सखडकी तपासत होता.
“इर्ेही कु णीतरी जोर लावल्यासारखे ददसत आहे. तो जो कु णी असेल त्याला आत सशरता
आले नसावे. तो कु णी गरीब चोर असावा.”
इन्स्पेक्टर म्हणाला, “ही फारच असामान्य गोष्ट आहे. काल या खुणा नहहत्या, हे मी ठामपणे
सािंगू शकतो.”
मी सुचवले, “कदासचत गावातील कु णी माणूस कु तूहल वाटून आला असेल.”
“अशी शक्यता वाटत नाही. इर्े आसपास कोणी दफरकत नसत व के सबनमध्ये जायची तर
बातच सोडा. समस्टर होम्स, तुम्हाला काय वाटते?”
“मला वाटते आपले नशीब बलवत्तर आहे.”
“ती व्यक्ती परत येईल, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?”
“अशी दाट शक्यता आहे. तो उघड्या दाराच्या अपेिेने आला असेल. छोट्याशा सुरीचे पाते
घेऊन प्रवेश के ला असेल. त्याने त्याचे काम न झाल्याने, मग तो काय करेल?”
“तो दुसऱ्या ददवशी परत वेगळे उपयोगी आयुध घेऊन येईल.”
“मी तेच म्हणतो आहे. आपण त्याला दबा धरून पकडले नाही, तर ती आपली चूक ठरेल.
आता मला के बीनच्या आतला भाग बघू दे.”
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त्या दुुःखािंसतके चे सवव मागमूस हलवले गेले होते. पण गुन्याच्या रात्री असलेले फर्नवचर
जसेच्या तसे होते. होम्सने तेर्ील प्रत्येक वस्तूचा बारकाईने शोध घेतला, पण तो यशस्वी न
झाल्याचे त्याच्या चेहऱ्यावरून ददसत होते. त्याच्या शािंतपणे चाललेल्या तपासात तो फक्त
एकदाच र्ािंबला.
“हॉपदकन्स, या मािंडणीमधून तू काही घेतलेस का?”
“नाही.”
“काहीतरी घेतले गेले आहे. मािंडणीच्या या कोपऱ्यात दुसरीकडच्यापेिा कमी धूळ आहे.
घेतलेली वस्तू एखादे पुस्तक ककिं वा खोके ही असू शके ल. ठीक आहे. मी याहून जास्त काही करू
शकत नाही. आपण या सुिंदर जिंगलातून दफरू. वॉटसन, आपण पिी व फु लािंना र्ोडा वेळ देऊ.
हॉपदकन्स, आम्ही तुला निंतर इर्ेच भेटतो व इर्े येऊन गेलेल्या सद्द्गृहस्र्ाचा काही ठावारठकाणा
लागतो आहे का, ते बघू.”
अकरा वाजून गेले होते. आम्ही दबा धरून बसलो होतो. हॉपदकन्सने के सबनचे दार उघडे
ठे वले होते. पण होम्सचे मत असे होते की असे के ल्याने, त्या अनाहुतािंचा सिंशय वाढेल. कु लूप
अगदी साधे होते. एखाद्या धारदार सुरीने ते सहज कापले गेले असते. होम्सने असेही सुचवले की
आम्ही के सबनमध्ये नहहे तर पलीकडील सखडकीजवळील झुडूपािंमध्ये बाहेरील बाजूस र्ािंबावे.
अशा तऱ्हेने आम्हाला तो माणूस कोण व त्याचा इर्े येण्याचा उद्देश काय ते समजेल. आम्ही
झोपायच्या वेळी सतर्े अस्वस्र्पणे चुळबुळत, जागत बसलो होतो. तरीही पाण्याच्या शेजारी
दबा धरून तहानलेल्या जनावराची वाट पहाणाऱ्या सशकाऱ्यासारखी उत्सुकता आम्हाला वाटत
होती. अिंधारातून आमच्यावर कोण रानटी प्राणी हल्ला करणार की काय, तेही कळत नहहते.
त्याच्या धारदार दातािंनी व नखािंनी ओरबाडणारा असा तो गुन्हेगारी वाघ होता की दुबळ्या,
असिंरसित प्राण्यािंसाठी धोकादायक असा लबाड कोल्हा होता?
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नीरव शािंततेत आम्ही आमच्यासमोर काय वाढू न ठे वले आहे, याची प्रतीिा करत, झुडूपात
रािंगत होतो. प्रर्म काही गावकऱ्यािंचा हलकासा पदरव व आवाज आला. पण हळू हळू ते एके कजण
नाहीसे झाले. दूरवरील चचवच्या घिंटीच्या आवाजा व्यसतररक्त पूणव शािंतता पसरली. रात्र चढू
लागली. आम्ही जयाचा आसरा घेतला होता, त्या पानािंवर पावसाची भुरभुरी चालू झाली.
पहाटेपूवीचे गुडूप अिंधाराचे अडीच वाजले, तेहहा गेटच्या बाजूने हळू पण स्पष्ट असा आवाज
आला. कोणीतरी गेटमधून आत सशरले. परत बराच वेळ शािंतता पसरली. मला भीती वाटू
लागली, की तो आवाजाचा भास होता. तेहहा के सबनच्या दुसऱ्या बाजूने असवश्वसनीय अशी
पाऊलािंची हालचाल जाणवली. िणभराने धातू खरवडल्याचा आवाज आला. कु णी मनुष्य
कु लुपाशी झटापट करत होता. यावेळी त्याची कु शलता जास्त असावी ककिं वा त्याचे हत्यार जास्त
बरे असावे. कारण एकदम धाडकन आवाज येऊन करकर असा सबजागऱ्यािंचा आवाज आला. मग
एक काडी ओढली गेली. आसण एका मेणबत्तीचा सिंर् प्रकाश पडला. पडद्द्द्यामधून आमचे डोळे
आतील दृष्याकडे लागले होते.
तो सनशाचर बारीक तरुण मनुष्य होता. काळ्या समशािंमुळे त्याच्या भयाण चेहऱ्यात भर
पडत होती. तो फार तर वीस वषािंचा वाटत होता. मी इतका घाबरलेला दयनीय माणूस आजपयिंत
पासहला नहहता. तो र्रर्रत होता. त्याचे दात वाजत होते. त्याने एखाद्या सभ्य माणसासारखा
जाकीट व डोक्यावर टोपी, असा पोषाख के ला होता. त्याला आजूबाजूला घाबरट डोळ्यािंनी
बघतािंना आम्ही पाहीले. मग त्याने मेणबत्ती टेबलाच्या कडेला ठे वली. आता तो एका कोपऱ्यात
गेल्यामुळे आम्हाला ददसेनासा झाला. तो मािंडणीमधील एक मोठी वही घेऊन आला. टेबलावर
वाकू न, त्याने त्याला हव्या असलेल्या पानावर येईपयिंत त्या वहीची पाने भराभर उलटली. निंतर
रागाने हाताच्या मुठी वळू न, त्याने ती समटवली. परत होती सतर्े ठे वली व मेणबत्ती सवझवली.
तो के सबनबाहेर पडणार तोच, हॉपदकन्सने त्याची कॉलर पकडली. आपण आता पकडले गेलो, हे
समजून त्या माणसाने जोराने ककिं काळी मारलेली मी ऐकली. पुन्हा मेणबत्ती लावली गेली. तो
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दुदैवी कै दी त्या गुप्तहेराच्या पकडीत र्रर्रत उभा राहीला. त्याने त्या सामानाच्या कप्प्यावर
बसकण मारली व दयादव नजरे ने आमच्याकडे आळीपाळीने बघत राहीला.
स्टॅन्ले हॉपदकन्स बोलला, “अरे लबाड माणसा, तू कोण आहेस? तुला काय हवे आहे?”
तो माणूस स्वतुःला सावरायचा प्रयत्न करत आमच्याकडे बघू लागला.
तो बोलला, “तुम्ही गुप्तहेर आहात का? तुम्हाला असे वाटते आहे, की कॅ प्टन पीटर कॅ रेच्या
मृत्यूशी माझा सिंबिंध आहे. पण मी तुम्हाला खात्रीपूववक सािंगतो, की मी सनरपराध आहे.”
हॉपदकन्स बोलला, “ते आपण बघू. पसहल्यािंदा हे सािंग की तुझे नाव काय?”
“मी जॉन होप्ले नेलीगन आहे.”
होम्स आसण हॉपदकन्सने एकमेकािंना झटपट खूण के लेली मी पाहीली.
“तू इर्े काय करतो आहेस?’
“मी कु णाला कळू न देता, बोलू शकतो का?”
“नाही. अर्ावतच नाही.”
“मी तुम्हाला का सािंगावे?”
“जर तुझ्याकडे उत्तर नसेल, तर कोटावत तुला त्रास होईल.”
पुढील भीतीने त्या तरूण माणसाचा र्रकाप झाला.
तो म्हणाला, “ठीक आहे. मी तुम्हाला सािंगतो. का सािंगू नये? तरीही मला या जुन्या
प्रकरणातून नव्या आयुष्यातील कजावचा लाभ होतािंना बघण्याचा सवचार सतरस्करणीय वाटतो
आहे. तुम्ही डॉसन व नेलीगनचे नाव ऐकले आहे का?
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हॉपदकन्सच्या चेहऱ्यावरून मला समजत होते की त्याने ते ऐकले नहहते. पण होम्सने बहुधा
ऐकले होते.
तो म्हणाला, “तुला पसश्चमेकडील बँकसवबद्दल म्हणायचे आहे का? त्यािंनी लाख डॉलसवचा
अपहार करून देशातील अधी कॉनववेल कु टुिंबे धुळीला समळवली. एवढे के ल्यावर ते सनसटले.”
“बरोबर. नेलीगन माझे वडील होते.”
शेवटी आमच्या हाती काही लागत होते. तरीही स्वतुःच्याच भाल्याने डभिंतीवर भोसकला
गेलेला पीटर कॅ रे व सनसटू बघणारा बँकर यािंच्यातील सिंबध
िं काय ते अजून कळत नहहते. आम्ही
लि देऊन त्या तरुण माणसाचे म्हणणे ऐकले.
“यात खरे तर माझ्या वडीलािंचा सिंबिंध होता. डॉसन सनवृत्त झाला होता. मी त्यावेळी फक्त
दहा वषािंचा होतो. पण त्याबद्दल लाज व भीती वाटण्याइतका मोठा होतो. नेहमी असे म्हटले
जाते की माझ्या वसडलािंनी सवव सुरिा ठे वी चोरून पोबारा के ला. पण ते खरे नाही. त्यािंचा असा
सवश्वास होता, की त्यािंना जर वेळ ददला गेला असता, तर सवव काही ठीक झाले असते व प्रत्येक
खातेदाराला त्याचे पूणव पैसे परत समळाले असते. त्यािंच्यावर पकड वॉरिं ट जारी होण्यापूवीच, ते
त्यािंच्या लहानशा जहाजाने नॉवेला सनघाले. आदल्या रात्री त्यािंनी माझ्या आईचा सनरोप घेतला,
ते मला आठवते आहे. त्यािंनी आम्हाला सुरिा ठे वींची यादी ददली. ते म्हणाले की ते उजळ मार्थयाने
परत येतील व त्यािंच्यावर सवश्वास ठे वलेल्यािंचे काहीही वाकडे होणार नाही. त्यानिंतर
त्यािंच्याकडू न काहीच कळले नाही. ते व त्यािंचे जहाज दोन्ही पूणवपणे नाहीसे झाले. माझी आई व
मी दोघेही समजू लागलो की त्यािंनी बरोबर नेलेल्या सुरिा ठे वी समुद्रात त्यािंच्याबरोबर बुडाल्या.
आमचा एक सवश्वासू व्यापारी समत्र होता. त्याने असे शोधून काढले की काही काळापूवी त्यािंनी
बरोबर नेलेल्या काही सुरिा ठे वी लिंडन बाजारात परत ददसू लागल्या. आम्हाला दकती नवल
वाटले असेल, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. मी अनेक मसहने त्याचा शोध घेत होतो. आसण
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शेवटी अनेक सिंशयास्पद गोष्टीतून व अडचणीतून जाऊन, मला असा शोध लागला की या
के सबनचा मालक कॅ प्टन पीटर कॅ रे हा त्या मूळ ठे वी सवकणारा होता.
अर्ावत मी त्या माणसासिंबिंधी चौकशी के ली. मला असे आढळले, की माझे वडील जयावेळेस
नॉवेहून सनघाले, तेहहाच आर्टवक्ट समुद्राहून सनघणाऱ्या जहाजाचा तो कॅ प्टन होता. त्या वषीचा
सहवाळा वादळी होता आसण तेर्े ओळीने अनेक दसिण वाऱ्यािंची वादळे होत होती. माझ्या
वसडलािंचे जहाज उत्तरेला भरकटत गेले असावे. आसण तेर्े ते कॅ प्टन पीटर कॅ रे च्या जहाजाला
भेटले असावे. तसे असेल तर माझ्या वसडलािंचे काय झाले? तरीही मी पीटर कॅ रे कडील
कागदपत्रािंच्या पुराव्यावरून हे ससद्ध करू शकलो असतो, की त्या सुरिा ठे वी माझ्या वडीलािंनी
न सवकता, बाजारात कशा आल्या आसण माझ्या वसडलािंचा हेतू त्या स्वतुःच्या खासगी
मालमत्तेसारख्या वापराव्यात, असा कधीच नहहता.
“कॅ प्टनला भेटावे असा बेत आखून मी ससेक्समध्ये आलो. पण तेहहाच त्याचा भयानक खून
झाला. मी कोटावत असे ऐकले, की त्याच्या जहाजावरील जुन्या सहशेबाच्या वया त्या के सबनमध्ये
ठे वलेल्या आहेत. माझ्या मनात आले, की जर ऑगस्ट १८८३ मध्ये सी युसनकॉनव या जहाजावर
काय झाले हे मला सापडले, तर माझ्या वडीलािंच्या नाहीसे होण्याच्या गोष्टीवर, काही प्रकाश पडू
शके ल. मी काल रात्री तसा प्रयत्न के ला. पण मला दार उघडता आले नाही. आज रात्री मी परत
प्रयत्न के ला व तो सफल झाला. पण मला पाहीजे असलेल्या मसहन्याची पाने आधीच फाडली
गेल्याचे मला आढळू न आले. त्याच वेळी तुम्ही मला पकडले.”
हॉपदकन्सने सवचारले, “एवढेच का?”
त्याची नजर न हलवता तो म्हणाला, “हो. एवढेच.”
“अजून काही तू सािंगू शकत नाहीस का?”
तो घुटमळला.
59

“नाही. अजून काही नाही.”
“तू काल रात्रीपूवी कधी इर्े आला नहहतास?”
“नाही.”
मग पुरावा म्हणून पसहल्या पानावर त्या माणसाचे नाव असलेली व त्याच्या वेष्टनावर
रक्ताचे डाग उडालेली डायरी हातात फडकवत हॉपदकन्स ओरडला, “मग या डायरीबद्दल तू काय
सािंगशील?”
तो दुदैवी माणूस कोसळला. त्याने त्याचा चेहरा हातात लपवला व र्रर्रू लागला.
तो ओरडला, “ही तुम्हाला कु ठे समळाली? मला मासहती नाही. मला वाटले की मी ती
हॉटेलवर सवसरलो.”
हॉपदकन्स म्हणाला, “एवढे पुरेसे आहे. अजून काही तुला सािंगायचे असेल, तर तुला ते कोटावत
सािंगावे लागेल. आता तू मुकाट्याने माझ्याबरोबर पोलीस स्टेशनला चल. आसण समस्टर होम्स,
मी तुमचे व तुमच्या समत्राचे मला मदत के ल्याबद्दल आभार मानतो. तुमचा सहभाग या के समध्ये
जरुरीचा नहहता. तुमच्यासशवाय देखील मी के स या टोकापयिंत आणू शकलो असतो. पण तरीही
मी आभार मानतो. िँब्लेट्ये हॉटेलमध्ये तुमच्यासाठी आरिण के ले आहे. आपण सववजण बरोबरच
सतर्े जाऊ.”
दुसऱ्या ददवशी आम्ही बेकर रस्त्याला परत आल्यावर होम्सने मला सवचारले, “वॉटसन,
तुला या के सबद्दल काय वाटते?”
“मला ददसते आहे, की तू समाधानी नाहीस.”
“ते खरे नाही, सप्रय वॉटसन, मी पूणव समाधानी आहे. तरीही स्टॅन्ले हॉपदकन्सची पद्धत मला
आपली स्तुती करणारी वाटली नाही. मी त्याच्यावर नाराज झालो आहे. मला त्याच्याकडू न काही
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जास्त अपेिा होती. प्रत्येकाने नेहमी दुसऱ्या शक्यतेचा सवचार करायला हवा व त्याचा पाठपुरावा
करायला हवा. गुन्हेगारी तपासाचा हा पसहला सनयम आहे.”
“मग, दुसरी शक्यता काय असू शके ल?”
“जी तपासाची ददशा मी पकडली होती, ती. कदासचत त्यातून काहीच हाती लागणार नाही.
त्याबद्दल मी आत्ता सािंगू शकत नाही. पण मी ती शेवटपयिंत तडीस नेईन.”
बेकर रस्त्यावर पुष्कळ पत्रे होम्सची वाट बघत पडू न होती. त्याने त्यातील एक ओढू न घेतले
व उघडले. तो सवजयोन्मादाने जोरजोरात हसू लागला.
“छान वॉटसन, दुसरा पयावय सफल होतो आहे. तुझ्याकडे तारे चे कागद आहेत का?
माझ्याकरता काही मजकू र सलही बर. ‘उन्हाळ्यातील जहाजािंचा दलाल, रॅटसक्लफ रस्ता,
उद्या सकाळी दहा वाजता तीन माणसे पाठवा ---- बेससल.’ ते माझे त्या सवभागातील नाव आहे.
दुसरी आहेुः ‘इन्स्पेक्टर स्टॅन्ले हॉपदकन्स, ४६, लॉडव रस्ता, सिक्स्टन, उद्या सकाळी साडेनऊला
न्याहारीसाठी ये. येणे शक्य नसल्यास तार कर. शेरलॉक होम्स’. बरका वॉटसन, या बेकार के सने
दहा ददवस मला छळले आहे. आता मी सतचा सनकालच लावून टाकतो. उद्या सतची कायमची तड
लावून टाकतो.”
बरोबर ददलेल्या वेळी इन्स्पेक्टर स्टॅन्ले हॉपदकन्स हजर झाला. आम्ही समसेस ह्डसनने
के लेल्या चसवष्ट न्याहारीचा आस्वाद घेऊ लागलो. त्याच्या सवजयामुळे तो तरुण इन्स्पेक्टर खुषीत
होता.
होम्सने त्याला सवचारले, “तुला खरे च असे वाटते का, की तुझी के सची उकल बरोबर आहे?’
“याहून काही असधक अपेिा मी करू शकत नाही.”
“मला ती उकल बरोबर वाटत नाही.”
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“समस्टर होम्स, तुम्ही मला चदकत करत आहात. अजून काय शोधायचे बाकी आहे?”
“तुझे स्पष्टीकरण सगळे मुद्दे सवचारात घेते का?”
“सनुःसिंशय. तरूण नेलीगन िँब्लेट्ये हॉटेलमध्ये गुन्हा घडला, त्याच ददवशी आला होता. तो
गोल्फ खेळण्याच्या बहाण्याने आला होता. त्याची खोली तळमजल्यावर होती. तो कधीही झटकन
बाहेर पडू शकत असे. त्याच रात्री तो वूडमन लीला गेला. पीटर कॅ रेला के सबनमध्ये पाहीले.
त्याच्याबरोबर भािंडण के ले व त्याला भाल्याने ठार मारले. निंतर स्वतुःच्या कृ त्याने भयभीत
होऊन, तेर्ून पळाला. जातािंना पीटर कॅ रेला सुरिा ठे वींबद्दल सवचारण्यासाठी आणलेली डायरी
खाली पडली. तुम्हाला ददसेल की त्या यादीपैकी काही बाबींवर रटकमाकव के ली होती आसण इतर
---- बऱ्याचशा ---- तशी खूण के लेल्या नहहत्या. जयावर रटकमाकव के ली होती त्या लिंडन बाजारात
ददसल्या होत्या. बहुधा अजून त्या पीटरच्या ताब्यात होत्या. तरुण नेलीगन त्या परत समळवून,
त्याच्या वडीलािंच्या खातेदारािंना देणार होता. त्याच्या पलायनानिंतर काही काळ तो परत
के सबनमध्ये येऊ धजत नहहता. पण त्याला हवी असलेली मासहती समळवण्यासाठी, शेवटी मन घट्ट
करून त्याने स्वतुःला तयार के ले. असे सवव साधे व सरळ आहे.”
होम्सने हसून मान हलवली. “मला वाटते यात एक त्रुटी आहे. हॉपदकन्स, ती म्हणजे, हे
अगदी ठामपणे अशक्य आहे. तू शरीरातून भाला काढण्याचा प्रयत्न के लास का? नाही? अरे रे,
माझ्या सप्रय माणसा, तू असल्या गोष्टींकडे लि द्यायला हवे होतेस. माझा समत्र वॉटसन तुला सािंगू
शके ल, की मी सबिंध सकाळभर याच गोष्टीवर सवचार करत होतो. ही इतकी सोपी गोष्ट नाही.
त्यासाठी दणकट व सरावाचा हात लागतो. हा ठोसा इतक्या आक्रमकपणे मारला गेला, की
भाल्याचे टोक डभिंतीत खोल घुसले. हा अॅसनसमयाने जजवर असलेला तरुण इतका जबरदस्त ठोसा
मारू शके ल, अशी तू कल्पना तरी करू शकतोस का? रममध्ये समाजमान्य पद्धतीने पाणी समसळू न
ती त्याने खुनाच्या ददवशी काळ्या पीटरबरोबर घेतली असेल का? दोन ददवसािंपूवी पडद्यावर
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ददसलेली आकृ ती त्याची होती का? नाही. हॉपदकन्स, नाही. तो कु णी दुसराच शसक्तमान माणूस
असला पासहजे. त्याला शोधायला हवे.”
होम्स बोलतािंना हॉपदकन्सचा चेहरा लािंब झाला. त्याच्या आशा व महत्वाकािंिा मोडू न
पडल्या होत्या. पण जोरदार लढा ददल्यासशवाय, तो त्याचे पद सोडणार नहहता.
“समस्टर होम्स, तुम्ही हे नाकारू शकत नाही, की त्या रात्री नेलीगन सतर्े हजर होता. त्या
वया हे ससद्ध करतील. जरी तुम्हाला ते पटत नसले तरी, मला वाटते, माझ्याकडे जयुरीचे समाधान
होईल, इतका पुरावा आहे. समस्टर होम्स, त्यासशवाय मी माझ्या मते गुन्हेगार असलेल्या त्या
माणसाला पकडले आहे. तुमच्या मताप्रमाणे असलेला तो भयानक खुनी आहे कु ठे ?”
होम्स म्हणाला, “मी अशी कल्पना करतो की तो सजन्यावर आहे. वॉटसन, मला वाटते, तुला
पटकन समळे ल अशा जागी तू सपस्तुल ठे वावेस.” तो उठला व एक सलसखत कागद कडेच्या टेबलावर
ठे वला. तो बोलला, “आता आपण तयार आहोत.”
सतर्े बाहेर काही असिंबद्ध बोलण्याचे आवाज आले. समसेस हडसनने दार उघडले व सािंसगतले
की तीन माणसे कॅ प्टन बेससलची चौकशी करत आहेत.
होम्स म्हणाला, “एके काला वर पाठवा.”
पसहला आलेला छोटा ररबस्टन लालसपवळ्या सफरचिंदासारखा होता. तो सुदढृ व लाल
गालािंचा ददसत होता. त्याचा समशा पािंढऱ्या भरघोस होत्या. होम्सने त्याच्या सखशातून पत्र
काढले.
त्याने सवचारले, “नाव काय?’
“जेम्स लॅन्कास्टर .”

63

“मी ददलगीर आहे, लॅन्कास्टर. जागा भरली आहे. तुझ्या तसदीबद्दल तुला हे नाणे घे. या
खोलीत काही समसनटे बस.”
दुसरा उमेदवार सरळ के सािंचा, खप्पड गालािंचा, उिं च व सुकट प्राणी होता. त्याचे नाव हग
पॅटीन्स होते. त्यालाही बाद करण्यात आले व नाणे देऊन बसायला सािंगण्यात आले.
सतसरा उमेदवार उल्लेखनीय ददसत होता. त्याचा चेहरा भीतीदायक दािंडग्या कु त्र्यासारखा
असून के स वेडेवाकडे बािंधलेले होते. दाढी होती व दोन धीट मोठे डोळे दाट लोंबणाऱ्या भुवयािंच्या
आडू न डोकावत होते. त्याची टोपी हाताने गोल दफरवत, तो सलाम करून, एखाद्या खलाशािंप्रमाणे
उभा रासहला.
होम्सने सवचारले, “तुझे नाव?”
“पॅररक के न्स.”
“भालाफे क करणारा?”
“हो सर, सहवीस सफरी.”
“मला वाटते डिंडीचा?”
“हो सर.”
“दकती पगार?’
“मसहन्याला आठ पौंड”
“तू कामावर लगेच रुजू होऊ शकतोस का?”
“माझी साधनसामग्री समळाल्यावर लगेच.’
“तुझ्याकडे तुझी कागदपत्रे आहेत का?”
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“हो सर.” त्याने त्याच्या सखशातून जुनाट व डाग पडलेले कागद काढले. होम्सने त्यावर नजर
दफरवून ते परत ददले.
तो म्हणाला, “तू बरोबर मला हवा असलेला मनुष्य आहेस. या कडेच्या टेबलावर
आपल्यातील करार ठे वला आहे. तू त्यावर सही के लीस, तर मग काम फत्ते झाले.”
त्या खलाशाने खोलीत आनिंदाने येरझऱ्या मारल्या व पेन घेतले. टेबलावर वाकू न त्याने
सवचारले, “मी इर्े सही करू का?”
होम्सने त्याच्या खािंद्यािंवरून पुढे वाकू न त्याच्या गळ्यात दोन्ही हात टाकले. तो बोलला,
“इर्े चालेल.”
मला स्टील आपटल्याचा व माजलेल्या बैलाच्या फु रफु रण्याचा आवाज आला. पुढच्या िणो
होम्स व तो खलाशी यािंनी जसमनीवर लोळण घेतली. तो इतका शसक्तशाली मनुष्य होता की
होम्सने त्याच्या मनगटाला धातूचे पट्टे बािंधलेले असूनही त्याने झटपट माझ्या समत्रावर वचवस्व
प्रस्र्ासपत के ले. मी व हॉपदकन्स होम्सच्या मदतीला धावलो. जेहहा मी सपस्तुलाचे टोक त्या
खलाशाच्या कानशीलावर रोखले, तेहहा त्याला शेवटी कळले, की सवरोध करणे व्यर्व आहे. आम्ही
त्याच्या घोट्यािंना दोरी बािंधली आसण त्या मारामारीने दमून गेलो.
होम्स म्हणाला, “हॉपदकन्स, मी खरच तुझी िमा मागायला पासहजे. उकडलेली अिंडी गार
झाल्याबद्दल मला खेद होतो. शेवटी तू तुझी के स सवजयश्रीकडे खेचत आणलीस याबद्दल तुला
नक्कीच आनिंद होईल व तुझी इतर न्याहारी तुला आवडेल.”
हॉपदकन्स नवल वाटून अवाक झाला.
अचानक लाल चेहऱ्याने तो बोलला, “समस्टर होम्स, काय बोलावे, ते मला समजत नाही.
असे ददसते आहे, की ते पसहल्यापासून मला मूखव बनवत आहेत. आता मला समजले, की मी तुमचा
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सशष्य आहे आसण तुम्ही माझे गुरु आहात, हे मी कधीच सवसरायला नको होते. पण मला कळले
नाही, की तुम्ही ते कसे के लेत व ते काय दशववते?”
“होम्स हसत म्हणाला, “ठीक आहे. ठीक आहे. आपण सगळे अनुभवातूनच सशकतो. यावेळेचा
तुझा धडा असा आहे की, कधीही पयावयािंचा सवचार सोडायचा नाही. तू तरुण नेलीगनमध्ये इतका
गुिंतून गेलास, की तुला पीटर कॅ रे च्या खऱ्या खुन्याचा, पॅररक के न्सचा, सवचार करायला सवडच
समळाली नाही.”
आमच्या सिंभाषणामध्ये त्या खलाशाचा घोगरा आवाज कानावर आला.
तो म्हणाला, “समस्टर असे बघा, तुम्ही मला असे बािंधून ठे वलेत, याबद्दल माझी काही तक्रार
नाही पण ते म्हणतात मी पीटर कॅ रे चा खून के ला पण मी म्हणतो मी पीटर कॅ रे ला मारले, आसण
यात फरक आहे. मी काय म्हणतो, यावर कदासचत तुम्ही सवश्वास ठे वणार नाही व र्ापा मारतो
आहे, असे तुम्हाला वाटेल.”
“होम्स बोलला, “तसे नाही. तुला काय म्हणायचे आहे, ते सािंग.”
त्याने ते लगेच सािंसगतले. देवाच्या दयेने त्यातील प्रत्येक शब्द खरा होता. त्याने सुरु के ले,
“मला काळा पीटर मासहती होता.आसण जेहहा त्याने त्याचा चाकू काढला, तेहहा मी त्याला
भाल्याने भोसकले, कारण मला वाटले, की एक तर, तो तरी जगेल ककिं वा मी. अशा तऱ्हेने तो
मेला. तुम्ही त्याला खून म्हणू शकता. तसेही पीटरचा चाकू माझ्या हृदयात घुसल्याने मी मेलोच
असतो.”
“होम्सने सवचारले, “पण तू सतर्े आलास कसा?’
“मी तुम्हाला सुरवातीपासून सगळे सािंगतो. मी बसतो म्हणजे मला नीट बोलता येईल. ‘८३
मध्ये हे झाले ---- त्या वषीच्या ऑगस्टमध्ये. पीटर सी युसनकॉनवचा कॅ प्टन होता. मी राखीव
भालाफे क करणारा होतो. घराकडे जातािंना आम्ही घट्ट बफावतून चालत होतो. खूप वारा होता.
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दसिणेचे वादळ घोंघावत होते. उत्तरे कडे वहात चाललेली एक सुबक नाव आम्ही उचलून घेतली.
त्यावर समुद्राला नवखा असलेला एक माणूस होता. ती मजेने चक्कर मारायची सशडाची उघडी
बोट नॉवेच्या दकनाऱ्याला लागेल, असे त्यािंना वाटत होते. मला वाटते, ते सगळे बुडाले. तरी
आम्ही त्या माणसाला आमच्या जहाजावर घेतले. तो मनुष्य आसण कॅ प्टन यािंच्यात बराच वेळ
बोलणे झाले. के सबनमध्ये त्याचे सामान म्हणजे एक टीनची पेटी होती. त्या माणसाचे नाव कळले
नाही. दुसऱ्या रात्री तो कधी इर्े न आल्यासारखा, अदृष्य झाला. एक तर त्याने आपण होऊन
पाण्यात उडी मारली असली पाहीजे ककिं वा वादळी हवेमुळे तसे झाले असावे. एकाच माणसाला
काय झाले, ते मासहती होते आसण तो म्हणजे मी होतो. कारण माझ्या स्वतुःच्या डोळ्यािंनी मी
शेटलँडचे ददवे दृष्टीपर्ात येऊ लागल्यावर, अिंधाऱ्या रात्री कॅ प्टनला टाचा उिं चावून, त्या
माणसाला उिं च बासववर घड्याळाखाली ठे वतािंना पाहीले. मी हे कु णालाच बोललो नाही. पुढे काय
होते ते बघत राहीलो. जेहहा आम्ही स्कॉटलिंडला परत गेलो, तेहहा सवव काही शािंत झाले होते.
आसण कु णीही काही प्रश्न सवचारले नाही. तो अनाहूत पाहुणा अपघाताने मेला आसण कु णालाच
त्याचे काही पडले नहहते. निंतर लगेचच पीटर कॅ रेने समुद्र सोडला. अनेक वषे ती कु ठे आहे, याचा
मला काही पत्ता नहहता. मला वाटते पेटीत जे काही होते त्याबद्दल त्याने काही करार के ला आसण
त्यामुळे माझे तोंड गप्प ठे वण्यासाठी तो मला बरीच रक्कम देऊ शकला. त्याला लिंडनमध्ये
भेटलेल्या एका खलाशािंकडू न, मी तो कु ठे आहे ते शोधून काढले आसण त्याला कोंडीत
पकडण्यासाठी गेलो. पहील्या रात्री तो ठीक होता. तेहहा मला समुद्री आयुष्यातून बाहेर
पडण्यासाठी मदत करायला तयार होता. दोन रात्रींनिंतर आम्ही त्याबद्दल सवव काही ठरवणार
होतो. मी त्याला भेटलो, तेहहा तो खूपच प्यायलेला होता व त्याची मनसस्र्तीदेखील ठीक नहहती.
आम्ही प्यायलो व गतकाळातील आठवणी काढत बसलो. पण तो सजतका जास्त जास्त सपऊ
लागला, सततके त्याच्या चेहऱ्याकडे बघणे मला असय होऊ लागले. या प्रकरणातून बाहेर
पडण्यापूवी कदासचत मला तो लागेल, म्हणून मी डभिंतीवरील तो भाला काढला. निंतर डोळ्यात
खून उतरलेल्या त्याने सशव्याशाप देत, हातात चाकू घट्ट धरून माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न
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के ला. त्याला चाकू चे आच्छादन काढायला वेळ समळायच्या आतच, मी भाला त्याच्या आरपार
घुसवला. बापरे! तो कसला जोरात ककिं चाळला! तो कोसळला. त्याचे रक्त माझ्याभोवती जमा
झाले. मी िणभर र्ािंबलो. सववत्र शािंतता होती. मी परत धीर गोळा के ला. मी आजूबाजूला
पासहले. सतर्े मािंडणीमध्ये टीनची पेटी होती. तसेही, पीटर कॅ रे इतकाच माझा त्या पेटीवर हक्क
होता. त्यामुळे ती घेऊन मी के सबन सोडली. एकाद्या मूखावसारखे माझे पाकीट मी सतर्े टेबलावर
सवसरलो.
“आता मी तुम्हाला गोष्टीचा सवावत सवसचत्र भाग सािंगतो. मी के सबनबाहेर पडतो न पडतो,
तोच मी एकाला सतर्े येतािंना पाहीले. मी झुडूपात लपलो. तो माणूस गुपचूप, हलक्या पाऊलािंनी
के सबनमध्ये सशरला व एखाद्या भुताला बघावे, तसा ओरडू लागला. तो जोराने पळत बाहेर पडू न
ददसेनासा झाला. तो कोण होता व त्याला काय हवे होते, हे मला समजले नाही. मी शहाणपणा
करून दहा मैल चाललो व एक सशडलिंगदेखील खचव न करता, टनसिजला गाडी पकडू न लिंडन
गाठले.
“त्यानिंतर मी जेहहा पेटी उघडली, तेहहा त्यात मला पैसे आढळले नाहीत. काही कागदपत्रे
सापडली. ती मी सवकू धजलो नाही. मी काळ्या पीटरवरचा माझा हक्क गमावून बसलो आसण
एखाद्या कफल्लकासारखा लिंडनमध्ये दफरू लागलो. माझा व्यापार फक्त सशल्लक होता. मी ही
भालाफे क करणारे पासहजेत अशी जाहीरात वाचली. भरपूर पगार असलेला वाचले व
जहाजावरील दलालाकडे गेलो. त्याने मला इर्े पाठवले. एवढे मला मासहती आहे. आसण परत
सािंगतो जर मी काळ्या पीटरला मारले असेल, तर कायद्याने माझे आभार मानले पाहीजेत. कारण
मी फाशीच्या दोराचा खचव वाचवला आहे.”
उठू न त्याची ससगरे ट पेटवत होम्स होम्स बोलला, “अगदी स्पष्टपणे के लेले कर्न. मला वाटते
हॉपदकन्स, तू कै द्याला सुरसित जागी हलवण्यासाठी उशीर करू नयेस. ही खोली म्हणजे काही
तुरुिंग नाही. आसण पॅररक के न्स येर्ील फारच जागा अडसवतो आहे.”
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हॉपदकन्स म्हणाला, “समस्टर होम्स, मला कळत नाही की तुमचे आभार कसे मानू. अजूनही
मला सनजत नाही, की तुम्ही इर्पयिंत कसे पोचलात.”
“सुरवातीपासून नशीबाने योग्य पुरावा सापडल्यामुळे. अशी खूप शक्यता होती की मला या
डायरीबद्दल मासहती झाल्याने, मी तुझ्यासारखाच भरकटलो असतो. पण सारासार सवचार करता,
सवव गोष्टो एकाच ददशेकडे बोट दाखवत होत्या. भाला वापरण्यातील शक्ती व कसब, रम व पाणी,
तिंबाखूची पुडी ---- हे सवव एखाद्या खलाशाकडे सनदेश करत होते, बहुधा हहेलची सशकार करणाऱ्या
जहाजाकडे. पुडीवरील ‘P.C.’ ही अिरे योगायोग होता. ती अिरे पीटर कॅ रे ची नहहती. कारण
तो क्वसचत तिंबाखू ओढत असे. तुला आठवत असेल, मी सवचारले होते की के सबन मध्ये सहहस्की
ककिं वा िँडी सापडली का आसण तू हो म्हणाला होतास. दकती खलाशी सहहस्की ककिं वा िँडी समळत
असतािंना रम पीत असतील? मग माझी खात्री झाली की तो खलाशीच असला पाहीजे.”
“आसण तुम्हाला तो कसा सापडला?”
“माझ्या सप्रय सर, ही फारच सोपी समस्या होती. जर तो खलाशी असेल, तर तो नक्की
पीटरच्या बरोबर असलेला सी युसनकॉनव या जहाजावरील असणार, हे लिात आले. मला समजले
की आत्तापयिंत तो दुसऱ्या कु ठल्या जहाजावर काम करत नहहता. मी डिंडीला सलसहण्यात तीन
ददवस घालवले. आसण मधल्या वेळात मी १८८३च्या सी युसनकॉनवच्या ताफ्यातील नावािंची
खातरजमा के ली. जेहहा मला भालाफे कीत सनष्णात असलेल्या पॅररक के न्सचे नाव समजले, माझा
शोध सिंपत आला. मला वाटले की तो बहुधा लिंडनमध्ये असणार आसण काही वेळाकरता, देश
सोडायच्या सवचारात असणार. त्यामुळे मी काही ददवस पूवेच्या टोकाला आर्टवक्ट मोसहमेवर
घालवून, कॅ प्टन बेससलच्या हाताखालील भालाफे क करणाऱ्यािंच्या पुढे मोहक अशा अटी असलेल्या
नोकरीचा प्रस्ताव ठे वला व ---- मग वाट बघत बसून राहीलो.”
हॉपदकन्स ओरडला, “नवलपूण!व आश्चयवकारक!”
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होम्स म्हणाला, “तरुण नेलीगनची तू लवकरात लवकर सुटका के ली पाहीजेस. माझे तर
असे म्हणणे आहे, की तू त्याची िमा मासगतली पासहजेस. टीनची पेटी त्याला ददली पासहजेस.
पण अर्ावत, पीटर कॅ रे ने सवकलेल्या सुरिा ठे वींवर पाणीच सोडायला हवे. हॉपदकन्स, ती बघ
गाडी येते आहे. तू याला अटक करू शकतोस. कोटावतील के सच्या वेळी तुला माझी गरज
भासल्यास, माझा व वॉटसनचा ठावारठकाणा नॉवेजवळ कु ठे तरी असेल ---- मी ठळक बाबी निंतर
पाठवेन.”
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The Adventure Of The Dancing Men
नाचिाऱ्या मािसांचे साहस

होम्स काही तास त्याची लािंब अरुिं द पाठ एका रासायसनक पररिानळीवर वाकवून, कसले
तरी घाणेरडा वास येणारे समश्रण करत, शािंत बसला होता. त्याचे डोके त्याच्या छातीत रुतले
होते. माझ्या दृष्टीकोनातून, तो एखाद्या करडी सपसे आसण काळे डोके असलेल्या लािंब, सरळ
पक्षयासारखा ददसत होता.
तो म्हणाला, “तर मग वॉटसन, तुला दसिण आदफ्रकन सुरिा ठे वीत पैसे गुिंतवायचे नाही
म्हणतोस?
मी आश्चयवचदकत झालो. होम्सच्या नवलपूणव कारवायािंना मी सारावलेलो होतो तरीही
माझ्या सजहहाळ्याच्या सवषयावर त्याचे अचानक घसरणे, माझ्यासाठी धक्का देणारे होते.
मी सवचारले, “तुला याची मासहती कु ठू न समळाली?”
हातात वाफाळलेली पररिानळी घेऊन व डोळ्यात करमणुकीची छटा घेऊन तो स्टुलावरुन
वळला.
तो बोलला, “वॉटसन, आता तुला धक्का बसल्याचे कबूल कर.”

71

“हो. बसला.”
“मला तुझ्याकडू न, एका कागदावर सही करून घ्यायची आहे.”
“का?’
“कारण पाच समसनटात तू म्हणशील की हे सवव वेड्यासारखे साधे आहे.”
“माझी खात्री आहे, की मी असे काहीही म्हणणार नाही.”
त्याच्या हातातील पररिानळी जागेवर ठे वत तो एखाद्या प्राध्यापकाच्या र्ाटात व्याख्यान
देऊ लागला, “बघ हिं. माझ्या सप्रय वॉटसन, “---- सनष्कषािंची मासलका तयार करणे काही फार
कठीण काम नाही. ती आधीच्या प्रदक्रयािंवर अवलिंबून असते व साधी असते. असे के ल्यावर
मध्यवती सनष्कषव अगदी सहज सनघतात. ऐकणाऱ्यािंवर आकषवक, परिं तु काही खोली नसलेला असा
धक्कादायक पररणाम साधू शकणे सोपे असते. तुझ्या डाव्या हाताचा अिंगठा व चाफे कळी यािंच्या
मधल्या भागाच्या तपासणीवरून, मी नक्की सािंगू शकतो की तुला तुझ्याकडील र्ोडेसे पैसे सोन्यात
गुिंतवायचे नाहीत.”
“मला तरी या दोन गोष्टीत काही सिंबध ददसत नाही.”
“तसा तो ददसणार नाहीच, पण मी तुला तो पटकन दाखवू शकतो. त्या साखळीतील
वगळलेले दुवे असे आहेतुः १. काल रात्री जेहहा तू क्लबमधून परत आलास, तेहहा तुझ्या डावा
अिंगठा व बोट यामध्ये खडू धरलेला होता. २. सबसलअडव खेळतािंना इशारा म्हणून तू तो तसा ठे वला
होतास. ३. तू र्स्टवनसशवाय कु णाशीच सबसलअडव खेळत नाहीस. ४. तू मला मसहन्यापूवी
सािंसगतलेस की र्स्टवनला दसिण आदफ्रके तील काही सिंपत्ती समळवायची सिंधी आहे पण सतची मुदत
एक मसहनाच आहे. त्याला ती तुझ्याबरोबर समळवायची इच्छा आहे. ५. तुझे चेकचे पुस्तक माझ्या
खणात कु लुपबिंद आहे. आसण तू दकल्ली मासगतलेली नाहीस. ६ त्याअर्ी तुला त्यात पैसे गुिंतवायची
इच्छा नाही.”
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“दकती वेड्यासारखे साधे!” इसत वॉटसन
तो म्हणाला, “ते तसेच आहे. प्रत्येक समस्या तुला सवषद करून सािंसगतल्यावर पोरकट ठरते.
आता ही एक स्पष्टीकरण न ददलेली समस्या ऐक. त्याचे तू काय करतोस, ते बघू. त्याने एक कागद
पसरला व परत त्याच्या रासायसनक सवश्लेषणाच्या कामात दिंग झाला.
मी ओरडलो, “होम्स, हे काय आहे? हे तर एखाद्या मुलाने मारलेल्या रेघोट्या आहेत.”
“ओहो, ही तुझी कल्पना आहे.’
“दुसरे काय असणार?”
“नॉरफोक मधील रायडडिंग र्ोपव मॅनॉर येर्ील समस्टर सहल्टन क्युसबट, तेच तर जाणून
घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. ही गोंधळाची व कठीण अशी छोटीशी समस्या पसहल्या डाके ने आली
आहे आसण पुढच्या गाडीने ते येत आहेत. वॉटसन, मला वाटते दाराची घिंटी वाजते आहे. तेच आले
असल्यास, मला नवल वाटणार नाही.”
सजन्यावर मोठा पदरव ऐकू आला. आसण िणाधावत एक उिं च, लालसर, घोटून दाढी के लेला,
माणूस आत आला. स्वच्छ डोळ्यािंचा, सफरचिंदासारखे गाल असलेला मनुष्य नक्कीच बेकर
रस्त्यावरील धुके पसरलेल्या भागापेिा वेगळ्या भागातून आल्याचे कळत होते. त्याने
त्याच्याबरोबर पूवव दकनाऱ्यावरील ताजया, ताकदवान व आरोग्यपूणव हवेचा वानवळा आणल्याचे
जाणवत होते. आमच्याबरोबर हस्तािंदोलन के ल्यावर तो खाली बसणार, तोच त्याचे लि मी
नुकत्याच पाहून टेबलावर ठे वलेल्या कागदाकडे गेले.
तो ओरडला, “कसे काय समस्टर होम्स, तुम्ही याचे काय के ले? त्यािंनी मला सािंसगतले, की
तुम्ही गूढ गोष्टींचा नाद असलेले आहात आसण याहून असधक गूढ काही तुम्हाला सापडणार नाही.
मी हा कागद मुद्दाम आधी पाठवला, म्हणजे तुम्हाला तो अभ्यासता येईल.”
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होम्स म्हणाला, “हा खरेच नवलपूणव ददसतो आहे. प्रर्म असे वाटते, की या एखाद्या मुलाने
मारलेल्या रे घोट्या आहेत. पण यात नाचणाऱ्या खूप लहान लहान सवसचत्र आकृ त्या आहेत.
इतक्या कु रुपपणे सवखुरलेल्या सवनोदी आकृ त्यािंना, तुम्ही इतके महत्व का देत आहात?”
“मी नाही पण माझी बायको देते. त्यामुळे ती मरणािंसतक घाबरते. ती तसे काही बोलत
नाही पण सतच्या डोळ्यात मला ती दहशत ददसते. म्हणून मला हे प्रकरण मुळापासून समटवून
टाकायचे आहे.”
होम्सने तो कागद नीट उजेडात धरला. तो वहीतून फाडलेला एक कागद होता. त्यावर
पेसन्सलीने खुणा के लेल्या होत्या आसण त्या या कागदावर आहेत, तशा होत्या.
होम्सने काही वेळ त्याचे सनरीिण के ले आसण मग त्याची व्यवसस्र्त घडी करून त्याच्या
सखशातील छोट्या पुस्तकात ठे वली.
तो म्हणाला, “ही नेहमीपेिा वेगळी, गोंधळवून टाकणारी के स ददसते आहे. समस्टर सहल्टन
क्युसबट, तुम्ही मला तुमच्या पत्रातून यासिंबधी काही मासहती ददलीत. पण माझ्या या समत्राकरता,
डॉ वॉटसनकरता, तुम्ही ती परत सािंसगतलीत, तर बरे होईल.”
त्याचे मोठे हात र्ोड्या नाराजीने एकमेकािंवर दाबत, आमचा पाहुणा बोलला, “मी फारसा
गोष्टीवेल्हाळ नाही. तुम्हाला काय समजले नाही, तेवढे तुम्ही मला सवचारा. माझे गेल्या वषी लग्न
झाले, सतर्पासून मी सुरवात करतो. पण प्रर्म मला हे सािंसगतले पासहजे की मी फारसा श्रीमिंत
माणूस नसलो तरी, माझे आप्तस्वकीय लोक गेल्या पाच शतकािंपासून रायडडिंग र्ोपव येर्े रहातात.
आमचे कु टुिंब नॉरफोकमधील सवावत चािंगल्या कु टुिंबािंपैकी आहे. मागील वषी मी राणीच्या रजत
जयिंती समारिं भासाठी लिंडनला आलो आसण रसेल चौक येर्ील एका खानावळीत रासहलो. कारण
आमच्या चचवमधील सबशप सतर्े रहात होता. सतर्े एक एल्सी पॅरीक नावाची अमेररकन तरुण
बाई होती. आम्ही चािंगले समत्र झालो. तेर्ील मसहन्याभरात मी सतच्या प्रेमात पडलो. लवकरच
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आम्ही एका रसजस्टारच्या कायावलयात गुपचूप लग्न के ले. नॉरफोकमध्ये लग्नाचे जोडपे म्हणून
आम्ही परतलो. समस्टर होम्स, हे तुम्हाला वेडेपणाचे वाटेल, की एका परिं परावादी घराण्यातील
माणसाने अशा काही पूवसे तहास मासहती नसलेल्या, ती कोण कु ठली हे काहीही मासहती नसलेल्या,
बाईशी अशा प्रकारे लग्न करावे. पण तुम्ही सतला पासहलेत व ओळख करून घेतलीत, तर तुम्हाला
समजेल.
त्या बाबतीत ती अगदी सरळ होती. माझी इच्छा असेल तर सतच्यामध्ये गुिंतण्यातून मी
बाहेर पडावे, म्हणून सतने मला सिंधी ददली होती. ती म्हणत असे, “माझ्या आयुष्यात काही
वादातीत गोष्टी आहेत. मला ते सवव सवसरायचे आहे. मला माझ्या भूतकाळात रें गाळायचे नाही,
कारण तो माझ्यासाठी फार त्रासदायक आहे. सहल्टन, त्यात व्यसक्तगत रीत्या लाज वाटण्यासारखे
काही नाही, पण त्यासाठी तुला माझ्यावर सवश्वास ठे वावा लागेल. मी तुझी होण्यापूवीच्या माझ्या
भूतकाळाबद्दल मला न बोलण्याची, तू परवानगी ददली पासहजेस. नाहीतर तू मला जया एकाकी
आयुष्यातून आणलेस, तेर्ेच मला सोडू न दे व तू नॉरफोकला परत जा.”
हे ती मला लग्नाच्या आदल्या ददवशी म्हणाली. मी सतला सतच्या अटी कबूल असल्याचे
सािंसगतले आसण आजपयिंत मी ते सनभावले आहे.
आता आमच्या लग्नाला एक वषव झाले व आम्ही सुखी आहोत. पण सुमारे मसहन्यापूवी,
जूनच्या शेवटी, मला पसहल्यािंदा त्रासाची सचन्हे ददसली. एक ददवस माझ्या बायकोला अमेररके हून
एक पत्र आले. मी तसे सतकीट त्या पत्रावर पासहले. ते बघून ती पािंढरी फटक पडली. ते पत्र वाचून
सतने शेकोटीत सभरकावून ददले. निंतर ती त्याबद्दल काही बोलली नाही. मीही सवचारले नाही.
कारण वचन म्हणजे वचन! पण तेहहापासून ती बेचैन असते. नेहमी सतचा चेहरा घाबरलेला
ददसतो, जसे काही ती र्ािंबून कसली तरी वाट बघते आहे. सतने मला सवावत जवळचा समत्र समजून,
माझ्यावर सवश्वास ठे वला, तर बरे पडेल. आत्तापयिंत तसे होते. ती बोलत नाही, तोपयिंत मला
काहीच समजत नाही. तुम्हाला सािंगतो, ती खरे बोलणारी बाई आहे. समस्टर होम्स, सतच्या
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पूवावयुष्याबद्दल काही त्रास असेल, तर तो काही सतचा गुन्हा नाही. मी इिं ग्लिंडमधील लहान
गावातील जमीनदार असून, मला माझ्या कु टुिंबाचा असभमान आहे. सतला हे लग्नापूवीपासून
मासहती आहे. ती त्यावर काही आिंच आणणार नाही -- याची मला खात्री आहे.
“तर आता मी माझ्या गोष्टीच्या सवसचत्र भागाकडे येतो. साधारण आठवड्यापूवी, मला या
कागदावर जशा सवसचत्र, गूढ आकृ त्या आहेत, तशा सखडकीच्या काचेवर ददसल्या. त्या खडू ने
काढलेल्या होत्या. मला वाटले, की तबेल्यात काम करणाऱ्या मुलाने त्या काढल्या असतील. पण
मुलाने तर शपर्ेवर त्याने त्या काढल्या नसल्याचे सािंसगतले. सशवाय त्या रात्री काढल्या गेल्या.
मी त्या धुवून टाकल्या आसण त्यानिंतर मी माझ्या बायकोशी त्याबद्दल बोललो. मला नवल वाटले,
की सतने ते फार गिंभीरपणे घेतले. ती म्हणाली की परत जर असे काही काढलेले आढळले, तर ती
ते बघेल. आठवडाभर काही सलसहले गेले नाही. काल रात्री मी हा कागद बागेतील सौरघड्याळावर
ठे वलेला पासहला. मी तो एल्सीला दाखवला, तेहहा सतला चक्कर येऊन तो सतच्या हातातून खाली
गळू न पडला. निंतर ती अधववट झोपेत, अधववट स्वप्नात व अधववट जागी असल्यासारखी झालेली
आहे. सतच्या डोळ्यात भयिंकर भीती ददसते आहे. त्यानिंतर मी तो कागद तुम्हाला पाठवला. मी
हे पोलीसािंना सािंगू शकत नहहतो. कारण ते मला हसले असते. पण तुम्ही मला सािंगा, मी काय
करू?
मी फार श्रीमिंत माणूस नाही. पण माझ्या बायकोला यात काही धोका असेल तर मी
माझ्याकडील शेवटच्या पेनीपयिंत सतचे सिंरिण करे न.”
साधा, सरळ सभ्य, सनळ्या डोळ्यािंचा आसण आल्हादक चेहऱ्याचा असा तो जुन्या इिं सग्लश
मातीतील भला माणूस होता. त्याचे बायकोवरील प्रेम व सतच्यावरील सवश्वास, यावरून त्याचा
स्वभाव लिात येत होता. होम्सने त्याची गोष्ट नीट लि देऊन ऐकली. आता काही वेळ तो
सवचारात हरवून बसला.
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तो बोलला, “समस्टर क्युसबट, तुम्हाला असे वाटत नाही का, तुमच्या बायकोला सरळ सतचे
गुसपत सवचारणे, हा सवावत चािंगला उपाय राहील?
सहल्टन क्युसबटने त्याचे जड व मोठे डोके हलवले.
“समस्टर होम्स मी एकदा वचन ददले की ददले. नाहीतर मला सतचा सवश्वास गमवावा लागेल.
पण त्यापेिा मला माझ्या पद्धतीने जाणे परवडेल -- आसण मी तेच करे न.”
“तर मग मी तुम्हाला सवव शक्तीसनशी मदत करेन. प्रर्म मी तुम्हाला हे सवचारतो, की
तुमच्या शेजारी पाजारी तुम्ही कोणी परके सवसचत्र लोक पासहलेत का?”
“नाही.”
मला वाटते तुमचे घर फार शािंत जागी आहे. एखादा नवीन चेहरा ददसला तर लगेच कु जबुज
सुरु होत असेल, नाही का?”
“हो. अगदी लागून असलेल्या घरािंच्या बाबतीत हे शक्य आहे. पण आमच्या घराजवळ
बऱ्याच पाण्याच्या जागा आहेत आसण शेतकरी सतर्े खानावळ चालवतात.”
ही सचन्हािंदकत अिरे सनसश्चतपणे काही अर्व सािंगतात. जर हे काही पूणवपणे सनरर्वक असते,
तर आपल्याला त्याचा अर्व लावणे अवघड आहे. दुसऱ्या बाजूने सवचार के ला, तर ते पद्धतशीर
वाटते. मला खात्री आहे की आपण त्याच्या मुळापयिंत जाऊ. पण हा सवशेष नमुना इतका लहानसा
आहे की मला याचे काहीच करता येणार नाही. तुम्ही सािंसगतलेली हदकगत, इतकी अपुरी आहे
की आपल्याला शोध घेण्यास काही पायाच ददसत नाही. मी तुम्हाला असे सुचवेन की तुम्ही
नॉरफोकला परत जा आसण गुपचूप पाळत ठे वा. अजून नवीन काही नाचणाऱ्या माणसािंच्या
आकृ त्या असलेली सचत्रे येतात का, ते बघा. सखडकीच्या काचेवर खडू ने काय काढले होते, ते तू
पुसून टाकल्याने बघायची काही सोय नाही, हे फार दुदैवी आहे. त्याबाबत कसून चौकशी करा.
आसपासच्या परक्या लोकािंवर लि ठे वा. जेहहा तुम्हाला काही नवीन पुरावे सापडतील, तेहहा
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परत माझ्याकडे या. समस्टर सहल्टन क्युसबट, असा चािंगला सल्ला मी तुम्हाला देऊ शकतो. जर
तातडीची गरज आहे असे वाटले, तर मी कधीही तुमच्या नॉरफोकच्या घरी येऊन तुम्हाला भेटू
शकतो.”
या मुलाखतीनिंतर होम्स सवचारात बुडून गेला आसण पुढील अनेक ददवसातील बरे चसे तास
मी त्याला, त्याच्या वहीतील तो कागद घेऊन त्यावरील सवसचत्र सचन्हे बघत बसल्याचे पासहले.
तरी साधरण पिंधरा ददवसात, तो त्याबद्दल काही बोलला नाही. मग एक ददवस मी बाहेर चाललो
असतािंना, त्याने मला हाक मारली.
“वॉटसन, तू इर्े रासहलास तर बरे होईल.”
“का?”
“कारण मला आज सकाळी सहल्टन क्युसबटकडू न तार आली आहे. नाचणाऱ्या माणसािंच्या
सिंदभावतील सहल्टन क्युसबट, तुला आठवत असेल. तो सलहहरपूल रस्त्याला दुपारी एक वाजून वीस
समसनटािंनी येतो आहे. तो इर्े कधीही येऊन टपके ल. मला त्याच्या तारे वरून असे कळले की काही
महत्वाची घटना घडली आहे.”
र्ोड्याच वेळात आमचा नॉरफोकचा अशील वेळ न घालवता, स्टेशनपासून टािंग्याने येऊन
दाखल झाला. तो काळजीत पडलेला व दुुःखी ददसत होता. त्याचे डोळे दमलेले व कपाळ आठ्यािंनी
भरलेले होते.
तारवटलेल्या माणसासारखा खुचीत बसत, तो म्हणाला, “समस्टर होम्स हे प्रकरण मला
अगदी वैताग आणत आहे. तुमच्यावर काहीतरी करणी करणारे, कधी न पासहलेले, मासहती
नसलेले लोक, वेढा घालून बसले आहेत आसण त्यासशवाय ते तुमच्या बायकोला इिं चाइिं चाने ठार
मारत आहेत, असे असेल तर हे असहनीय आहे. त्यामुळे ती सझजत चालली आहे. माझ्या
डोळ्यासमोर, सझजत चालली आहे.”
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“ती अजून काही बोलली की नाही?”
“नाही, समस्टर होम्स. ती काहीही बोलली नाही. तरीही सतला बोलायचे असावे, असे वाटते
आहे. पण ती तेवढे धैयव दाखवू शकत नाही. मी सतला सनष्काळजीपणे मदत करायचा प्रयत्न के ला
आसण सतला घाबरवले. ती माझ्या पूववजािंबद्दल आसण आमच्या कु टुिंबाच्या कीतीबद्दल बोलली.
आमच्या मानमरातबाबद्दल व असभमानाबद्दल बोलली. आसण मला वाटले, की आता ती मुद्द्द्याचे
बोलेल. पण सतर्पयिंत पोचण्यापूवीच ती बोलायची बिंद झाली.”
“पण त्यातून तुम्हाला काही सापडले का?”
“खूप काही सापडले, समस्टर होम्स. माझ्याकडे तुम्हाला तपासण्यासाठी खूप नाचणाऱ्या
माणसािंची सचत्रे आहेत. आसण जास्त महत्वाचे काय, तर मी त्या माणसाला पासहले.”
“कोण? ती सचत्रे काढणारा माणूस?”
“हो. मी त्याला काम करतािंना पासहले. पण मी तुम्हाला सवव काही नीट सािंगतो. मी तुम्हाला
भेटून जेहहा परत गेलो, तेहहा दुसऱ्या ददवशी सकाळी काय पासहले, तर नाचणाऱ्या माणसािंचे नवे
पीक! सामानाच्या खोलीच्या लाकडी दारावर खडू ने ते काढले होते. सहरवळीशेजारील
सखडक्यािंमधून ते पूणवपणे ददसत होते. त्याची प्रत मी आणली आहे.
होम्स म्हणाला, “छान! पुढे चालू ठे वा.
“जेहहा मी त्याची प्रत घेतली, तेहहा मी त्यावरील खुणा पुसून टाकल्या. पण दोन ददवसािंनी
सकाळी, सतर्े नवीन सचत्र उमटले. त्याची प्रतही मी आणली आहे.”
होम्सने आनिंदाने त्याचे हात चोळले.
आपल्याला पटापट धागेदोरे सापडत आहेत.
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“तीन ददवसािंनी सौरघड्याळावरील दगडािंखाली कागदावर कोरलेला, सनरोप समळाला. हा
तो मी आणला आहे. मागील पत्रासारखेच अिर आहे. त्यानिंतर मी दबा धरून बसायचे ठरवले.
माझे सपस्तुल घेऊन मी सहरवळ व बाग ददसणाऱ्या सखडकीजवळील अभ्याससके त रात्री दोनपयिंत
बसून रासहलो. बाहेरचा चिंद्रप्रकाश सोडू न सववत्र अिंधार होता. मला माझ्यामागून पदरव ऐकू
आला. सतर्े रात्रीच्या गाऊनमध्ये माझी बायको उभी होती. सतने मला अिंर्रुणावर चलण्याचा
आग्रह के ला. आपल्यावर असे चेटूक करणारा कोण आहे, ते बघण्यासाठी मी दबा धरून बसल्याचे
सतला मोकळे पणे सािंसगतले. ती उत्तरली की हा काही सवनोद आहे आसण तू त्यात लि घालू नकोस.
“सहल्टन, जर तुला खरे च याचा त्रास होत असेल, तर आपण, तू आसण मी, प्रवासाला जाऊ
व हा त्रास टाळू .”
“काय? असा सवनोद करणाऱ्याला घाबरून आपल्याच घरातून पळू न जायचे? का? सगळे
जग आपल्याला हसेल.”
“चल. झोपायला चल. आपण सकाळी यासवषयी बोलू.”
ती बोलत असतािंना, अचानक सतचा गोरा चेहरा चिंद्रप्रकाशात असधक पािंढरा ददसू कागला
आसण सतचा घट्ट हात माझ्या खािंद्यावर पडला. सामानाच्या खोलीत काहीतरी सावलीसारखे हलत
होते. मी एक काळी दबकत चालणारी आकृ ती कोपऱ्यात दफरतािंना व दारासमोर बसकण
मारतािंना पासहली. माझे सपस्तुल सरसावून मी बाहेर धावणार, तोच माझ्या बायकोने सतचे हात
झडप घातल्यासारखे माझ्या गळ्यात टाकले. मी सतला बाजूला करायचा प्रयत्न करू लागलो पण
ती मला घट्ट सचकटून बसली. शेवटी मी माझी सुटका करून घेतली. पण मी दार उघडू न बाहेर
जाईपयिंत तो प्राणी सनघून गेलल
े ा होता. त्याने त्याच्या असस्तत्वाची खूण मागे ठे वली होती. आधी
दोनदा दारावर जशी नाचणारी माणसे काढली होती, तशीच सतर्े ददसत होती. मी सववत्र डहिंडून
बसघतले. पण तो जो कु णी होता, त्याचा कु ठे र्ािंगपत्ता नहहता. नवलपूणव गोष्ट म्हणजे तो सतर्े
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सवव वेळ असणार. कारण सकाळी मी पासहले, तेहहा काल रात्री मी पासहली त्यापेिा अजून जास्त
सचत्रे सतर्े काढलेली होती.”
“ती निंतर काढलेली सचत्रे, तुमच्याकडे आहेत का?”
“हो. ती र्ोडीच होती. त्यािंची प्रतदेखील मी आणली आहे. ही घ्या.”
त्याने अजून एक कागद ददला.
मी माझ्या डोळ्यािंनी पासहले की होम्स फार उद्दीसपत झाला होता. तो म्हणाला, “मला
सािंगा, ही आधीच्यात भर टाकली होती, की पूणप
व णे नवीन होती?”
“ती दुसऱ्या दारावर काढलेली होती.”
“छान! हे आपल्यासाठी फार महत्वाचे आहे. यामुळे मला हे गूढ सोडवण्याची आशा वाटू
लागली आहे. समस्टर सहल्टन क्युसबट, आता तुमचे कर्न पुढे चालू ठे वा.”
“समस्टर होम्स, मला अजून काही सािंगायचे नाही. फक्त मला एवढेच सािंगायचे आहे की मी
त्या रात्री खरे तर त्या हलकट माणसाला पकडले असते. पण सतने माझा पाय मागे खेचल्याने, मी
सतच्यावर रागावलो. ती म्हणाली की सतला मी जखमी होण्याची भीती वाटली. िणभर माझ्या
मनात असा सवचार चमकू न गेला, की कदासचत सतला खरी कसली भीती वाटली असेल तर तो
मला इजा करेल याची. कारण सतला तो मनुष्य व त्याच्या सवसचत्र खुणािंचा अर्व मासहती आहे.
पण सतच्या आवाजाचा पोत व सनरागस डोळे बघून, सतला खरोखर माझ्या सुरसिततेची काळजी
वाटली असणार, याची मला खात्री पटली. असे सवव घडले आसण मी या बाबतीत काय करावे,
याचा मला तुमच्याकडू न सल्ला हवा आहे. मला स्वतुःला असे वाटते आहे, की सनदान माझे अधाव
डझन नोकर कामाला लाऊन त्या हरामखोराला असे चोपून काढावे, की तो पुन्हा आम्हाला त्रास
देणार नाही.”
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होम्स बोलला, “मला वाटते असे उपाय अवलिंबण्यासाठी ही वरवरची के स नाही. तू दकती
काळ लिंडनमध्ये राहू शकतोस?”
“मला आज परत गेले पासहजे. मी माझ्या बायकोला काही झाले तरी रात्री एकटे ठे वणार
नाही. ती फार उदास झाली आहे व सतने मला लवकर परत बोलावले आहे.”
“तुमचे बरोबर आहे. पण जर तुम्ही र्ािंबलात, तर एकदोन ददवसात मी तुमच्याबरोबर सतर्े
येण्यासाठी सनघू शकतो. मध्यिंतरीच्या काळात, तुम्ही हे कागद इर्े ठे ऊन जा. मी लवकरच
नॉरफोक येर्े भेट देतो आसण या प्रकरणावर प्रकाश टाकायचा प्रयत्न करतो.”
शेरलॉक होम्सने त्याचा व्यावसासयक शािंतपणा आमचा अशील येर्ून जाईपयिंत चालू ठे वला,
पण त्याला ओळखणाऱ्या मला हे कळत होते की तो फारच अस्वस्र् झालेला आहे. जया िणी
सहल्टन क्युसबटची रुिं द पाठ वळू न तो दारातून ददसेनासा झाला, त्या िणी माझा समत्र टेबलाशी
धावला व नाचणाऱ्या माणसािंचे सगळे कागद पुढे ओढू न बसला. त्याचे खोलवर, गहन असे डचिंतन
सुरु झाले. दोन तास तो ती पाने व पत्रे खालीवर करत रासहला. त्या कामात तो इतका बुडून गेला
की माझे तेर्ील आसस्तत्व देखील सवसरला. कधी काही प्रगती झाल्यास तो शीळ वाजवून गाणे
गुणगुण,े तर कधीकधी कोड्यात पडल्यासारखे भुवया ताणून, शून्यात नजर लाऊन बसे. शेवटी
तो समाधानाची आरोळी मारत, खुचीतून उडी मारून उठला आसण त्याचे हात चोळत खोलीभर
फे ऱ्या मारू लागला. मग त्याने एक लािंबलचक तार सलसहली. तो मला म्हणाला, “वॉटसन, तुझ्या
सिंग्रहात लवकरच आणखी एका छानशा गोष्टीची भर पडणार, अशी आशा मला वाटते आहे. माझी
अशी अपेिा आहे की आपण दोघे उद्या नॉरफोकला जाऊन आपल्या समत्राला त्याच्या त्रासाच्या
गुसपताबद्दल नक्की चािंगली बातमी देऊ शकतो.”
मी उत्किं ठतेने भारला गेल्याचे कबूल करतो. पण मला कल्पना होती की होम्स त्याच्या
पद्धतीने व त्याचा वेळ घेऊनच गौप्यस्फोट करेल. त्यामुळे त्याने मला सवश्वासात घेईपयिंत मी
र्ािंबलो.
82

पण त्या तारे ला उत्तर यायला उशीर झाला. वाट बघण्यात दोन ददवस गेले. तेहहा होम्स
फोनकडे कान लावून बसला होता. दुसऱ्या ददवशी सिंध्याकाळी सहल्टन क्युसबटचे पत्र आले. सतर्े
सवव कु शल होते, फक्त त्या ददवशी सकाळी सौरघड्याळाकडे जाणाऱ्या फरसबिंद वाटेवर लािंबलचक
सचत्रे काढलेली ददसली. त्याने त्याची प्रत आम्हाला पाठवली. होम्स त्या कु रूप, सवनोदी कागदावर
काही समसनटे वाकला आसण अचानक आश्चयावने व दुुःखाने ओरडत उभा रासहला. त्याचा चेहरा
काळजीने उतरला होता.
“आपण हे प्रकरण फार लािंबवले. आज रात्री उत्तर वाल्शामला जाणारी गाडी आहे का?” मी
वेळापत्रक उघडले. शेवटची गाडी नुकतीच गेली होती.
होम्स बोलला, “मग आपण उद्या सकाळी लवकर न्याहारी करून, समळे ल त्या पसहल्या
गाडीने जाऊ. आपण सतकडे ताबडतोब जाणे गरजेचे आहे. ओहो! आपल्याला अपेसित असलेली
तार आली आहे. एक समसनट, समसेस हडसन, हे उत्तर असेल. मी त्याचीच वाट बघत होतो. आता
तर आपण तासभरही फु कट घालवायला नको. समस्टर सहल्टन क्युसबटला काय पररसस्र्ती आहे,
ते सािंगायला पासहजे. आपला नॉरफोकचा अशील जयात अडकला आहे ते वेगळ्याच प्रकारचे व
धोकादायक जाळे आहे.”
आसण तसेच ससध्द झाले. जसजसा मी गोष्टीच्या अिंधारी, पोरकट व सवसचत्र सनष्कषािंकडे
आलो, तसतसा मी परत एकदा दुुःखाने व भीतीने र्रारून गेलो. माझ्या वाचकािंना मला काही
चमकदार शेवट सािंगायचा आहे का, तर हो. पण अशी पररसस्र्ती आहे, जयामुळे रायडडिंग र्ोपव,
मॅनॉर येर्ील घराची चचाव पूणव इिं ग्लिंडभर काही ददवस सुरु रासहली, अशी गूढ गुिंतागुिंत आसण
सवसचत्र घटनािंची साखळी मला उलगडली पासहजे.
आम्ही जेमतेम उत्तर वाल्शामला पोचलो आसण आम्हाला सजर्े जायचे आहे ते नाव
सािंसगतले, तेहहा स्टेशमास्तर घाईघाईने आमच्याकडे येऊन म्हणाला, “मला वाटते तुम्ही लिंडनहून
आलेले गुप्तहेर आहात?”
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होम्सच्या चेहऱ्यावर रागाची व त्रासाची छटा ददसू लागली,
“तुम्हाला असे का वाटले?”
“कारण नॉर्ववचचा इन्स्पेक्टर मार्टवन आत्ताच इर्ून गेला. पण कदासचत तुम्ही सजवन असाल.
ती मेली नाही -- सनदान मी ऐकलेल्या शेवटच्या बातमीपयिंत तरी -- अजूनही तुम्ही सतला वाचवू
शकाल -- जरी तो फासाचा दोर असला तरी!”
होम्सची भुवई डचिंतेने काळी पडली.
तो म्हणाला, “आम्ही रायडडिंग र्ोपव, मॅनॉर येर्े चाललो आहोत. पण सतर्े काय झाले, ते
आम्हाला काहीच मासहती नाही.
स्टेशमास्तर म्हणाला, “ते भयिंकर प्रकरण आहे. समस्टर सहल्टन क्युसबट व त्याची बायको,
दोघािंनाही गोळ्या घातल्या गेल्या. सतने प्रर्म त्याला गोळी घातली व मग स्वतुःवर झाडू न घेतली
-- असे नोकर म्हणतात. तो ठार झाला व सतची अवस्र्ा फारशी चािंगली नाही. नॉरफोकमधील
अगदी जुन,े फार चािंगले व मानमरातब असलेले असे ते कु टुिंब होते.”
काही न बोलता होम्स मुकाट्याने टािंग्याकडे वळला. सात मैलािंचे लािंब अिंतर काटतािंना,
त्याने कधीच त्याचे तोड उघडले नाही. त्याला इतके सनराश व गभवगळीत मी कधीच पासहले
नहहते. लिंडनहून सनघाल्यापासून सबिंध प्रवासात तो अस्वस्र् होता. तो सवव वतवमानपत्रे लिपूववक
चाळत होता. परिं तु आता अचानक सत्य पररसस्र्ती कळल्यामुळे, त्याची टोकाची भीती आता
अगम्य उदासीनतेत बदलली होती. जरी आजूबाजूला रुचीपूणव गोष्टी चालू होत्या, तरी तो त्याच्या
जागी रे लून बसला व तकावचे जाळे सवणण्यात गढू न गेला. कारण आम्ही इिं ग्लिंडइतक्याच
वैसशष्ट्यपूणव गावािंच्या पररसरातून चाललो होतो. येर्ील सवखुरलेली घरे सवरळ लोकवस्तीची
सनदेशक होती. आजूबाजूच्या सहरव्यागार जसमनीमधून उिं च चौकोनी चचेस दृष्टीस पडत होती.
त्यातून जुन्या पूवव अँग्लीयाचे वैभव व सुबत्ता ददसत होती. शेवटी नॉरफोकच्या दकनाऱ्याच्या
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सहरव्या कडेला जमवन महासागराची जािंभळट वतुवळाकार खाडी ददसू लागली. चालकाने त्याच्या
चाबूकाने झाडािंच्या दाटीतून ददसणाऱ्या दोन जुन्या सवटािंकडे व लाकडी डभिंतीच्या छताकडे आमचे
लि वेधले व बोलला, “ते रायडडिंग र्ोपव मॅनॉर आहे.”
जेहहा आम्ही इमारतीच्या पोचवशी असलेल्या, पुढील दाराकडे पोचलो, तेहहा मला
त्यासमोर, टेसनस कोटवशेजारील, काळे घर व आमच्याशी सवसचत्र सिंधान असलेले फरसबिंद
सौरघड्याळ ददसले. मेणासारख्या सचकट ददसणाऱ्या समशा असलेला व व्यवसस्र्त पोषाख
घातलेला एक लहानसा चटपटीत मनुष्य एका कु त्र्याच्या गाडीतून नुकताच उतरला होता. त्याने
नॉरफोक पोलीस स्टेशनमधील इन्स्पेक्टर मार्टवन म्हणून स्वतुःची ओळख करून ददली. माझ्या
समत्राचे नाव ऐकताच तो चािंगलाच चमकला.
“समस्टर होम्स, गुन्हा तर आज पहाटे तीन वाजता घडला. तुम्हाला लिंडनला ही बातमी
समजून, तुम्ही माझ्याचबरोबर इर्े कसे काय आलात?”
“मी तसा तकव के ला होता. खरे तर मी गुन्हा रोखायच्या उद्देशाने आलो होतो.”
तर मग आम्हाला मासहती नसलेला, असा काही भक्कम पुरावा तुमच्याकडे असला पासहजे.
कारण ते तर एक प्रेमळ जोडपे होते.”
होम्स बोलला, “माझ्याकडे फक्त नाचणाऱ्या माणसािंचा पुरावा आहे. मी तुला सवव स्प्ष्टीकरण
निंतर देतो. आता ही दुुःखािंत घटना रोखायला फारच उशीर झालेला आहे. पण मला जे काही
मासहती आहे ती वापरून न्याय समळावा, म्हणून मी उत्सुक आहे. तुमच्या शोधमोसहमेत तुम्ही
मला सहभागी करून घ्याल, की मी स्वतिंत्रपणे माझे काम करू”?”
इन्स्पेक्टर नम्रपणे म्हणाला, “समस्टर होम्स, आपण एकत्र काम के ले, हे सािंगायला मला
असभमान वाटेल.”
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तसे असेल तर वेळ फु कट न घालवता, मला तुमच्याकडील पुरावा तपासायला व पररसराची
पहाणी करायला आवडेल.”
माझ्या समत्राला त्याच्या मजीप्रमाणे गोष्टी करायला परवानगी देण्याचा मोठे पणा,
इन्स्पेक्टर मार्टवनने दाखवला. त्याने काळजीपूववक तपासातून पुढे आलेल्या बाबी सलहून काढल्या.
वयस्क, के स पािंढरे झालेला स्र्ासनक सजवन, नुकताच समसेस सहल्टन क्युसबटच्या खोलीतून बाहेर
आला होता. तो म्हणाला, सतच्या जखमा गिंभीर आहेत, पण इतक्या मरणािंतीक नाहीत. मेंदच्ू या
पुढच्या भागातून गोळी आरपार गेली आहे आसण सतला शुद्धीवर यायला काही वेळ लागेल. सतला
गोळी घातली गेली की सतनेच ती स्वतुःला मारून घेतली, या प्रश्नाला उत्तर देतािंना ते बोलले, की
काही ठाम मत द्यायचे धाडस ते करणार नाहीत. नक्कीच गोळी अगदी जवळू न मारली गेली होती.
खोलीत दोन गोळ्या वापरलेले एकच सपस्तुल सापडले. समस्टर सहल्टन क्युसबट यािंच्या हृदयाला
गोळी लागली होती. त्याने सतला आधी गोळी मारली व निंतर स्वतुःलाही मारून घेतली, असेही
झालेले असणे शक्य होते. ककिं वा ती गुन्हेगार असेल. कारण सपस्तुल जसमनीवर दोघािंच्या मध्ये
पडले होते.
होम्सने सवचारले, “त्याला हलवले का?”
आम्ही ती बाई सोडू न कु णालाही हलवले नाही. आम्ही सतला जखमी अवस्र्ेत जसमनीवर
टाकू न देऊ शकत नहहतो.”
“डॉक्टर, तुम्ही इर्े दकती वेळ आहात?”
“चार वाजल्यापासून.”
“आणखी कु णी तुमच्याबरोबर होते का?”
“हो. कॉन्स्टेबल.”
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“आसण तुम्ही कशाला हात लावला नाही?”
“नाही.”
“तुम्ही चािंगले काम के ले आहे. तुम्हाला बोलवायला कोण आले होते?”
सॉंडसव नावाची नोकरािंणी.”
“सजने काही धोक्याची सूचना ददली, तीच का?”
“ती आसण स्वयिंपाकीण समसेस ककिं ग.”
“आता त्या कु ठे आहेत?”
“मला वाटते, स्वयिंपाकघरात असव्यात.”
मग मला वाटते, आपण लगेच त्यािंच्या तोंडू न काय घडले ते ऐकू .”
ओकच्या लाकडाने बनवलेला, उिं च सखडक्या असलेला जुनाट हॉल, तपासाची जागा झाला
होता. जुन्या पद्धतीच्या प्रशस्त खुचीत होम्स बसला होता. त्याच्या आजारलेल्या चेहऱ्यामधून
चकाकणारे डोळे जणू बाहेर पडत होते. त्याच्या जया अशीलाला तो वाचवू शकला नाही, त्याबद्दल
सनदान सूड उगवणे हे त्याच्या आयुष्याचे ध्येय बनल्याचे त्याने ठरवल्याचे, मी त्या डोळ्यािंमध्ये
वाचू शकत होतो. वयस्क, करड्या के सािंचा, गावातील डॉक्टर, कृ श इन्स्पेक्टर मार्टवन, मी व
गावातील शािंत पोलीस, असे आम्ही सववजण सतर्े होतो.
त्या दोन मसहलािंनी त्यािंची कहाणी पुरेशा स्पष्टपणे सािंसगतली. एकापाठोपाठ एक अशा दोन
गोळ्यािंच्या आवाजाने त्या दोघी झोपेतून जाग्या झाल्या. त्या दोघी जवळच्या खोल्यािंमध्ये
झोपल्या होत्या. आवाज ऐकू न समसेस ककिं ग, समसेस सॉंडसवच्या खोलीत धावली. दोघी समळू न
सजना उतरल्या. अभ्याससके चे दार उघडे होते व टेबलावर मेणबत्ती जळत होती. खोलीच्या
मध्यभागी त्यािंचा मालक तोंडावर पडला होता. तो बहुधा मेलाच होता. सखडकीजवळ त्याची
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बायको गुडघे वाकलेले व डोके डभिंतीवर टेकलेल,े अशा अवस्र्ेत पडली होती. ती भयानक जखमी
झाली होती. सतच्या चेहऱ्याची एक बाजू पूणवपणे रक्ताळली होती. ती धापा टाकत होती पण
काही बोलू शकत नहहती. पॅसेज व खोली दोन्ही धुराने व पावडरच्या वासाने भरली होती.
सखडकी नक्कीच आतून भक्कमपणे बिंद के लेली होती. दोन्ही मसहला अगदी वेळेत पोचल्या होत्या.
त्यािंनी ताबडतोब डॉक्टरना व कॉन्स्टेबलला सनरोप पाठवला. निंतर घोड्यािंची सनगा राखणाऱ्या
माणसाच्या व तबेल्यातील मुलाच्या मदतीने त्यािंनी त्यािंच्या जखमी मालदकणीला सतच्या खोलीत
हलवले. ती व सतचा नवरा दोघािंनाही पलिंगावर ठे वले. सतला सतचे कपडे घातले व त्याच्या
रात्रीच्या कपड्यािंवर गाऊन चढवला. अभ्याससके तील काहीही हलवले नाही. त्याना मासहती होते
त्याप्रमाणे, नवरा बायकोत कधीच काही भािंडण होत नसे. त्या दोघािंकडे नेहमी एक समळू न
समसळू न रहाणारे जोडपे, म्हणूनच बघत असत.
नोकरािंच्या जबानीचे हे मुख्य मुद्दे होते. इन्स्पेक्टर मार्टवनच्या प्रश्नाला उत्तर देतािंना हे स्पष्ट
झाले, की सगळी दारे आतून नीट बिंद के लेली होती. घरातून कोणी सनसटून गेल्यासारखेही वाटत
नहहते. होम्सच्या प्रश्नाला उत्तर देतािंना त्या दोघींना आठवले, वरील मजल्यावरून त्यािंच्या
खोलीबाहेर पडल्यापासून, त्यािंना पावडरचा वास येत होता. होम्स त्याच्या व्यावसासयक
सहकाऱ्याला म्हणाला, “ही गोष्ट खूप काळजीपूववक हाताळण्यासाठी, मी तुमच्या लिात आणून
देतो. आसण मला वाटते, आता आपण खोलीची नीट तपासणी के ली पासहजे.”
अभ्याससका म्हणजे एक लहान खोली होती. त्यात तीन बाजूिंना पुस्तके लगडलेली होती
आसण सखडकीपाशी सलहायचे टेबल होते. सखडकीतून बाहेरची बाग ददसत असे. पसहल्यािंदा त्या
गावात पत असणाऱ्या जमीनदाराकडे लि ददले गेले. तो उिं चापुरा माणूस खोलीत आडवा पडला
होता. त्याचा सवस्कटलेले कपडे असे दशववत होते, की तो घाईने झोपेतून उठू न आलेला होता.
त्याला पुढून गोळी घालण्यात आली होती आसण हृदयाला लागून ती रुतून बसली होती. त्याचे
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मरण फार न तडफडता, तत्काळ झाले असावे. त्याच्या कपड्यािंवर अर्वा हातािंवर पावडरच्या
खुणा नहहत्या. सजवनच्या म्हणण्याप्रमाणे, बाईच्या चेहऱ्यावर, डाग होते, पण हातािंवर नहहते.
होम्स म्हणाला, “डाग नसणे म्हणजे काही नाही . पण असणे म्हणजे सवव काही. सपस्तुलात
नीट न बसलेली गोळी अचानक मागे उडू न, जोरात लागू शकते. काही खूण न ठे वता, असे दकतीही
नेम मारता येऊ शकतात. मी असे सुचवेन की आता समस्टर क्युसबटचे प्रेत हलवायला काही हरकत
नाही. मला वाटते डॉकटर, त्या बाईच्या शरीरात घुसलेली गोळी तुम्ही बाहेर काढली नाही,
बरोबर?
“त्यासाठी गिंभीर ऑपरेशन करावे लागेल. पण सपस्तुलात अजून चार गोळ्या सशल्लक
आहेत. दोन उडवल्या गेल्या आसण दोन जखमी सापडले. म्हणजे प्रत्येकाला एके क गोळी मारली
गेली.”
होम्स बोलला, “असे वाटते आहे. कदासचत सखडकीला चाटून गेलल
े ी गोळी देखील तुम्ही
लिात घेऊ शकाल?
तो अचानक वळला आसण त्याचे लािंब बारीक बोट सखडकीच्या खालील बाजूस,
जसमनीपासून इिं चभरावर पडलेल्या भोकाकडे, सनदेश करू लागले.
इन्स्पेक्टर ओरडला, “अरे देवा, तुम्हाला ते कसे काय ददसले?”
“कारण मी नीट सनरीिण के ले.”
डॉकटर म्हणाला, “हे नवलपूणव आहे. सर, तुमचे बरोबर आहे. म्हणजे सतसरी गोळीही
मारली गेली. आसण म्हणजे सतसरी व्यक्ती सतर्े असली पासहजे. पण ती कोण असेल व ती सनसटली
कशी असेल?”
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शेरलक होम्स म्हणाला, “तीच समस्या आता आपल्याला सोडवायची आहे. इन्स्पेक्टर
मार्टवन, तुला आठवते का की नोकर म्हणाले की ते त्यािंच्या खोलीतून बाहेर पडले, तेहहा त्यािंना
पावडरचा वास आला. मी तेहहाच म्हणालो होतो, की हा अत्यिंत महत्वाचा मुद्दा आहे.”
“हो सर, पण मला तेहहा तुम्ही काय म्हणता आहात, ते नीटसे कळले नाही.’
“म्हणजे असे सुचवले जाते आहे, की सपस्तुलातून गोळ्या झाडल्या गेल्या, तेहहा खोलीची
सखडकी व दार दोन्ही उघडे होते. नाहीतर पावडरचा वास घरभर दरवळला नसता. खोलीतील
दार व सखडकी अगदी र्ोड्या वेळासाठी उघडे होते.”
“तुम्ही हे कसे ससध्द करणार?”
“कारण मेणबत्तीचे मेण इकडेसतकडे वेडेवाकडे पसरले नहहते.”
इन्स्पेक्टर ओरडला, “झकास! फार छान!”
या दुुःखद प्रसिंगी, सखडकी उघडी असल्याची खात्री झाल्यावर, मला असे वाटते आहे की या
प्रकरणात सतसरी व्यक्ती असणार. आसण बाहेरून सतने गोळ्या झाडल्या असणार. या व्यक्तीवर
साधलेला नेम त्या व्यक्तीच्या मफलर ककिं वा तत्सम वस्तूला चाटून गेला असणार. मी पासहले आसण
खरोखरच मला गोळीची खूण ददसली.”
पण मग सखडकी आतून बिंद कधी झाली?”
“बाईची पसहली प्रसतदक्रया सखडकी लाऊन आतून कडेकोट बिंद करायची असणार. पण अरे रे,
हे काय?”
अभ्याससके तील टेबलावर बाईची छोटीशी मगरीच्या कातड्याची, चािंदीच्या रिं गाची पसव
पडली होती. होम्सने ती उघडू न त्यातील वस्तू बाहेर काढल्या. त्यात बँक ऑफ इिं ग्लिंडच्या पन्नास
पौंडाच्या वीस नोटा भारतीय रबराने बािंधलेल्या होत्या -- बाकी काही नहहते.
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इन्स्पेक्टरच्या हातात पसव देत होम्स म्हणाला, “हे नीट ठे वले पासहजे. कोटावत सुनावणीच्या
वेळी ते लागेल. आता आपण आपले लि या सतसऱ्या गोळीकडे वळवले पासहजे. लाकडाला
पडलेल्या भोकामुळे हे स्पष्ट होते आहे की ती गोळी खोलीच्या आतून मारली गेली आहे. मला
स्वयिंपाकीण समसेस ककिं ग सहला परत भेटावे लागेल. समसेस ककिं ग म्हणाली की ती मोठ्या आवाजाने
जागी झाली. सतला असे म्हणायचे होते का, की दुसऱ्या तशा आवाजापेिा मोठ्या?”
“असे बघा सर, मला त्यामुळे झोपेतून जाग आली. त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड
आहे. पण तो आवाज फार मोठा होता, एवढे खरे .”
तुला असे वाटत नाही का, की दोन्ही आवाज जवळजवळ एकाच वेळी आले?”
“सर, मी ते नक्की सािंगू शकणार नाही.”
“माझा सवश्वास आहे की ते तसेच होते. इन्स्पेक्टर मार्टवन, या खोलीतील बघण्यासारखे सवव,
आपण बसघतले आहे. जर तू माझ्याबरोबर आलास तर बागेत आपल्याला काही ताजे पुरावे
समळतात का, ते आपण बघू.”
अभ्याससके च्या सखडकीपयिंत फु लािंचा ताटवा गेलल
े ा होता. सतर्े जाताच आमच्या तोंडू न
आश्चयावचा उद्गार सनघाला. फु ले चुरगळली गेली होती व मऊ मातीत सगळीकडे पाऊलखुणा
उमटल्या होत्या. ती मोठी, लािंब व पुढे सनमुळती असलेली पुरुषाची पाऊले होती. होम्सने एखाद्या
माग काढणाऱ्या कु त्र्यासारखा गवतातून व पानािंमधून शोध घेतला. मग समाधानाची आरोळी
मारून, तो पुढे वाकला व छोटीशी वृत्तसचतीच्या आकाराची वस्तू उचलून घेतली.
तो म्हणाला, “मला वाटलेच होते. सपस्तुलातून बाहेर पडलेली ही सतसरी गोळी आहे.
इन्स्पेक्टर मार्टवन, मला खरे च असे वाटते की आपली के स बहुधा सोडवली गेली.”
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होम्सने झटपट व चलाखीने के लेला तपास पाहून, त्या गावठी इन्स्पेक्टरचा चेहरा फारच
आश्चयावत बुडाला. प्रर्म तो स्वतुःचा आब राखून, गप्प रासहला पण निंतर होम्सची स्तुती करत,
आढेवेढे न घेता व प्रश्न न सवचारता, होम्सच्या मागून जायला तयार झाला.
त्याने सवचारले, “तुम्हाला कोणाचा सिंशय येतो आहे?”
“ते मी निंतर सािंगतो. मी तुला आत्ता सािंगू शकणार नाही, अशा खूप पायऱ्या या समस्येत
आहेत. आता मला जेवढे समजले आहे, त्या आधारावर मी पुढे जातो व निंतर सवव काही नीट
समजावून सािंगतो.”
“समस्टर होम्स, गुन्हेगार सापडणार असेल तर, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने तपास चालू ठे वा.”
“मला तुला कोड्यात टाकायचे नाही. पण लािंबलचक व गुिंतागुिंतीच्या स्पष्टीकरणात आत्ताच
सशरणे, या कायवमग्नतेच्या िणी शक्य नाही. माझ्या हातात या प्रकरणाचे सवव धागेदोरे आलेले
आहेत. जरी ही बाई शुद्धीवर आली नाही, तरी आपण काल रात्रीचा घटनाक्रम जुळवू शकतो व
न्याय समळवण्याची खात्री देऊ शकतो. पसहल्यािंदा मला असे हवे आहे, की इर्े आसपास ‘एलरीज
’ नावाची एखादी खानावळ आहे का?”
नोकरािंना प्रश्न सवचारले गेले. पण कोणीच असे नाव ऐकले नहहते. तबेल्यातील पोऱ्याला
आठवले की पूवव रस्टनच्या ददशेने काही मैल अिंतरावर रहाणाऱ्या शेतकऱ्याचे ते नाव होते. त्यामुळे
या गोष्टीवर र्ोडा प्रकाश पडला.
“ते शेत एकािंड,े आसपास काही नसलेले आहे का?”
“हो सर.”
“कदासचत त्यािंना इर्े काल रात्री काय झाले ते मासहती नसेल?”
“नसेल मासहती, सर.”
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होम्सने र्ोडा सवचार के ला आसण निंतर त्याच्या चेहऱ्यावर उत्सुक हसू पसरले.
तो म्हणाला, “अरे मुला, माझ्यासाठी घोडा तयार कर. मला एलरीजच्या शेतावर जायचे
आहे.”
त्याने त्याच्या सखशातून वेगवेगळ्या प्रकारचे नाचणाऱ्या माणसािंचे कागद काढले. ते घेऊन,
तो अभ्याससके तील टेबलाशी गेला व त्या कागदािंचे नीट सनरीिण करून काही वेळ सवचार के ला.
शेवटी त्याने पोऱ्याला एक सचठ्ठी ददली. मग त्या सचठ्ठीवर पत्ता सलसहलेल्या माणसाला ती
पोचवायच्या सूचना त्या पोऱ्याला ददल्या. त्याला अशा स्पष्ट सूचना ददल्या की त्या माणसाने
काहीही प्रश्न सवचारले तरी त्यािंना उत्तरे द्यायची नाहीत. मी सचठ्ठीची वरची बाजू पासहली. त्यावर
होम्सच्या नेहमीच्या अिरापेिा वेगळ्या हस्तािरात सगचसमड असा पत्ता सलसहला होताुः समस्टर
अॅबे स्लॅने, एलरीज शेत, पूवव रस्टन, नॉरफोक.
होम्सने शेरा मारला, “मला वाटते इन्स्पेक्टर, की तू पोसलसािंची कु मक मागवून घ्यावीस.
जर माझा अिंदाज खरा ठरला, तर तुला एका धोकादायक माणसाला तुरुिंगात टाकावे लागेल. ही
सचठ्ठी घेऊन जाणारा पोऱ्या, तुझी फौजेची मागणी करणारी तार घेऊन जाऊ शके ल. वॉटसन,
दुपारी गावात जाणारी गाडी असेल, तर ती आपण घेऊ शकू . मला काही मनोरिं जक रासायसनक
सवश्लेषण करायचे आहे व ते या तपासाशी जवळचे आहे.” जेहहा सचठ्ठी मागी लागली, तेहहा होम्सने
नोकरािंना सूचना ददल्या. ‘जर कोणी समसेस सहल्टन क्युसबटची चौकशी करत आले तर, त्याला
सतच्या अवस्र्ेबद्दल काहीही मासहती द्यायची नाही. पण त्याला ताबडतोब हॉलमध्ये बसवायचे.’
हे त्याने खूप कळकळीने नोकरािंना समजावून सािंसगतले. आता आपल्या हातात काही नाही असे
बोलत, तो हॉलच्या ददशेने चालू पडला. आपल्यासाठी घरात खायला काय आहे हे बघून व ते
खाऊन आपला वेळ आपण घालवावा, असे त्याने सुचवले. डॉक्टर त्यािंच्या कामाला सनघून गेल.े
इन्स्पेक्टर आसण मी फक्त रासहलो.
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होम्सने त्याची खुची टेबलाजवळ ओढू न घेतली व नाचणाऱ्या माणसािंचे कागद पुढे पसरत
म्हटले, “मला वाटते तुझा तासभर मजेत आसण फायद्यात जावा म्हणून, मी तुला मदत करू शकतो.
समत्रा वॉटसन, इतका वेळ तुझी नैसर्गवक उत्सुकता दाबून ठे वल्याबद्दल मी तुझा गुन्हा के ला आहे.
इन्स्पेक्टर, ही सिंपूणव घटना तुझ्या व्यवसायातील उल्लेखनीय अशी अभ्यासनीय बाब ठरे ल.
पसहल्या प्रर्म मला तुम्हाला हे सािंसगतले पासहजे, की बेकर रस्त्यावर माझा सल्ला मागायला
समस्टर सहल्टन क्युसबट आले होते, तेहहाची परीसस्र्ती काय होती. मग त्याने आधी नोंदवलेल्या
बाबींची उजळणी के ली. “इर्े माझ्यासमोर आत्ता असे हे सवसचत्र सचत्रे असलेले कागद आहेत. जर
त्यािंच्यामुळे एवढी मोठी दुुःखद घटना घडणार आहे, असे मासहती नसते, तर एखादा माणूस हसला
असता. सवव प्रकारच्या गुप्त सलखाणाशी मी पररसचत आहे आसण त्यावर माझी लहानशी
पुसस्तकाही प्रससध्द झालेली आहे. त्यात मी सलसहण्याचे एकशे सात सवसवध प्रकार सािंसगतले आहेत.
पण मला कबूल के ले पासहजे, की माझ्यासाठी हा काहीतरी वेगळाच प्रकार होता. हे
बनवणाऱ्यािंचा हेतू या सचत्रािंिारे काही कर्न करायचा होता. पण ती अशीच गिंमत म्हणून
काढलेली मुलािंची सचत्रे आहेत, असे वरवर वाटावे असाही हेतू होता.
सचत्रे काही अिरािंबद्दल सलसहली गेली आहेत, हे एकदा लिात आल्यावर आसण गुप्त सलपीचे
काही सनयम पाळल्यावर, उकल अगदी लगेच झाली. पसहला सनरोप इतका लहान होता की मला
ठामपणे काही करण्यापेिा, काही सािंगणे जास्त सोपे होते, जसे की XXX हे सचन्ह E साठी होते.
तुम्हाला मासहती असेल की E हे इिं सग्लश अिरािंमधील अगदी सववसामान्य अिर आहे. आसण ते
ठळकपणे इतके महत्वाचे आहे की एखाद्या छोट्या वाक्यातही ते बऱ्याच वेळा आढळते. पिंधरा
सचन्हािंपैकी पसहल्या सनरोपातील चार तीच होती. त्यामुळे त्याचा अर्व E असल्याचे समजले.
काही वेळा सचत्रात झेंडा होता आसण काही वेळा नहहता. पण जया पद्धतीने झेंडे सवखुरलेले होते
त्यावरून असे वाटते की वाक्य शब्दािंमध्ये सवभासजत करण्यासाठी पूणवसवरामासारखे, ते
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उपयोगात आणले गेले असावे. मी हे गृहीत धरले व ठरवले की XXX हे सचन्ह E अिरासाठी
आहे.
पण आता खरी अडचण आली. इिं सग्लश अिरािंचा E निंतरचा क्रम सुसिंगत नाही. सामान्य
भाषेत सलसहलेल्या मोठा मजकू र असलेल्या कागदावर जास्त वेळा आलेले तेच शब्द दाखवता
येतात, त्याचा उलट लहान वाक्यािंमध्ये होते. सधारणपणे सािंगायचे झाले तर, T, A, O, I, N,
S, H, R, D आसण L; या क्रमाने अिरे येतात. पण T, A, O आसण I ही अिरे मागेपुढे कशीही
येतात. त्यामुळे प्रत्येक शब्दसमूहाची छाननी करून अर्व लावणे हे काम दुरापास्त आहे. त्यामुळे
मी नवीन सचठ्ठी येईपयिंत र्ािंबलो. समस्टर सहल्टन क्युसबट यािंना मी दुसऱ्यािंदा भेटलो, तेहहा त्यािंनी
मला अजून दोन लहानशी वाक्ये असलेल्या मजकु राची सचठ्ठी ददली. त्यात झेंडा नसल्याने तो
सलग शब्द होता, असे वाटले. एका पाच शब्दाचा अिरात E हे अिर दुसऱ्या व चौर्थया जागी
आले होते. तो शब्द SEVER, NEVER ककिं वा LEVER असावा. हे पत्र सवनिंतीला ददलेले उत्तर
असण्याची बरीच शक्यता वाटली. आसण पररसस्र्ती बघता असे वाटते, की हे उत्तर बहुधा त्या
बाईने सलसहले असावे. हे बरोबर आहे असे धरले, तर आपण असे म्हणू शकतो, की खुणा ओळीने
N, V व R दशववतात.
आत्तासुद्धा मी बऱ्यापैकी अडचणीत आहे पण आनिंदी सवचारामुळे, मला इतर खूप अिरे
समजली. जे मला वाटते आहे, तशी ही पत्रे सनघाली, तर मला वाटते की पत्रे सलसहणारा, त्या
बाईच्या पूवावयुष्याशी सिंबिंसधत असा जवळचा कोणी असावा. दोन E असलेला पाच अिरी शब्द
बहुतेक ELSIE असे नाव असावे. परीिण के ल्यावर मला असे आढळू न आले की तीन वेळा पत्राचा
शेवट या शब्दाने झालेला आहे. ही नक्कीच कु णा Elsieला के लेली सवनिंती असावी. अशा तऱ्हेने
मला L, S आसण I ही अिरे समळाली. पण ही काय सवनिंती होती? त्या पत्रािंमध्ये Elsieच्या आधी
फक्त चारच अिरे होती. तो शब्द नक्कीच COME असला पासहजे. मी E ने शेवट होणारे सगळे
इतर शब्द वापरून बसघतले. पण या के ससाठी चपखलपणे बसेल असा कु ठला नहहता. त्यामुळे
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आता मला C,O आसण M चे अर्व कळले. मग मला परत एकदा पसहल्या सनरोपाचा अर्व समजला.
मी पत्र शब्दािंमध्ये सवभागले आसण प्रत्येक न कळलेल्या खुणस
े ाठी टटिंब देत गेलो. असे करून करून
मी इर्पयिंत पोचलोुः
.M .ERE ..E SL.NE.
आता पसहले अिर CAN म्हणजे A, हा सवावत उपयुक्त शोध होता. कारण तो या छोट्याशा
वाक्यात तीन वेळा तरी नक्की आलेला होता. दुसऱ्या शब्दातला H हा सुद्धा सहज समजण्यासारखा
होता. आता असे झालेुः
AM HERE A.E SLANE.
ककिं वा नावात योग्य त्या ररकाम्या जागा भरूनुः
AM HERE ABE SLANEY माझ्याकडे आता इतकी पत्रे होती की दुसऱ्या सनरोपाकडे
मी बऱ्यापैकी सवश्वासाने वळलो. तो असा सनघालाुः
A.ELRI. ES.
गाळलेल्या अिरािंसाठी मी आता आरामात G आसण T ही अिरे घालू शकत होतो. सशवाय
मी कल्पना करू शकत होतो की ही पत्रे सलसहणारा सजर्े रहातो, त्या घराच्या नावाची ही अिरे
आहेत.”
इन्स्पेक्टर मार्टवन आसण मी खूप रुची घेऊन, हा सगळा वृतािंत ऐकत होतो, की कसाकसा
माझा समत्र माग काढत गेला व आम्हाला कठीण वाटणारे रहस्य त्याने कसे इतक्या सहजपणे
सोडवले.
इन्स्पेक्टरने सवचारले, “सर, निंतर तुम्ही काय के ले?”
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“मला असे म्हणायला पुरेसे कारण होते, की हा अॅबे स्लॅने अमेररकन होता. कारण
अमेररके हून आलेल्या एका पत्राने या सवव त्रासाला सुरवात झाली. या सवव प्रकरणात काही
गुन्हेगारी स्वरूपाची गुप्तता दडलेली होती, असा सवचार करायचेही कारण होते. त्या बाईने
स्वतुःच्या भूतकाळाबद्दल बोलायला ददलेला नकार, नवऱ्याला सवश्वासात न घेण.े हे दोन्ही
त्याकडेच सनदेश करतात. म्हणून मी न्यूयॉकव पोलीस स्टेशन मधील माझ्या समत्राला, सवल्सन
हरग्रेहहला, तार के ली. लिंडन मधील गुन्याचा माग काढायच्या सिंदभावत त्याने माझी अनेकदा
मदत घेतलेली आहे. मी त्याला सवचारले की अॅबे स्लॅने हे नाव त्याला पररसचत आहे का. हे इर्े
त्याचे उत्तर आहेुः तो सशकॅ गोमधील धोकादायक गुिंड आहे. जया ददवशी मला हे उत्तर आले त्याच
ददवशी मला सहल्टन क्युसबटने स्लॅनेकडू न आलेले शेवटचे पत्र पाठवले. माझ्याकडे यापूवी
असलेल्या पत्रािंच्या अभ्यासावरून मला या पत्रातील मजकू र असा असल्याचे समजलेुः
ELSIE. RE. ARE TO MEET THY GO
P आसण D घातल्यामुळे सनरोप पूणव झाला. तो असे सािंगत होता, की तो हलकट सवश्वास
ठे वायला लावण्यापासून, धमक्या देईपयिंतच्या ददशेने चालला होता. आसण सशकॅ गोमधील
धोकादायक गुिंड अशी त्याची दकती ऐकल्यापासून, तो लवकरच त्याचे शब्द खरे करणार, याचा
अिंदाज मला आलेला होता. मी ताबडतोब माझा समत्र डॉ वॉटसन याच्याबरोबर नॉरफोक येर्े
आलो. पण दुदैवाने सवावत वाईट असे आधीच घडू न गेलल
े े होते.”
इन्स्पेक्टर मवाळपणे म्हणाला, “या के समध्ये तुमच्याबरोबर काम करायला समळाले, हा मी
माझा गौरव समजतो. मी तुमच्याशी मोकळे पणे बोललो, तर तुम्ही मला माफ कराल. तुम्हाला
सवचारणारे कोणी नाही. पण मला माझे वररष्ठ सवचारतील. हा अॅबे स्लॅने जर एलरीज येर्े रहात
असेल, आसण तो खुनी असेल, आसण मी इर्े असतािंना तो इर्ून सनसटून गेला, तर माझ्यावर मोठी
आफत ओढवेल.”
“तू अस्वस्र् होऊ नकोस. तो इर्ून सनसटणार नाही.”
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“तुम्हाला कसे काय मासहती?”
“सनसटून जाणे म्हणजे गुन्याची कबुली देणे ठरेल.”
“मग आपण जाऊन त्याला पकडू .”
“मी तो कु ठ्लल्याही िणी इर्े येण्याची अपेिा करतो आहे.”
“पण तो इर्े कशाला येईल?”
“कारण मी सचठ्ठी सलहून त्याला इर्े बोलावले आहे.”
“समस्टर होम्स, पण हे अशक्य वाटते आहे. तुम्ही बोलावले आहे, म्हणून तो का येईल? उलट
अशा सवनिंतीमुळे त्याला सिंशय येऊन, तो पळू न जायला उद्युक्त होईल, नाही का?”
शेरलॉक होम्स म्हणाला, “मला वाटते ती पत्रे कशी वापरायची, ते मला चािंगले कळते. खरे
तर, मी चुकत नसेन तर तो इर्े बाहेर आलेला आहे.”
दाराच्या ददशेने सवसशष्ट प्रकारे दमदार पाऊले टाकत, एक मनुष्य येत होता. तो उिं च, देखणा
व काळसर रिं गाचा होता. त्याने फ्लॅनेलचा करड्या रिं गाचा सूट घातला होता. डोक्यावर पनामा
टोपी होती. काळी चकचकीत दाढी होती. उद्दामपणे पुढे आलेले नाक होते. चालतािंना त्याच्या
हातातील चाबूक फटकारत तो चालला होता. ती जागा त्याच्या मालकीची असल्यासारखा, ऐटीत
तो चालत होता. त्याची जोराने, मोठ्या रुबाबात वाजवलेली घिंटी आम्ही ऐकली.
होम्स शािंतपणे म्हणाला, “हे बघा सभ्य गृहस्र्हो, आपण दारामागे पसवत्रा घेऊन बसू, ते
बरे . अशा माणसाबरोबर वागतािंना, काळजी घेतलेली बरी. इन्स्पेक्टर, तुम्हाला बेड्यािंची गरज
भासेल. त्याच्याशी काय बोलायचे, ते मी बघतो.”
आम्ही एक समसनट शािंत रासहलो -- असे एक समसनट, जे मी कधीच सवसरणार नाही. मग
दार उघडू न तो मनुष्य आत आला. िणाधावत होम्सने त्याच्या डोक्याला सपस्तुल लावले. हा हल्ला
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इतका सहज झाला, की तो हलकट हतबल झाला. तो त्याच्या चकाकणाऱ्या काळ्या डोळ्यािंनी,
आमच्यापैकी प्रत्येकाकडे बघत राहीला. निंतर तो कटूपणे हसत सुटला.
“हे बघा सभ्य गृहस्र्हो, या वेळेस तुम्ही माझ्यावर सपस्तुल रोखले आहे. मी कु णाला बेदम
मारून लोळवले आहे, असे ददसते आहे. पण मी तर इर्े समसेस सहल्टन क्युसबटच्या पत्राला उत्तर
म्हणून आलो आहे. तुम्ही ती तुम्हाला सामील असल्याचे मला सािंगता आहात? मला पकडायचा
सापळा रचण्यासाठी सतने तुम्हाला मदत के ल्याचे मला सािंगता आहात? नाही. नाही.”
“समसेस सहल्टन क्युसबट गिंभीर रीत्या जखमी झालेली असून मरणाच्या वाटेवर आहे.”
त्या माणसाने दुुःखाने घरभर सननादणारी एक मोठी ककिं काळी फोडली. तो भयानकपणे
ओरडला, “तुम्हाला वेड लागले आहे. त्याला जखमी के ले गेल,े सतला नहहे. छोट्या एल्सीला कु णी
मारले? मी सतला धमकावले असेल -- देव मला िमा करो -- पण मी सतच्या सुिंदर मस्तकाला
धक्काही लावला नसता. तुमचे शब्द मागे घ्या – तुम्ही असे सािंगा, ती ठीक आहे. असे सािंगा.”
“सतच्या मृत नवऱ्याशेजारी ती असतशय जखमी अवस्र्ेत सापडली.”
तो हिंबरडा फोडू न मटकन खाली खुचीत बसला व त्याच्या बेड्या घातलेल्या हातािंनी तोंड
झाकू न घेतले. पाच समसनटे तो शािंत रासहला. मग त्याचे डोके वर उचलून तो र्िंडपणे दुुःखाने
बोलला, “लोकहो, मला तुमच्यापासून काहीही लपवायचे नाही. मी त्या माणसाला मारले असेल,
तर त्यानेही मला मारलेले आहे, त्यामुळे तो खून ठरत नाही. पण तुम्हाला जर असे वाटत असेल,
की मी त्या बाईला जखमी के ले, तर तुम्हाला ती ककिं वा मी कोणीच मासहती नाही. मी सािंगतो, मी
सतच्यावर जगातील कु णाहीपेिा जास्त प्रेम के ले. माझा सतच्यावर हक्क होता. खूप वषािंपूवी सतने
माझ्यासाठी शपर् घेतली होती. आमच्यामध्ये येणारा कोण हा इिं सग्लश माणूस? माझा सतच्यावर
पसहला हक्क होता. आसण जे माझे होते, तेच मी मागत होतो.”
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होम्स कडकपणे म्हणाला, “तू कशा प्रकारचा माणूस आहेस, हे समजल्यावर ती तुझ्या
प्रभावाखालून बाहेर आली. तुझ्यापासून पळ काढण्यासाठी सतने अमेररका सोडली आसण
इिं ग्लिंडमधील एका माननीय सभ्य माणसाशी लग्न के ले. तू सतच्या हात धुवून मागे लागलास व
सतचे आयुष्य त्रासदायक करून टाकलेस. सतने ती प्रेम करत असलेल्या नवऱ्याला सोडावे, व िेष
वाटणाऱ्या घाबरणाऱ्या तुझ्याबरोबर यावे, म्हणून तू मागे लागला होतास. तू सतच्या नवऱ्याला
ठार के लेस व सतला आत्महत्या करायला भाग पाडलेस. समस्टर अॅबे स्लॅने, असा या प्रकरणात
तुझा हात आहे आसण आता तुला कोटावत त्याचा कायदेशीर जाब द्यावा लागेल.”
तो अमेररकन बोलला, “जर एल्सी मरणार असेल, तर मग माझे काहीही का होईना. त्याने
त्याच्या एका हातातून एक चुरगळलेली सचठ्ठी काढली. त्याच्या डोळ्यातील सिंशयाच्या छटेसकट
तो ओरडला, “तुम्ही मला असे घाबरवू शकत नाही, समजलात? जर त्या बाईला इतके जखमी
के ले गेले आहे, तर मग ही सचठ्ठी कोणी सलसहली आहे?” त्याने ती सचठ्ठी टेबलावर फे कली.
“तुला इर्े आणण्यासाठी मी ती सलसहली आहे.”
“तू सलसहलीस? आम्हा दोघािंसशवाय जगात कु णालाच, नाचणाऱ्या माणसािंचे गूढ मासहती
नहहते. तुला ते कसे कळले?”
होम्स म्हणाला, “एक माणूस जयाचा शोध लावतो, ते दुसरा माणूसही जाणू शकतो. समस्टर
अॅबे स्लॅने, तुला नॉरसवचला नेण्यासाठी गाडी येते आहे. पण मध्यिंतरीच्या काळात, सतला जखमी
करण्यासारख्या चुकािंबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी तुझ्याकडे वेळ आहे. तुला मासहती आहे का, की
समसेस सहल्टन क्युसबटला सतच्या नवऱ्याचा खून के ल्याची सिंशसयत आरोपी म्हणून धरले गेले आहे
आसण के वळ मी इर्े असल्याने व माझ्याकडे असलेल्या मासहतीमुळे, सतला या दोषारोपातून मुक्त
करण्यात येते आहे. सतच्या नवऱ्याच्या मृत्युला ती कशाही प्रकारे जबाबदार नहहती, एवढे तरी तू
सतच्यासाठी सवव जगाला सािंसगतले पासहजेस.”
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अमेररकन म्हणाला, “मलाही अजून काही नको. सनखळ सत्य काय ते सािंगणे हे माझ्यासाठी
उत्तम ठरे ल.”
सिटीश गुन्हेगारी कायद्याचा मोठा जाणकार असल्याचा आनिंद दाखवत इन्स्पेक्टर ओरडला,
“हे तुला सािंगणे माझे कतवव्य आहे की हे तुझे कर्न तुझ्यासवरुद्ध वापरले जाईल.”
स्लॅनेने त्याचे खािंदे उडवले.
तो बोलला, “मी ते करे न, पसहल्याप्रर्म मला तुम्हाला सवािंना हे सािंगायचे आहे, की मी या
बाईला ती लहान मुलगी असल्यापासून ओळखतो. सशकॅ गोमधील टोळीत, तेहहा आम्ही सातजण
होतो आसण एल्सीचे वडील टोळीप्रमुख होते. त्यािंचे नाव पॅररक असून, ते फार हुशार होते, जर
तुम्हाला काही मागमूस लागला नाही, तर एखाद्या मुलाने काही रे घोट्या मारल्या आहेत असे
वाटणाऱ्या त्या सचत्रसलपीचा शोध त्याने लावला. तर, एल्सी आमच्याकडू न काही गोष्टी सशकली.
पण सतला टोळीच्या कारवायािंत काही गम्य नहहते. सतच्याकडे सतचा श्रमाने समळवलेला पैसा
होता. त्यामुळे सतने आम्हा सवािंना सोडले व तो लिंडनला गेली. सतचे माझ्याशी लग्न ठरले होते
आसण मला वाटते, मी काही दुसरा चािंगला व्यवसाय स्वीकारला असता, तर ते झालेही असते.
पण सतने माझ्याशी पिंगा घेण्याचे, काही कारण नहहते. या इिं सग्लश माणसाशी सतने लग्न
के ल्यावरच, मला सतचा पत्ता लागला. मी सतला पत्र सलसहले पण उत्तर समळाले नाही. पत्रािंचा
काही उपयोग न झाल्याने, मग मी स्वतुः आलो. सतला वाचता येईल अशा जागी. मी सतला सनरोप
सलहून पाठवला.
आता गेला मसहनाभर जवळजवळ मी इर्े आहे. मी त्या शेतात, एक खोली घेऊन रहातो.
रोज रात्री मी बाहेर ये जा करू शकतो. हा माझा खूप शहाणपणा आहे. मी एल्सीचे मन वळवायचा
खूप प्रयत्न के ला. मला मासहती होते की सतने माझा सनरोप वाचला आहे. कारण एका पत्राला सतने
उत्तर ददले होते. मग मला चेव चढला व मी सतला धमकावू लागलो. सतने मला एक पत्र पाठवून,
तेर्ून सनघून जाण्याची सवनिंती के ली. सतचा नवरा जर काही सिंकटात सापडला, तर सतचे हृदय
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भग्न होईल असे ती म्हणाली. ती पुढे म्हणाली की जर सतला शािंतता देऊन मी सनघून जायला
तयार असलो, तर ती सतचा नवरा झोपलेला असेल तेहहा, पहाटे तीन वाजता, शेवटच्या सखडकीत
येऊन माझ्याशी बोलेल. ती सतच्याबरोबर पैसे घेऊन आली व पैशािंची लालूच दाखवून मला तेर्न
ू
सनघून जाण्यास प्रवृत्त करू लागली. यामुळे मी सिंतापलो आसण सतचा दिंड पकडू न सतला
सखडकीबाहेर ओढण्याचा प्रयत्न के ला. त्याच िणी सतचा नवरा हातात सपस्तूल घेऊन अवतीणव
झाला. एल्सी खाली जसमनीवर बसली होती आसण आम्ही एकमेकािंसमोर होतो. मी टाचा उिं च
करून उभा होतो. त्याला घाबरवण्यासाठी माझ्या हातात बिंदक
ु होती. मी सनघून जाणार होतो,
तेवढ्यात त्याने मला सपस्तुलातून गोळी मारायचा प्रयत्न के ला, पण तो चुकला. जवळजवळ त्याच
िणी मी बिंदक
ु ीचा चाप ओढला आसण तो कोसळला. मी बागेतून पळू न गेलो. माझ्यामागे सखडकी
बिंद झाल्याचा आवाज मी ऐकला. हे असे घडले. लोकहो, यातील प्रत्येक शब्द खरा आहे. आसण
मग तो पोऱ्या मी इर्े यावे अशी सचठ्ठी घेऊन येईपयिंत, याबद्दल मी काही ऐकले नाही. अशा
तऱ्हेने मी इर्े तुमच्या हातात येऊन पडलो.”
अमेरीकन बोलत असतािंना, बाहेर गाडी येऊन र्ािंबली. गणवेष घातलेले दोन पोलीस त्यात
बसलेले होते. इन्स्पेक्टर मार्टवन उठला आसण कै द्याच्या खािंद्याला हात लावला.
“चल, जायची वेळ झाली.”
“प्रर्म मी सतला बघू शकतो का?”
“नाही. ती शुद्धीवर नाही. समस्टर शेरलॉक होम्स, जर मला अशीच एखादी महत्वाची के स
समळाली तर माझ्या चािंगल्या नसशबाने तुम्ही माझ्या बाजूला असाल अशी मी आशा करतो.”
आम्ही सखडकीत उभे राहून गाडी दूरवर जातािंना पासहली. मी वळलो, तेहहा त्या कै द्याने
टेबलावर टाकू न ददलेले कागदािंचे भेंडोळे मला ददसले. त्या सचठ्ठीच्या सहाय्याने होम्सने त्या
गुन्हेगाराला अलगद सापळ्यात आणून टाकले होते.
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होम्स हसून म्हणाला, “तुला ते वाचता येते का बघ.”
त्यात काही शब्द नहहते तर नाचणाऱ्या माणसािंची ओळ होती.
होम्स म्हणाला, “मी स्पष्ट के लेली सचत्रािंची भाषा तू वापरलीस, तर तुला असे आढळे ल की
मी एवढेच सलसहले होते, ‘ताबडतोब सनघून ये.’ माझी खात्री होती की हे आमिंत्रण तो नाकारू
शकणार नाही. कारण त्याला ते समसेस सहल्टन क्युसबटने सलसहले असेल असेच वाटले. आसण
म्हणून माझ्या सप्रय वॉटसन, अशा तऱ्हेने नेहमी वाईट कृ त्य करणाऱ्या नाचणाऱ्या माणसािंना
आपण चािंगले बनवून, यशस्वी ठरलो आहोत. मी वचन ददल्याप्रमाणे तुला सलसहण्यासाठी खूप
वेगळ्या धतीचे काही ददले आहे. तीन वाजून चाळीस समसनटािंनी आपली गाडी आहे. रात्रीच्या
जेवणासाठी आपण बेकर रस्त्याला असू, अशी मी आशा करतो.
आता उपसिंहाराचे काही शब्द. तो अमेररकन, समस्टर अॅबे स्लॅन,े याला नॉरसवच येर्ील
कोटावने फाशीची सशिा सुनावली. पण त्याच्या सशिेत बदल के ला जाऊन ती कमी के ली गेली
कारण सहल्टन क्युसबटने पसहल्यािंदा गोळी मारली होती. समसेस सहल्टन क्युसबटबद्दल मी असे
ऐकले, की ती पूणवपणे बरी झाली. अजूनही ती सवधवेचे सजणे जगत, सतचे आयुष्य गोरगररबािंची
काळजी घेण्यात व नवऱ्याची मालमत्ता सािंभाळण्यात घालवत आहे.
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बेकर रस्त्यावरील आमच्या लहानशा मिंचावर काही नाटकी आगमने व सनगवमने होत
असतात. पण मला र्ॉनेक्रॉफ्ट हक्सटेबल, एम ए, पी एच डी याच्या अचानक व नवलपूणव
आगमनाइतके , दुसरे तसे काही झालेले आठवत नाही. त्याच्या उच्च सवद्यासवभूषततेची भली मोठी
यादी, त्याच्या लहानशा काडावत मावत नसे. ते काडव आधी आले आसण पाठोपाठ तो महाकाय,
भपके बाज व स्वासभमानी माणूस, मोठ्या तोऱ्यात अवतीणव झाला. जेहहा त्याच्यामागे दार
लागले, तेहहा तो टेबलाचा आधार घेत डु गडु गत उभा राहीला. आमच्या शेकोटीसमोरील
गालीच्यावर ती महाकाय आकृ ती तोंड खाली करून घसरून पडली.
आम्ही एकदम उठू न उभे राहीलो व ते धूड पडलेले बघून िणभर शािंतपणे करमणूक होत
त्याला सनरखत राहीलो. जीवनसागरात मरणप्राय वादळ झाल्यासारखे वाटले. मग होम्सने
धावपळ करत त्याच्या डोक्याखाली उशी सरकवली व मी त्याच्या तोंडात िँडी ओतली. त्या
मोठ्या, गोऱ्या चेहऱ्यावर आठ्यािंचे जाळे ददसत होते. डोळ्याखालील पोटरीसारखा भाग काळा
पडला होता. ओठािंचे कोपरे दुुःखाच्या भाराने खाली वळले होते आसण ह्लणाऱ्या हनुवटीवर के स
उगवले होते. शटाववर व कॉलरवर लािंबच्या प्रवासाने सुरकु त्या पडल्या होत्या. डोक्यावरचे के स
सवस्कटले होते. आमच्यासमोर पडलेल्या मनुष्याला चािंगलाच धक्का बसला होता.
होम्स बोलला, “वॉटसन, याला झाले तरी काय?”
मी त्याची िीण लागणारी नाडी बघत म्हणालो, “असत दमणूक -- कदासचत फार भूक आसण
दम!”
त्याच्या सखशातून काही काढत होम्स बोलला, “इिंग्लिंडच्या उत्तरेकडील मॅक्लेटॉनचे जायचे
व यायचे सतकीट ददसते आहे. अजून बारा वाजले नाहीत. तो नक्की लवकर सनघाला असणार.”
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त्या माणसाच्या समटलेल्या पापण्या हलू लागल्या. ररकामे भकास डोळे आमच्याकडे बघू
लागले. िणाधावत तो त्याच्या पायािंवर उठू न उभा राहीला. त्याचा चेहरा शरमेने काळा पडला
होता.
“समस्टर होम्स, या अशक्तपणाला माफ करा. मी फार काळजीत आहे. मला एक कपभर दूध
व सबस्कीट समळाले तर मी नक्कीच बरा होईन, यात काही सिंशय नाही. समस्टर होम्स, तुम्ही
माझ्याबरोबर याल असे समजून मी स्वतुः तुम्हाला भेटायला आलो. नुसती तार पाठवून या के सची
तातडी तुमच्या लिात आली नसती, असे मला वाटले.”
“तुम्ही पूणवपणे भानावर आलात की मग ---- “
“आता मी ठीक आहे. मी इतका अशक्त कसा झालो, तेच कळत नाही. समस्टर होम्स, पुढच्या
गाडीने तुम्ही माझ्याबरोबर मॅक्लेटॉनला यावे अशी माझी इच्छा आहे.”
माझ्या समत्राने मान हलवली.
“डॉ वॉटसन हा माझा समत्र तुम्हाला सािंगेल, की आत्ता आम्ही कामात दकती व्यग्र आहोत.
फे ररची कागदपत्रे व अॅबेरगॅहहेनीच्या खुनाची के स कोटावत सुरु होणार आहे. त्यामुळे तसेच
महत्वाचे काम असल्यासशवाय मला लिंडन सोडणे शक्य नाही.”
आमचा पाहुणा हात उडवत म्हणाला, “महत्वाचे! होल्डरनीजच्या एकु लत्या एका
उमरावाच्या मुलाच्या अपहरणाची बातमी तुम्ही ऐकली नाही का?”
“कोण तो कें द्रीय मिंत्रीमिंडळातील होल्डरनीज?”
“बरोबर. तेच. आम्ही ती बातमी वतवमानपत्रािंपासून दूर ठे वण्याचा प्रयत्न के ला. पण
ग्लोबमध्ये काल रात्री तशी अफवा असल्याचे छापून आले. मला वाटले, ती तुमच्या कानावर
आली असेल.”

106

होम्सने त्याचे लािंब व बारीक हात हवेत उडवले व त्याच्या सिंदभवग्रिंर्ाचा H खिंड काढला.
“होल्डरनीज, सहावा उमराव, K. G., P. C. ---- अधी अिरे! बॅरॉन बेहहली, कासवटनचा
उमराव. वा! वा! काय यादी आहे! १९०० पासून हॅलामशायरचा लेफ्टनिंट. दोनशे पन्नास एकर
जसमनीचा मालक. सर चाल्सव अॅपल
े डोर याची एकु लती एक मुलगी एडीर्, सहच्याबरोबर लग्न,
एकु लता एक वारस असलेला त्याचा मुलगा साल्टायर. लँकशायर आसण वेल्स मध्ये खाणी. पत्ताुः
कालवटन सनवास, होल्डरनीज हॉल, हॅलामशायर, कासवटन राजवाडा, वेल्स. अॅडसमरॅ ल असलेला
उमराव, १८३२ मध्ये राजयाचा मुख्य ससचव ---- वा! वा! हा माणूस म्हणजे असत महत्वाचा
ददसतो आहे.”
“असत महत्वाचा आसण असत श्रीमिंत. समस्टर होम्स, मी जाणतो की तुम्ही तुमच्या
व्यवसायात अग्रेसर आहात आसण तुम्ही कामाकरता काम करता. तरीही मी तुम्हाला सािंगू
इसच्छतो की की त्यािंचा मुलगा कु ठे आहे हे सािंगणाऱ्यास, पाच हजार पौंडािंचा चेक ददला जाईल,
हे उमरावािंनी आधीच जाहीर के ले आहे. आसण कु णी त्याचे अपहरण के ले ते सािंगणाऱ्यास अजून
एक हजार पौंड ददले जातील.”
“ही फार मोठी रक्कम आहे. वॉटसन, मला वाटते, आपण डॉ हक्सटेबलबरोबर उत्तर इिं ग्लिंडला
जावे. समस्टर हक्सटेबल, आता तुमचे दूध सपऊन झाले असेल तर, तुम्ही मला तुमची काय ती
हकीगत सािंगाल का? शेवटी मॅक्लेटॉनजवळच्या सनवासी शाळे तील डॉ र्ॉनेक्रॉफ्ट हक्सटेबल
याचा यात काय सिंबध आहे आसण हे घडल्यानिंतर तीन ददवसािंनी तो का आला -- तुमच्या
ह्नुवटीची अवस्र्ा ती गोष्ट कधी घडली, ते सािंगते आहे -- तुम्हाला मदतीची गरज असल्याचे
सािंगते आहे.”
आमच्या पाहुण्याने दूध व सबसस्कटे सिंपवली. त्याच्या डोळ्यात प्राण आला व गालािंचा रिं ग
पालटला. मोठ्या उत्साहाने व सुस्पष्टपणे त्याने पररसस्र्तीचे स्पष्टीकरण देण्याची तयारी के ली.
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“सभ्य गृहस्र्हो, मला तुम्हाला हे सािंसगतले पाहीजे की मी सनवासी शाळे चा सिंस्र्ापक व
मुख्याध्यापक आहे. ‘हक्सटेबलची होरास प्रकाशकडा’ हे नाव तुम्ही कदासचत ऐकले असेल. माझी
शाळा ही इिं ग्लिंडमधील उत्कृ ष्ट व मोजक्या शाळािंपैकी एक आहे. ब्लॅकवॉटरचे उमराव
सलहहरस्टोक, सर कॅ र्काटव सोम्स इत्यादी मिंडळींनी त्यािंची मुले माझ्याकडे सोपवली होती. पण
काही आठवड्यािंपूवी होल्डरनीजच्या उमरावाने त्याचा ससचव जेम्स वाईल्डर याला माझ्याकडे
पाठवून असा सनरोप ददला की त्याचा एकु लता एक दहा वषािंचा मुलगा, उमराव साल्टायर याला
तो माझ्या शाळे त दाखल करू इसच्छतो. तेहहा आता मी यशाचे उत्तुिंग सशखर गाठल्याचा मला
अनुभव आला. मी असा सवचार के ला, की माझ्या वाईट नसशबात ही चािंगली घटना घडते आहे.
जेहहा उन्हाळ्याची सहामाही चालू झाली, तेहहा एक मे ला तो मुलगा आला. तो गोंडस
मुलगा होता आसण लवकरच तो इर्े रुळला. मी तुम्हाला सािंगतो -- मी काही खासगी गोष्टी सािंगत
नसेन, असा माझा सवश्वास आहे -- पण अशा गोष्टींमधील सवश्वासाहवता खरी नसते -- की तो घरी
आनिंदी नहहता. हे उघड गुसपत होते की त्या उमरावाचे वैवासहक आयुष्य शािंतीपूणव नहहते.
एकमेकािंच्या सिंमतीने त्यािंनी फारकत घेतली होती. त्याची बायको दसिण फ्रान्स मध्ये रहात होती.
हे काही काळापूवीच झाले होते आसण मुलाचा ओढा त्याच्या आईकडे असल्याचे बोलले जात होते.
होल्डरनीज हॉलमधून सतच्या प्रयाणानिंतर तो कावराबावरा झाला होता आसण त्याच कारणाने
उमराव त्याला माझ्याकडे पाठवणार होता. एका पिंधरवड्यात मुलगा माझ्याकडे रुळला व आनिंदी
होता.
“१३ मेच्या रात्री त्याला आम्ही शेवटचे बसघतले. म्हणजे मागच्या सोमवारी रात्री! त्याची
खोली दुसऱ्या मजल्यावर होती. दुसरी दोन मुले झोपत असत त्या मोठ्या खोलीतून त्याची खोली
ददसत असे. या मुलािंनी काही पाहीले ककिं वा ऐकले नाही. त्यामुळे तो सरळ मागावने नक्कीच कु ठे
गेला नाही. त्याच्या खोलीची सखडकी उघडी होती. सतर्े चकचकीत सहरवी पाने असलेले चढू न
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जाण्यासारखे मजबूत झाड होते. पण खाली कु ठे पाउलखुणा ददसल्या नाहीत. तरीही फक्त इर्ूनच
बाहेर जाणे शक्य होते.
मिंगळवारी सकाळी सात वाजता, तो नसल्याचे लिात आले. त्याचे अिंर्रूण त्याचा शाळे चा
नेहमीचा गणवेष, म्हणजे काळे जाकीट, गडद करड्या रिं गाची पँट त्याने घातली होती. खोलीत
कोणी आल्याची सचन्हे ददसत नहहती. काही रडणे भेकणे ककिं वा मारामारी झाल्याची लिणे
नहहती. कारण आतील खोलीतील मोठा मुलगा कॅ उिं टर याची झोप सावध होती.
जेहहा उमराव साल्टायर नाहीसा झाल्याचे लिात आले, तेहहा मी त्या वसाहतीतील मुल,े
सशिक व नोकरचाकर, या सगळ्यािंना बोलावले. तेहहा आम्ही खात्री के ली की उमराव एकटाच
नहहे तर जमवन सशिक हेडेगर हे देखील नाहीसे झाले होते. त्यािंची खोली दुसऱ्या मजल्यावर
इमारतीच्या पुढच्या टोकाकडे होती. त्याचे आत सशरायचे दार साल्टायरच्या खोलीच्या ददशेनेच
होते. त्यािंचे अिंर्रूणदेखील सवस्कटलेले होते.
पण त्यािंनी अिंगात पूणव कपडे घातले नसावेत. कारण त्यािंचा शटव व मोजे जसमनीवर पडलेले
होते. ते नक्कीच सहरवी चकचकीत पाने असलेल्या झाडाच्या येर्ून उतरले, असे वाटत होते.कारण
त्यािंच्या पाऊलखुणा सतर्े सहरवळीत ददसत होत्या. तेर्ेच जवळ त्यािंची सायकल ठे वलेली असे.
ती सुद्धा ददसत नहहती.
“साल्टायर माझ्याबरोबर दोन वषे होता आसण उत्तम ओळखीने आला होता. तो शािंत असून
स्वभावाने दुष्ट होता. तो मुलािंमध्ये व सशिकािंमध्येही फारसा लोकसप्रय नहहता. सतर्े कोणी
लपलेले वा तेर्ून सनसटलेले ददसले नाही. आता गुरुवारी सकाळी आम्ही मिंगळवारी सकाळइतके च
अज्ञानी होतो. अर्ावत होल्डरनीज हॉलमध्ये लगेच चौकशी करण्यात आली. ते रठकाण येर्ून काही
मैलािंवर आहे. आमची अशी कल्पना होती की अचानक घराची आठवण आल्याने, तो त्याच्या
वसडलािंकडे परत गेला असेल. पण तसे काही नहहते. त्याचे उमराव वडील खूप सचडले होते.
माझ्यावर पडलेल्या जबाबदारीने व कोड्यात पडल्याच्या पररसस्र्तीने मी कसा खिंगलो, ते तुम्ही
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पहाता आहात. समस्टर होम्स, जर तुम्ही तुमची सवव शक्ती पणाला लावली, आसण ते तुम्ही करावे,
तर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात कधी समळाली नसेल, अशी के स तुम्हाला समळे ल.”
शेरलॉक होम्सने नीट लि देऊन, त्या दुुःखी माणसाची हकीगत ऐकली. त्याच्या भुवयािंमध्ये
पडलेली आठी, त्याला त्याचे पूणव लि समस्येवर एकाग्र करायला सािंगायची जरुरी नसल्याचे
सुचवत होते. पण गुिंतागुिंतीची व वेगळीच के स असल्याने, त्याची त्याबद्दलची रुची व प्रेम फारच
वाढले होते. त्याने त्याची वही काढली व भरभर दोनतीन गोष्टी सलहून ठे वल्या.
तो कडकपणे म्हणाला, “तुम्ही माझ्याकडे लगेच न येऊन हयगय के ली आहे. त्यामुळे माझ्या
तपासात गिंभीर अडर्ळा येणार आहे. मी हे समजू शकत नाही, उदाहरणार्व, ते सखडकीजवळील
झाड व सहरवळ यात आता एकाद्या तज्ञ सनरीिकालाही काही ददसणार नाही.”
“समस्टर होम्स, यात माझा काही दोष नाही. या गोष्टीचा लोकािंमध्ये गवगवा हहायला नको,
याबाबत उमराव अगदी ठाम होते. त्यािंना त्यािंच्या कु टुिंबाचे दुुःख वेशीवर टािंगायचे नहहते.
त्याबाबत त्यािंना फारच भीती होती.”
“पण काही व्यावसासयक तपास झाला का?”
“हो. पण त्यातून काही सनष्पन्न झाले नाही. एक वरवरचा पुरावा लगेचच सापडला. एक
मुलगा व एक माणूस जवळच्या स्टेशनवरून एका लवकरच्या गाडीने जातािंना ददसले. काल रात्री
आम्हाला अशी बातमी समजली, की त्या जोडीला सलहहरपूलला हटकले गेले, पण ते कु णी वेगळे च
होते. त्यामुळे मी नाराज होऊन, दुुःखात बुडून गेलो. अख्खी रात्र झोपेसशवाय तळमळत
काढल्यावर, सकाळी लवकरच्या गाडीने मी इर्े आलो.”
“मला वाटते, तो खोटा पुरावा समळाल्यानिंतर तो स्र्ासनक तपास र्ािंबला का?”
“तो पूणवपणे बारगळला.”
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“त्यामुळे तीन ददवस फु कट गेल.े हे प्रकरण फारच सनष्काळजीपणे हाताळले गेल.े ”
“मलाही असेच वाटते. मी ते कबूल करतो.”
“तरीही या समस्येची तड लावता येईल. मला ही सोडवायला आनिंद होईल. तुम्हाला हा
हरवलेला मुलगा आसण तो जमवन सशिक यािंच्यात काही सिंबध
िं आढळू न आला का?”
“नाही. काहीच नाही.”
“तो त्या सशिकािंच्या वगावत होता का?”
“मला जेवढे मासहती आहे त्याप्रमाणे, तो त्यािंच्याशी कधी एक शब्ददेखील बोलला नहहता.”
“हे फारच सवसचत्र आहे. मुलाकडे सायकल होती का?”
“नाही.”
“दुसरी एखादी सायकल नाहीशी झाली होती का?”
“नाही.”
“नक्की?”
“हो. नक्की.”
तो मनुष्य त्या मुलाला घेऊन सायकलवरून रात्रीच्या काळोखात बेपत्ता झाला, असे
तुम्हाला खरे च वाटत नाही का?”
“खात्रीपूववक नाही.”
“मग काय झाले असेल, असे तुम्हाला वाटते?”
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“मला वाटते, यात सायकलचा काही सिंबिंध नसावा. ती कदासचत कु ठे लपवून ठे वली असेल.
ती जोडी कु ठे तरी चालत गेली असेल.”
“असेलही. पण हे जरा चुकीचेच वाटते आहे, नाही का? दुसऱ्या सायकली सावलीत
लावलेल्या होत्या का?”
“खूप.”
“त्याने दोन सायकली लपवून ठे ऊन असा आभास सनमावण के ला नसेल ना, की ते दोघे
सायकली घेऊन कु ठे गेले असे सवािंना वाटावे?”
“असे असू शके ल.”
“अर्ावत, असेच असणार. बाकी कल्पना बेकार वाटतात. तपास सुरु करायला, ही घटना
स्तुत्य आहे. शेवटी सायकल ही गोष्ट लपवून ठे वायला ककिं वा नाहीशी करायला सोपी नाही. अजून
एक प्रश्न. तो मुलगा नाहीसा झाला, त्याच्या आदल्या ददवशी त्याला कु णी भेटले होते का?”
“नाही.”
“त्याला काही पत्रे आली होती का?”
“हो. एक आले होते.”
“कोणाकडू न?”
“त्याच्या वसडलािंकडू न.”
“तुम्ही मुलािंची पत्रे उघडता का?”
“नाही.”
“तुम्हाला कसे कळले, की ते वसडलािंकडू न आले होते?”
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“पादकटावर त्यािंचे खास सचन्ह होते व त्या उमरावाच्या सवसशष्ट शैलीत ते सलसहले गेले होते.
सशवाय उमरावाने ते सलसहले असल्याचे त्यािंच्याही लिात होते.”
“त्यापूवी त्याने कधी पत्र सलसहले होते?”
“बरे च ददवसात सलसहले नहहते.”
“त्याने फ्रान्सहून कधी पत्र पाठवले होते का?”
“नाही. कधीच नाही.”
“अर्ावत तुम्हाला माझ्या प्रश्नाचा रोख कळला असेल. एकतर मुलाला जबरदस्तीने पळसवले
गेले असावे ककिं वा तो स्वतुःच्या इच्छेने गेला असावा. स्वतुःच्या इच्छेने गेला असेल, तर इतक्या
लहान मुलाला असे करायला, बाहेरून कोणीतरी भाग पाडले असणार. जर त्याला भेटायला कु णी
येत नहहते, तर मग तसा प्रयत्न पत्रातून झाला असला पासहजे. त्यामुळे मला हे हवे आहे, की
त्याला पत्र कु णी पाठवले होते.”
“मला वाटते मी तुम्हाला या बाबतीत फार मदत करू शकणार नाही. मला मासहती आहे
त्याप्रमाणे त्याला फक्त त्याच्या वसडलािंकडू नच पत्रे येत असत.”
“तो नाहीसा झाला, त्याददवशी कु णाकडू न काही पत्र आले होते का? बाप व मुलामधील
सिंबिंध चािंगले होते का?”
“उमराव कधीच कोणाशी समत्रत्वाने वागत नाहीत. ते नेहमीच मोठ्या साववजसनक
समस्यािंमध्ये गुिंतलेले असतात. सामान्य भावभावनािंना त्यािंच्या आयुष्यात काही स्र्ान नाही. पण
त्यािंच्या पद्धतीने ते मुलाशी नेहमी दयाळू पणे वागत असत.”
“पण मुलाचा कल त्याच्या आईकडे होता, बरोबर?”
“हो.”
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“तो तसे बोलला होता का?”
“नाही.”
“मग उमराव तसे काही बोलला होता का?”
“अरे बापरे. नाही. नाही.”
“मग तुम्हाला ते कसे समजले?”
“उमरावािंचा ससचव, समस्टर जेम्स वाईल्डर याच्याबरोबर माझे खासगी बोलणे झाले. त्याने
मला त्या मुलाच्या, उमराव साल्टायरच्या मनात काय आहे त्याची कल्पना ददली.”
“अस्स! तसेही तो मुलगा सनघून गेल्यावर ते त्याच्या वडीलािंनी पाठवलेले पत्र, खोलीत पडले
होते का?”
“नाही. तो ते घेऊन गेला.समस्टर होम्स, मला वाटते, आपण मॅक्लेटॉनला जाण्यासाठी सनघू.”
“मी टािंगा मागवतो. पाऊण तासात आम्ही तुमच्या सेवेसाठी हजर असू. समस्टर हक्सटेबल,
जर तुम्ही घरी तार करत असाल, तर तुमच्या शेजाऱ्यािंना असे वाटू दे की अजून सलहहरपूलला
ककिं वा सजकडे कु ठे तुमचा तपास चालू आहे, तोच चालू आहे. मध्यिंतरीच्या काळात, मी तुमच्या
येर्े शािंतपणे र्ोडे काम करतो. वॉटसन व मी अशा दोन कु त्र्यािंना कदासचत तेर्ील वासावरून
काही सुगावा लागेल.”
डॉ हक्सटेबल यािंची प्रससध्द शाळा असलेल्या, ताजया, र्िंड वातावरणाच्या सपक नावाच्या
प्रदेशात आम्ही सिंध्याकाळी होतो. आम्ही सतर्े पोचलो, तेहहा आधीच अिंधार झाला होता.
हॉलमधील टेबलावर एक काडव पडले होते. तेर्ील खानसामा त्याच्या मालकाच्या कानात
काहीतरी कु जबुजला. मालक वळू न आमच्याकडे रागीट तोंड करून बघू लागला.
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तो म्हणाला, “उमराव इर्े आले आहेत. उमराव आसण समस्टर वाईल्डर अभ्याससके त बसले
आहेत. या, मी तुमची त्यािंच्याशी ओळख करून देतो.”
अर्ावत मी उमरावािंचे, त्या मुत्सद्दी राजकारण्याचे सचत्र पासहलेले होते. पण त्यापेिा ते
प्रत्यिात वेगळे वाटले. ते उिं च असून त्यािंचे दशवन प्रसतष्ठीत व जादूभरे होते. त्यािंचा पोषाख
काळजीपूववक के लेला ददसत होता. बारीक चेहरा उतरलेला वाटत होता. त्यािंचे नाक लािंब,
वाकलेले व कु रूप होते. त्यािंची त्वचा सपवळी व राठ होती. त्यािंची छोटीशी, लालसर दाढी
घड्याळाची साखळी बाहेर आलेल्या पािंढऱ्याशुभ्र कोटावर सवसचत्रपणे चािंगलीच उठू न ददसत
होती. असे ते रुबाबदार व्यसक्तमत्व शेकोटीपुढील रगाआडू न आमच्याकडे र्िंड नजरे ने बघत होते.
त्यािंच्याशेजारी एक तरुण मुलगा उभा होता. तो बहुधा त्यािंचा खासगी ससचव, वाईल्डर असावा.
तो लहानसा, सावध, चपळ व र्ोडा नाराज वाटत होता. त्याचे दफकट सनळे डोळे बुसद्धमान ददसत
होते. त्याने सवश्लेषण करत सकारात्मक पद्धतीने सिंभाषणास सुरवात के ली.
“मी आज सकाळी समस्टर हक्सटेबलना फोन के ला पण तुम्ही लिंडनहून सनघू नका हे
सािंगायला फार उशीर झाला. मला असे समजले, की ही के स शेरलॉक होम्सच्या हवाली
करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्नात होतात. उमरावािंना आश्चयव वाटले. समस्टर हक्सटेबल, त्याना
सवचारल्यासशवाय तुम्ही असे पाऊल उचलायला नको होतेत.”
“जेहहा मला समजले की पोसलसािंना काही छडा लागत नाही, तेहहा ----“
उमरावािंना पोसलसािंबाबत असे असजबात वाटत नाही.”
“पण समस्टर वाईल्डर नक्कीच ----“
“डॉ हक्सटेबल, तुम्हाला मासहती आहे की उमरावािंना या बाबतीत लोकािंचा हस्तिेप नको
आहे. त्यािंना शक्यतो, कमीत कमी लोकािंना सवश्वासात घ्यायचे आहे.”
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भुवया चढलेला डॉक्टर बोलला, “सकाळच्या गाडीने समस्टर शेरलॉक होम्स लिंडनला परत
जाऊ शकतात.”
होम्स मवाळ आवाजात म्हणाला, “असे क्वसचतच होईल. डॉक्टर, अगदी क्वसचतच होईल.
या उत्तरे कडच्या हवेने मला ताजेतवाने आसण छान वाटते आहे. त्यामुळे मी काही ददवस इर्े
रहायचा व माझे मन माझ्या पद्धतीने ररझवायचा सवचार करतो आहे. मी तुमच्या घरी राहीन
ककिं वा एखाद्या खानावळीत राहीन. अर्ावत हे तुम्हाला ठरवायचे आहे.”
मला ददसत होते की तो दुदैवी डॉक्टर काही सनणवय घेऊ शकत नहहता. लालसर दाढीच्या
उमरावाने त्याची यापासून सुटका के ली, कारण खजावतील खोल घुमल्यासारख्या आवाजात तो
म्हणाला, “समस्टर वाईल्डर, डॉ हक्सटेबल, तुम्ही मला सवचारले असते, तर तो शहाणपणा ठरला
असता. पण तुम्ही समस्टर होम्सना आधीच सवश्वासात घेतल्यामुळे, आता जर आपण त्यािंची मदत
घेतली नाही, तर ते सवसचत्र ददसेल. समस्टर होम्स, कु ठे तरी लािंब खानावळीत रहाण्यापेिा तुम्ही
होल्डरनीज हॉलमध्ये माझ्याबरोबर राहीलात तर मला आवडेल.”
“महाशय, मी आपला आभारी आहे. मला वाटते, माझ्या तपासाच्या कामासाठी सजर्े हा
गूढ प्रकार घडला, सतर्े हजर असणे शहाणपणाचे ठरे ल.”
“समस्टर होम्स, बरोबर आहे. मी ककिं वा समस्टर वाईल्डर तुम्हाला वेळोवेळी मासहती देऊच.”
होम्स म्हणाला, “मला वाटते, बहुधा मला तुम्हाला हॉलमध्ये भेटायची गरज भासेल. सर,
तुम्ही तुमच्या मुलाच्या अचानक नाहीसे होण्याबद्दल मनाशी काय सवचार के ला आहे?
“नाही. मी तसा काही सवचार के ला नाही.”
“तुम्हाला कदासचत त्रास होईल, पण मला हे सवचारल्यासशवाय काही तरणोपाय ददसत
नाही. त्याच्या आईचा यात काही हात असेल, असे तुम्हाला वाटते का?”
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तो उमराव कािं कू करत शेवटी बोलला, “मला तसे वाटत नाही.”
“दुसरे सहज समोर येणारे स्पष्टीकरण म्हणजे, कु णी पैसे समळायच्या आशेने त्याचे अपहरण
के ले असेल. तुमच्याकडे तशा स्वरूपाची काही मागणी आली नाही का?”
“नाही, सर.”
“महाशय, अजून एक प्रश्न. मला असे समजले की मुलगा नाहीसा झाला, त्या ददवशी तुम्ही
त्याला पत्र सलसहले होते.”
“नाही. त्याच्या आदल्या ददवशी सलसहले होते.”
“बरोबर. पण ते त्याला त्या ददवशी समळाले.”
“हो.”
“त्या पत्रात असे काही होते का, की जयामुळे तो बेचैन हहावा व त्याला असे कृ त्य करण्यास
भाग पडावे.”
“नाही. असे काही नहहते.”
“तुम्ही स्वतुःते पत्र नेऊन टाकले का?”
उमरावाने काही उत्तर द्यायच्या आत त्यािंचा ससचव रागाने बोलला, “सरािंना असली कामे
करायची सवय नाही. इतर पत्रािंबरोबर ते पत्र मी पोस्टाच्या पेटीत टाकले.”
“तुमची खात्री आहे का की इतर पत्रािंबरोबर तेही गेले?”
“हो. नक्की.”
“तुमच्या सरािंनी त्या ददवशी दकती पत्रे सलसहली?”

117

“वीस, तीस असतील माझा पत्रव्यवहार मोठा आहे. पण हे असे सवचारणे मला बरोबर वाटत
नाही.”
होम्स बोलला, “असेच काही नाही.”
उमरावाने चालू ठे वले, “मला तरी ते तसेच वाटले. मी पोसलसािंना फ्रान्सच्या दसिण भागात
त्यािंचे लि वळवण्याचा सल्ला ददला आहे. इतके रािसी कृ त्य बाईसाहेब करू धजतील, असे मला
वाटत नसल्याचे मी आधीच बोललो आहे. पण त्या मुलाच्या डोक्यात काही गैरसमज भरलेले
असल्याने व जमवन सशिकािंनी त्याला या चुकीच्या रस्त्याने जायला मदत के ल्यामुळे कदासचत तो
सतच्याकडे पळू न गेलाही असेल. डॉ हक्सटेबल, आपण आता हॉलला परत जाऊ.”
होम्सला अजून काही प्रश्न सवचारायचे असल्याचे मला कळत होते. पण उमरावािंच्या
अनपेसित वागणुकीने मुलाखतीचा शेवट झाला. उमरावािंच्या चढेलपणाच्या स्वभावाला
अनुसरून, त्यािंच्या कौटुिंसबक भानगडी एखाद्या परक्या माणसासमोर उघड करणे त्याना उबग
आणणारे ठरत होते. प्रत्येक नवीन प्रश्न त्यािंच्या खानदानी इसतहासाच्या पुसट कोपऱ्यािंवर
भीतीदायक उजेड पाडत होते.
जेहहा उमराव व त्यािंचा ससचव तेर्ून गेले, तेहहा माझा समत्र तपासाचा एक भाग असलेल्या
चौकशीसाठी त्याच्या स्वभावाप्रमाणे उत्सुक झाला.
तो मुलगा रहात असलेली खोली नीट तपासण्यात आली. सतर्े काहीही सापडले नाही. पण
एक गोष्ट लिात आली, की तो बहुधा सखडकीतूनच सनसटला असणार. जमवन सशिकािंची खोली
व व तेर्ील काही दृष्य पररणामािंतून काही सनष्पन्न झाले नाही. मुलाच्या सखडकीखालील बागेतील
चकचकीत सहरवे झुडूप वजनाने सवस्कटलेले ददसत होते. किं दीलाच्या उजेडात आम्हाला
सहरवळीवर त्याच्या पायाचे ठसे ददसले. त्या गवतातील छोट्याशा ठशािंमुळे त्या मुलाच्या
अनाकलनीय पलायनाची साि समळत होती.
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शेरलॉक होम्स त्या घरातून बाहेर पडला. तो एकदम अकरानिंतर परतला. त्याने
आसपासच्या भागाचा नकाशा समळवला व तो खोलीत घेऊन आला. तो अिंर्रुणावर उघडू न त्याने
त्यावर उजेड पडेल अशा तऱ्हेने ददवा हलवला. तो ससगरे ट ओढू न मधूनमधून त्यातील रुचीपूणव
गोष्टी त्याच्या पाइपच्या टोकाने मला दाखवत राहीला.
होम्सने आणलेला शाळे च्या आसपासचा नकाशा
तो म्हणाला, “वॉटसन, ही के स आता माझ्यावर चढू लागली आहे. यात नक्कीच काही गूढ
बाबी आहेत. आपल्याला तपासात उपयोगी ठरू शकतील, अशा काही भौगोसलक गोष्टी मला तुला
सुरवातीला दाखवायच्या आहेत.
“या नकाशाकडे बघ. हा गडद चौरस म्हणजे सनवासी शाळा आहे. सतर्े मी एक सपन लावतो.
आता हा पूवव पसश्चम रस्ता ददसतो आहे, तो मुख्य रस्ता आहे. इर्पासून मैलभर अिंतरावर कु ठे ही
त्याला फ़ू टलेले रस्ते नाहीत. जर ते दोघे कु ठल्या रस्त्याने गेले असतील, तर तो हाच रस्ता आहे.”
“बरोबर.”
“एका सवसशष्ट प्रकारे आपण त्या रात्री या रस्त्यावरून कोण कोण गेले व काय काय झाले ते
तपासू शकतो. आत्ता माझा पाईप मी जया रठकाणी ठे वला आहे, सतर्े रात्री बारा ते सहाचा
कॉन्स्टेबल कामावर होता. तुला ददसतो आहे, त्याप्रमाणे पूवव ददशेने त्याला आडवा गेलल
े ा हा
पहीला रस्ता आहे. हा कॉन्स्टेबल म्हणतो त्याप्रमाणे तो पूणव वेळ इर्े पहारा देत होता व जराही
इकडे सतकडे गेला नाही. एक मुलगा व माणूस असे दोघे या रस्त्याने त्याला न ददसता गेलेले
असण्याची काहीच शक्यता नाही. मी आज रात्री त्याच्याशी बोललो व तो मला सवश्वासाहव
वाटतो. सतर्े हा रस्ता सिंपतो. आता आपण दुसऱ्या रस्त्याबद्दल बोलू. एक लाल बैल नावाची
खानावळ आहे. तेर्ील मालकीण आजारी असून सतने मॅक्लेटॉनच्या डॉक्टरािंना बोलावणे पाठवले
होते. पण ते दुसऱ्या एका के समध्ये गुिंतल्यामुळे. सकाळपयिंत आले नाहीत. खानावळीतले लोक
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डॉक्टरची वाट बघत रात्रभर सावध होते. त्यापैकी एकाचे तरी रस्त्याकडे सतत लि होते. त्यािंनी
सािंसगतले की त्यावेळेस त्या रस्त्याने कु णीही गेले नाही. जर त्यािंची साि खरी असेल तर, आपण
सनुःसिंशय स्वतुःला भाग्यवान समजून पसश्चम ददशेचा नाद सोडू न देऊ शकतो. आसण असेही म्हणू
शकतो की सनसटलेल्या लोकािंनी हा रस्ता वापरलाच नाही.
“पण सायकल?” मी हरकत घेतली.
“तेच तर! आपण सायकलीकडे येऊच. पण आपला तकव लढवणे चालू ठे वता, जर ते या
रस्त्याने गेले नसतील, तर मग त्यािंनी घराच्या उत्तर ककिं वा दसिण ददशेने कू च के ले असणार, हे
नक्की. आपण याची एकमेकाशी तुलना करून बघू. तुला ददसते आहे त्याप्रमाणे, घराच्या दसिणेला
अनेक तुकडे असलेली व मध्ये दगडी डभिंती असलेली शेते पसरलेली आहेत. सतर्ून सायकल
चालवणे शक्य नाही, असे मला वाटते. तेहहा ही कल्पना आपण सोडू न देऊ. आता आपण उत्तरे चा
सवचार करू. इर्े रॅ ग्ड शॉ नावाची वृिराई आहे. त्यापुढे दोन्ही बाजूला चढ असलेले, दहा मैल
मोठे माळरान पसरलेले आहे. इर्े या जिंगलाच्या एका बाजूला होल्डरनीज हॉल आहे. रस्त्याने तो
दहा मैल आहे पण माळरानातून फक्त सहा मैल आहे. हा फार शुकशुकाट असलेला सपाट भाग
आहे. या माळरानात काही शेतकऱ्यािंच्या जसमनी आहेत. सतर्े ते शेळ्या व गुरे पाळतात. सतर्ून
चास्टरदफल्डच्या चढ्या रस्त्यापयिंत फक्त काही जातींचे पिी रहाताना ददसतात. हे बघ , इर्े
तुला एक चचव ददसेल. काही घरे आहेत व एक खानावळ. त्यानिंतर उिं च डोंगर सुरु होतात.
खात्रीपूववक आपल्याला इर्े उत्तरेलाच शोध घेतला पाहीजे.”
“पण सायकल?” मी चालू ठे वले.
होम्स अधीरपणे म्हणाला, “ठीक आहे. सायकलस्वार चािंगला असेल, तर रस्ता फार चािंगला
लागतोच असे नाही. माळरानात खूप रस्ते आहेत. त्या ददवशी पौर्णवमा होती. ओहो! हे काय
आहे?”
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दारावर रागारागाने र्ापा मारल्या गेल्या व िणभराने डॉ हक्सटेबल खोलीत सशरले.
त्यािंच्या हातात पािंढरी हहीची खूण असलेली सनळी दक्रके टची टोपी होती.
ते ओरडले, “शेवटी आपल्याला एक पुरावा समळाला. मी देवाचे आभार मानतो. शेवटी
बहुतेक आपल्याला त्या गोंडस मुलाचा माग काढता येईल. ही त्याची टोपी आहे.”
“ती कु ठे सापडली?”
“माळरानात वस्ती के लेल्या सजप्सींच्या गाडीत. ते लोक मिंगळवारी गेले. आज पोसलसािंनी
त्यािंचा माग काढू न त्यािंच्या तािंड्याची तपासणी के ली. तेहहा ही टोपी सापडली.”
“त्यािंना कसे कळले की ती मुलाची होती?”
“मिंगळवारी सकाळी ते माळरानावर गाणी गात दफरतािंना, ती त्यािंना समळाली. त्या
हलकटािंना तो मुलगा कु ठे आहे ते मासहती आहे. देवा रे ! त्यािंना कडीकु लुपात बिंददवान के ले आहे.
कायद्याच्या भीतीने ककिं वा उमरावािंकडील पैशाच्या जोरावर त्यािंची तोंडे उघडतील.”
जेहहा डॉक्टर खोलीतून गेले तेहहा होम्स बोलला, “इर्पयिंत ठीक झाले. आपण
माळरानाच्या खालील बाजूस तो मुलगा सापडायची आशा करत होतो, ते बरोबर सनघाले. त्या
सजप्सींना अटक के ल्याचे सोडू न, स्र्ासनक पोसलसािंनी काहीच के लेले नाही. वॉटसन, इकडे बघ.
इर्े माळरानापलीकडे झरा आहे. इर्े नकाशात तो दाखवलेला आहे, बघ. काही रठकाणी तो रुिं द
होऊन दलदल माजली आहे. सवशेषतुः तो भाग शाळा आसण होल्डरनीज हॉल यामधील ददसतो
आहे. या कोरड्या हवेत दुसरीकडे कु ठे पाऊलखुणा शोधणे सनरर्वक आहे. पण त्या जागी नक्की
काही पुरावा मागे रासहलेला असण्याची शक्यता आहे. मी तुला उद्या सकाळी लवकर हाक मारतो.
आपण दोघे उद्या सतर्े जाऊन या प्रकरणावर काही प्रकाश पडतो का, ते बघू.”
दुसऱ्या ददवशी उजाडत असतािंना मला उिं च, बारीक होम्स माझ्या अिंर्रुणाशेजारी उभा
असलेला ददसला. तो पूणव कपडे घालून तयार होता व जवळजवळबाहेर पडतच होता.
121

“मी सहरवळीवर व सायकल ठे वायच्या सावलीच्या जागी जाऊन आलो. रॅ ग्ड शॉ येर्ेही
फे रफटका मारला. वॉटसन, आता पुढच्या खोलीत कोको तयार आहे. मी तुला घाई करायची
सवनिंती करतो. अख्खा ददवस आपल्यापुढे पडलेला आहे.”
त्याचे डोळे चमकत होते. कामाचा ढीग समोर पहाणाऱ्या सनष्णात कमवचाऱ्यासारखे त्याचे
गाल उत्तेसजत होऊन लाल झाले होते. अिंतर्नवरीिण करणारा, अशक्त, पूणप
व णे वेगळा होम्स, बेकर
रस्त्यावरील चटपटीत तत्पर माणूस होता. त्या चपळतेने सहज हालचाली करणाऱ्या, चैतन्याने
रसरसलेल्या सजविंत पण र्ोड्या उदास आकृ तीकडे बघून मला जाणवले की खरच एक दमणूक
करणारा ददवस आमच्यासमोर पडला होता.
तरीही तो काळ्याकु ट्ट सनराशेतच उगवला. उिं चावलेल्या आशािंसहीत शेळ्यािंच्या हजारो
वाटा असलेले लालसर तपदकरी माळरान तुडवतािंना, आम्ही होल्डरनीज हॉल व आमच्यामधील
रुिं द, दलदलीच्या सहरवट पट्ट्ट्याशी आलो. जर मुलगा घरुन गेला असेल तर तर तो पाऊलखुणा
उमटवत इर्ूनच गेला असणार. पण त्याच्या ककिं वा जमवन सशिकाच्या काहीही खुणा सतर्े
आढळल्या नाहीत. पडलेला चेहरा घेऊन माझा समत्र सतर्े डहिंडत होता. दलदलीच्या कडेने प्रत्येक
सचखलमय ठशाचा मागोवा घेत तो उत्सुक सनरीिक दफरत होता. सतर्े शेळ्यािंच्या पायािंचे खूप
ठसे होते आसण काही मैलािंवर एके रठकाणी गाई येऊन गेल्याचे ददसत होते. अजून काही नाही.
दूरवर पसरलेले माळरान उदासीनतेने बघत होम्स म्हणाला, “निंबर एक ध्यानात घे. काही
अिंतरावर अजून एक दलदलीची जागा ददसते आहे. दोन्ही दलदलींच्या मध्ये डचिंचोळी जागा आहे.
वा! वा! दकती छान! आपण इर्े काय करतो आहोत?”
आम्ही त्या अरुिं द वाटेवर आलो. त्याच्या मध्यभागी पाणर्ळ जागी सायकलीच्या स्पष्ट खुणा
ददसत होत्या.
मी ओरडलो, “ओहो! आपल्याला त्या सापडल्या.”
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पण होम्स त्याचे डोके हलवत होता. त्याचा चेहरा आनिंदी नसून गोंधळलेला पण आशादायक
वाटत होता.
तो बोलला, “सायकल नक्की, पण ती नहहे. मला टायरच्या बेचाळीस प्रकारच्या खुणा
मासहती आहेत. तुला ददसते आहे त्याप्रमाणे, या बाहेरील बाजूस जोड लावलेल्या डनलॉपच्या
टायरच्या आहेत. जमवन सशिक हेडेगरचे टायर पाल्मरचे होते. त्याच्या खुणा लािंबलचक, पट्टेरी
असतात. गसणतज्ञ अॅहहेडलिंग याचे असे ठाम मत होते. त्यामुळे या हेडेगरच्या खुणा नाहीत.”
“मग मुलाच्या?”
“शक्यता आहे. त्याच्या सायकलच्या त्या असल्याचे आपण ससध्द करू शकलो तर! पण ते
तर आपण करू शकत नाही. तुला ददसत आहेत त्याप्रमाणे या खुणा शाळे कडू न येणाऱ्या
सायकलस्वाराकडू न उमटवल्या गेल्या आहेत.”
“की शाळे कडे जाणाऱ्या?”
“नाही. नाही. माझ्या सप्रय वॉटसन, जास्त खोल रुतलेल्या खुणा आहेत त्या जास्त वजन
पडणाऱ्या मागील चाकाच्या आहेत. तुला खूप रठकाणी या इकडेसतकडे पसरलेल्या खुणा ददसतील
आसण पुढील चाकाच्या पुसट होऊन नाहीशा होत चाललेल्या खुणाही ददसतील. त्या
सिंशयातीतपणे शाळे कडू न सनघालेल्या आहेत. त्या आपल्या के सशी सनगडीत असतील ककिं वा
नसतीलही. पण आपण त्यािंचा मागोवा घेऊ.”
आम्ही तसे के ले आसण काही शे याडव अिंतरावर त्या नाहीशा झाल्या, कारण माळरानाचा तो
भाग फारच पाणर्ळ होता. पुन्हा मागे येऊन आम्ही झरा आडवा जाणारी दुसरी एक जागा
शोधली. इर्े परत एकदा सायकलीच्या चाकािंच्या खुणा ददसत होत्या. पण गाईच्या पायािंनी त्या
जवळजवळ नाहीशा झाल्या होत्या. त्यानिंतर काही माग काढता आला नाही. पण तो रस्ता
शाळे च्या मागील बाजूस असलेल्या रॅ ग्ड शॉपयिंत र्ेट जात होता. या जिंगलातून सायकली गेल्या
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असल्या पासहजेत. त्याची हनुवटी हातािंवर ठे ऊन होम्स एका मोठ्या खडकावर बसला. तो तेर्ून
हलेपयिंत मी दोन ससगरेटी ओढल्या.
तो म्हणाला, “हिं. तर शेवटी, अर्ावत असे झाले असण्याची शक्यता आहे की लबाड माणसाने
वेगळ्या प्रकारच्या खुणा उमटाव्यात म्हणून, त्याच्या सायकलचे टायर बदलले असतील. असा
सवचार करू शकणाऱ्या गुन्हेगाराचा तपास करायला मला असभमान वाटेल. तूतावस आपण हा प्रश्न
बाजूला ठे ऊ आसण परत पाणर्ळ जागेकडे जाऊ. सतर्े अजून आपल्याला न सापडलेल्या बऱ्याच
गोष्टी असतील.”
आम्ही आमचा पद्धतशीर तपास माळरानातील दलदलीच्या पाणर्ळ जागी चालू ठे वला
आसण लवकरच आम्हाला आमच्या सचकाटीचे फळ समळाले. पाणर्ळ जागेच्या खालील भागाच्या
पलीकडे एक सचखलमय रस्ता जात होता. होम्स सतर्े गेल्यावर त्याने आनिंदाची आरोळी ठोकली.
त्या रस्त्याच्या मध्यभागी खूप चाकोऱ्या पडल्या होत्या. त्या पाल्मर टायरच्या होत्या.
होम्स ओरडला, “इर्े हा हेडेगर आहे, अगदी नक्की! वॉटसन, माझा तकव चािंगलाच बरोबर
ददसतो आहे.”
“मी तुझे असभनिंदन करतो.”
“पण अजून आपल्याला बरे च काम करायचे आहे. कृ पया माझ्याबरोबर या रस्त्याने चालत
रहा. आपण या खुणािंचा माग काढत जाऊ. मला आशा आहे की त्या फार लािंब गेलेल्या नसतील.
तरीही आम्ही चालत रासहल्यावर आम्हाला असे आढळले की माळरानाचा हा भाग
आडव्यासतडव्या मऊसर तुकड्यािंनी भरलेला आहे. सायकलच्या खुणा ददसेनाशा झाल्या तरी परत
परत र्ोड्या र्ोड्या अिंतरावर त्या ददसत राहील्या.
होम्स बोलला, “सायकलस्वार आता सनुःसिंशय सायकल दामटतो आहे, यात काही शिंका
नाही. या खुणा बघ दोन्ही टायर स्पष्टपणे ददसत आहेत. हे तुला ददसते आहे का? दोन्ही खोलवर
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उमटलेले आहेत. त्यावरून असे समजते आहे की सायकलस्वार छलािंग मारत हँडलवर त्याचे वजन
टाकतो आहे. अरे देवा! तो पडला.”
मी सुचवले, “घसरून पडला असावा.”
होम्सने सपवळ्या झुडूपाची एक मोडकी फािंदी उचलून हातात धरली. सपवळी फु ले दकरसमजी
लाल रिं गाने माखलेली बघून मी भीतीने शहारलो. तेर्ील इतर झुडूपािंमध्ये देखील गोठलेल्या
रक्ताचे लाल डाग पडले होते.
होम्स म्हणाला, “वाईट झाले. वॉटसन, स्पष्टपणे ददसते आहे. फार वाईट झाले. इर्े ही
छलािंग मारली असणार. इर्े बघून मी काय वाचतो आहे? तो पडू न जखमी झाला -- उठला -परत सायकलवर बसला -- आसण चालू पडला. पण पुढे सायकलच्या चाकोऱ्या ददसत नाहीत.
आपण अजून पुढे जात राहू. या कडेला असलेले गुरािंच्या खुरािंचे ठसे व चाकोऱ्या आपल्याला मागव
दाखवतील. बैलाने त्याला ढु शी ददली की काय? अशक्य! पण या खुणा दुसऱ्या कु णाच्या नाहीत.
वॉटसन, आपण जात राहू. या चाकोऱ्या आसण डाग आपल्याला मागव दाखवतील. आता तो
आपल्यापासून पळ काढू शकत नाही.”
आमचा शोध काही फार काळ चालला नाही. ओल्या चकाकणाऱ्या रस्त्यावर टायरच्या
खुणा वेड्यावाकड्या होऊ लागल्या. अचानक मी समोर बघतािंना, दाट झुडूपािंमध्ये धातूवरुन
परावतीत झालेले प्रकाशदकरण माझ्या डोळ्यात घुसले. तेर्ून पाल्मरचे टायर असलेली, एक
पॅडल वाकलेली, सगळ्या पुढील बाजूचा चेंदामेंदा झालेली व रक्ताने माखलेली एक सायकल
आम्ही ओढू न बाहेर काढली. झुडुपािंच्या दुसऱ्या बाजूला एक बूट बाहेर आलेला ददसत होता.
आम्ही त्याभोवताली फे री मारली. सतर्े तो दुदव
ै ी सायकलस्वार पडला होता. तो मोठी दाढी
असलेला, चष्मा घातलेला उिं च मनुष्य होता. चष्म्याची एक काच लार्ाडू न तुटली होती.
डोक्यावर के लेल्या वज्रमुठीच्या प्रहाराने त्याचे मरण ओढवलेले ददसत होते. त्यामुळे त्याचा
कवटीचा भाग फ़ू टला होता. तो मजबूत आसण चपळ असल्याने इतकी जखम झाल्यावरही तो
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पळायचा प्रयत्न करत असावा. त्याच्या पायात बूट होते, पण मोजे नहहते. उघड्या कोटाच्या आत
रात्रीचा शटव होता. तो नक्कीच जमवनचा सशिक होता.
होम्सने शव उलटे के ले. आसण नीट लि देऊन त्याची तपासणी के ली. मग काही वेळ तो
समाधी लाऊन बसला. त्याची उिं चावलेली भुवई पाहून मला कळले की त्याच्या मते हा एवढासा
शोध लागल्याने, तपासकामात फार प्रगती झाली नहहती.
“वॉटसन, आता काय करावे, ते ठरवणे जरा अवघड आहे. माझे स्वतुःचे मत म्हणशील, तर
हा तपास चालू ठे वावा. कारण आपण आधीच यात इतका वेळ घालवलेला आहे, की यात अजून
वेळ घालवणे आपल्याला परवडण्यासारखे नाही. तर दुसरीकडे आपल्याला लागलेला शोध
पोसलसािंना कळवणे भाग आहे. या प्रेताची योग्य तो सवल्हेवाट लागली पासहजे.”
“मी ते काम करू शकतो.”
“पण मला तुझ्या सोबतीची व मदतीची गरज आहे. र्ोडा र्ािंब. सतर्े एक मनुष्य खतासाठी
खड्डा खणतो आहे. त्याला इकडे आण. तो पोसलसािंना सािंगेल. मी त्या शेतकऱ्याला बोलावले. त्या
घाबरलेल्या माणसाला होम्सने डॉ हक्सटेबलसाठी एक सचठ्ठी खरडू न ददली.
होम्स बोलला, “वॉटसन, आता आज सकाळी आपल्याला दोन पुरावे समळाले. एक म्हणजे
पाल्मरचे टायर असलेली सायकल आसण दुसरी म्हणजे जोड लावलेली डनलॉपची सायकल.
आपण त्याच्या तपासाला सुरवात करण्यापूवी, आपल्याला काय काय मासहती झाले आहे, त्याचा
आढावा घेऊ. महत्वाचे काय आहे आसण अचानक काय झाले आहे, ते वेगळे करू.”
पहील्या प्रर्म, मी तुला सािंगतो की मुलगा नक्की त्याच्या स्वतुःच्या इच्छेने बाहेर पडला. तो
त्याच्या खोलीच्या सखडकीतून उतरला. एकटा ककिं वा कु णाबरोबर तरी बाहेर पडला. एवढे नक्की.”
मी मान डोलवली.
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“ठीक आहे. आता आपण दुदैवी जमवन सशिकाकडे वळू . मुलगा पळाला तेहहा पूणव कपडे
के लेला होता. त्यामुळे त्याला पुढे काय करायचे ते मासहती असणार. पण जमवन सशिक मोजे न
घालता गेला, त्याअर्ी अगदी घाईघाईने गेला.”
“नक्की.”
“तो का गेला? कारण त्यािंच्या झोपायच्या खोलीतून त्यािंने मुलाला पळू न जातािंना बसघतले.
त्याला समजावून परत आणण्याच्या इराद्याने तो गेला. त्यािंने त्याची सायकल काढली आसण
त्याला गाठतािंना स्वतुःचे मरण ओढवून घेतले.”
“असेच झाले असणार.”
आता मी नकोशा भागाकडे वळतो. मुलाच्या मागे पळतािंना कोणीही सहजपणे पळू न त्याला
पकडण्याचा प्रयत्न करतो. तो मुलाला गाठे ल असे त्याला वाटत होते. पण जमवन सशिकाने तसे
के ले नाही. त्याने सायकल वळवली. तो हुशार सायकलस्वार असल्याचे मला सािंसगतले गेले होते.
त्या मुलाला पळू न जाण्याचे झटपट मागव मासहती असल्याचे त्याला ददसल्याने त्याने हे के ले.”
“दुसरी सायकल असणार.”
“आपली गोष्ट पुढे चालू ठे ऊ. शाळे पासून पाच मैलािंवर त्याचे मरण ओढवते -- गोळीने नहहे,
तुला सािंगतो, ती कदासचत त्या मुलानेही मारलेली असू शके ल. पण रानटी, दणकट हाताचा
तडाखा मारला गेला. त्यामुळे असे वाटते की मुलाबरोबर कु णीतरी असणार. झटपट पलायनाचा
बेत असणार. कारण जमवन सशिकासारख्या सायकलपटूने पाच मैलािंचे अिंतर कापून त्यािंना गाठले
असणार. त्या दुुःखािंसतके च्या जागेची पहाणी आपण के ल्यावर आपल्याला काय सापडले? काही
गाईगुरािंच्या खुरािंचे ठसे, अजून काहीच नाही. सतर्पासून पन्नास याडािंवर कु ठलाही रस्ता
नसल्याची, मी सतर्े डहिंडून खात्री के ली. सतर्े मनुष्याच्या काही पाऊलखुणा नहहत्या. प्रत्यि
खुनाशी दुसऱ्या सायकलस्वाराचा काही सिंबिंध नसू शके ल.”
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मी ओरडलो, “होम्स, हे अशक्य आहे.”
तो म्हणाला, “वा! वा! सवावत चाणाि शेरा! हे अशक्य आहे असे मी म्हणालो. त्यामुळे,
कु ठे तरी गफलत के ली असली पाहीजे. तरी तुला ते समजले. तू यातली चूक दाखवू शकतोस का?”
“तो पडला तेहहा त्याची कवटी मोडली नसणार, नाही का?”
“दलदलीत का, वॉटसन?”
इर्े माझ्या चाणािपणाची हद्द झाली.”
“आपण काही फार वाईट समस्या सोडवल्या आहेत. सनदान आपल्याकडे बरीच मासहती
गोळा झाली आहे. पण त्याचा योग्य उपयोग आपल्याला करता आला पाहीजे. चल, आता
पाल्मरने के लेली दमणूक बास झाली. पॅच लावलेली डनलॉपची सायकल आपल्याला काय सािंगते
आहे, ते बघू.”
आम्ही दुसरी वाट पकडू न चालू लागलो. र्ोडे अिंतर जातो तर माळरानातील गवत
माजलेल्या भागाने वळण घेतले. पाणी मागे राहीले. अजून कु ठल्या वाटािंकडू न मदतीची काही
आशा ददसत नहहती. डनलॉप टायरच्या शेवटच्या खुणा आम्हाला सजर्े ददसल्या, ती वाट बहुधा
होल्डरनीज हॉलकडे जात होती. त्याचे उिं च मनोरे आम्हाला आमच्या डाव्या बाजूला काही
मैलािंवर ददसत होते. समोर खालच्या बाजूला करड्या रिं गाचे गाव व चेस्टरदफल्डचा उिं च रस्ता
ददसत होता. दारावर झुिंजणाऱ्या कोंबड्याची खूण असलेल्या, सतर्े जाऊ नये असे वाटणाऱ्या,
बेकार घाणेरड्या खानावळीवरून जातािंना, अचानक होम्स पडू लागला. म्हणून त्याने माझ्या
खािंद्याला धरले. त्याच्या पायात घोट्याजवळ जोरदार वाम आल्याने तो हवालदील झाला होता.
मोठ्या प्रयासाने तो दारापयिंत चालत गेला. सतर्े एक काळा, वयस्क माणूस पाय दुमडू न पाइप
ओढत बसला होता.
होम्स म्हणाला, “समस्टर रे बेन हेज, तू कसा आहेस?”
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“तू कोण आहेस? तुला माझे नाव कसे मासहती?” त्याच्या लबाड, सिंशयास्पद डोळ्यािंतून
कटाि टाकत तो गावरान मनुष्य उत्तरला.
“तुझ्या डोक्यावरील फलकावर ते सलसहले आहे. त्याच्या स्वतुःच्या घरात, मालकाला
ओळखणे सोपे आहे. मला वाटते तुझ्या तबेल्यात टािंगा नसावा.”
“नाही. माझ्याकडे नाही.”
“मला आता एक पाऊलही टाकवत नाही.’
“मग नको टाकू स.”
“मला चालता येत नाही आहे.”
“मग, उड्या मार.”
समस्टर रे बेन हेज फटकळ ददसत होता. पण होम्सने ते सवनोदाने घेतले.
तो म्हणाला, “अरे माणसा, हे बघ, मी खरच चमत्काररक रीत्या फसलो आहे. मला तर काही
सुचत नाही.”
“मलाही.”
ही गोष्ट फार महत्वाची आहे. तू मला सायकल ददलीस, तर मी तुला एक नाणे देईन.’
त्या मालकाने कान टवकारले.
“तुम्हाला कु ठे जायचे आहे?
“होल्डरनीज हॉलकडे”
सचखलाचे डाग पडलेल्या कपड्यािंकडे सवरोधभासात्मक दृष्टीने बघत तो मालक बोलला,
“मला वाटते, उमरावािंचे समत्र का?”
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होम्स भलेपणाने हसला.
“तसेही, आम्हाला बघून त्यािंना आनिंद होईल.”
“का?”
“कारण आम्ही त्याचा हरवलेल्या मुलाबद्दलची बातमी घेऊन चाललो आहोत.’
“तो मालक सावरून बसला.
“काय, तुम्ही त्याच्या मागावर होतात?”
“तो सलहहरपूलला असल्याचे आम्ही ऐकले. बहुतेक तासाभरात त्याला आणतील.”
दाढी न के लेल्या जाडजूड चेहरा झरझर बदलला. त्याने आनिंदीपणे समत्रत्वाचा आव आणत
म्हटले, “मला चार लोकािंसारखे उमरावािंना शुभेच्छा द्यायचे फारसे कारण नाही. एके काळी मी
त्यािंच्या टािंग्यािंचा प्रमुख होतो आसण तेहहा त्यािंनी मला दुष्टपणे व फार वाईट पद्धतीने वागवले.
एका मका सवकणाऱ्या माणसाच्या बोलण्यावर सवश्वास ठे ऊन त्यािंनी मला वाईट चाररत्र्याचा
म्हणून हाकलून ददले. पण त्यािंचा लहान मुलगा सलहहरपूलला असल्याचे ऐकू न मला आनिंद झाला.
मी तुम्हाला होल्डरनीज हॉलकडे जाण्यासाठी मदत करे न.”
होम्स म्हणाला, “आभारी आहे. आधी आम्हाला काहीतरी खायचे आहे. मग तू सायकल
आण.”
“माझ्याकडे सायकल नाही.”
होम्सने एक पौंड दकमतीचे नाणे काढले.
“माझ्याकडे सायकल नाही. पण मी हॉलपयिंत तुम्हाला दोन घोडे देऊ शकतो.”
होम्स बोलला, “चालेल. खाऊन झाल्यावर आपण याबद्दल बोलू.”
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जेहहा आम्ही दोघेच दगडी भटारखान्यात उरलो, तेहहा आश्चयवकारक रीत्या दुखावलेला पाय
बरा झाला. जवळजवळ रात्र हहायला आली होती आसण आम्ही सकाळपासून काहीही खाल्ले
नहहते. त्यामुळे आम्ही जेवलो. होम्स सवचारात बुडून गेला होता. एकदोनदा तो सखडकीजवळ
चालत गेला आसण गिंभीरपणे बाहेर सनरखून बघत राहीला. ती बाहेर अत्यिंत घाणेरड्या अिंगणात
उघडत होती. लािंबच्या एका कोपऱ्यात लोहाराचे दुकान होते. सतर्े एक घाणेरडा मुलगा काम
करत होता. दुसऱ्या बाजूला तबेले होते. या आमची दमणूक करणाऱ्या मोसहमेनिंतर होम्स शािंत
बसला होता, पण अचानकपणे तो खुचीतून ओरडत उठला.
“अरे देवा वॉटसन, मला वाटते मला ते सापडले. हो. हो. ते तसेच असणार. वॉटसन, तुला
आजचे माझे गाईंच्या खुरािंच्या खुणा बघणे, आठवते आहे का?”
“हो. खूपच.’
“कु ठे ?’
“म्हणजे काय? सगळीकडे. त्या पाणर्ळ जागी होत्या. रस्त्यािंवर होत्या आसण सबचारा
हेडेगर सजर्े मेला, सतर्े पण होत्या.”
“बरोबर. ठीक आहे. वॉटसन, आता तुला माळरानावर दकती गाई ददसल्या?”
मला तर एकही ददसल्याचे आठवत नाही.”
“वॉटसन, हे सवसचत्र आहे. आपण आपल्या वाटेवर खुरािंच्या खुणा पाहील्या पण एकही गाय
नाही. खूपच सवसचत्र, नाही का वॉटसन?”
“हो. सवसचत्र आहे खरे.”
“वॉटसन, आता तुझे मन र्ोड्या प्रयत्नाने भूतकाळात घेऊन जा. तुला रस्त्यावरील त्या खुणा
डोळ्यासमोर ददसतात का?”
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“हो. ददसतात.”
होम्सने पावाचे तुकडे अशा प्रकारे लाऊन : : : : म्हटले, “काही वेळा त्या अशा ददसत
असल्याचे तुला आठवते आहे का?” -- मग त्याने ते वेगळ्या प्रकारे लावले :. :. :. व म्हणाला,
“आसण कधीकधी अशा प्रकारे ददसत असल्याचे तुला आठवते आहे का?”
“नाही.”
“पण मला आठवते आहे. शपर्पूववक सािंगतो. तरी पण आपण परत सतर्े जाऊन बघू शकतो.
काय आिंधळ्यासारखा मी वागलो आसण सनष्कषव काढू शकलो नाही!
“आसण तुझा सनष्कषव काय आहे?”
“ती एक सवसशष्ट प्रकारची, चालणारी, चरणारी व धावणारी गाय आहे. देवा रे ! वॉटसन,
इतके युक्तीबाज काही करणे, हे खानावळ चालवणाऱ्याचे डोके नाही. तो मुलगा सोडू न,
पाण्याच्या कडेचे लोक हुशार ददसतात. आपण बाहेर पडू न आपल्याला काय ददसते, ते बघू.”
तेर्ील मोडकळीला आलेल्या तबेल्यात दोन खरखरीत के सािंचे घाणेरडे घोडे होते. होम्सने
त्यातील एकाचे मागचे पाय उिं च के ले व जोरजोरात हसू लागला.
जुनेच बूट, पण नवीन प्रकारे सुधारलेले -- जुनेच बूट. ही अत्यिंत भन्नाट के स आहे. आपण
त्या पाणर्ळ जागी जाऊ.”
आमची दखल न घेता मुलाचे काम सुरूच होते. सतर्े सवखरून पडलेल्या लाकू ड व
लोखिंडाच्या बारीक तुकड्यािंवर होम्सची नजर सभरसभरत होती. अचानक आमच्या मागे आम्हला
पदरव ऐकू आला. तो मालक होता. त्याचे रानटी डोळे , चढलेल्या भुवया व काळे कुट्ट शरीर,
अनावर रागाने र्रर्रत होते. त्याच्या हातात एक धातूची काठी होती. तो इतक्या धोकादायक
तऱ्हेने पुढे आला, की मला माझ्या सखशात सपस्तुल असल्याचे वेळेवर आठवल्याने आनिंद झाला.

132

तो ओरडला, “तुम्ही अधम हेर! तुम्ही इर्े काय करता आहात?”
होम्स र्िंडपणे म्हणाला, “का समस्टर रे बेन हेज? तुम्हाला आम्ही काही शोधून काढू म्हणून
भीती वाटते आहे?”
त्या माणसाने स्वतुःला खुनशी आसवभाववातून सावरले आसण त्याचा कडक चेहरा त्याच्या
खोट्या हास्यात बदलला. पण तो खुनशी रागापेिा जास्त भयिंकर वाटत होता.
तो बोलला, “माझ्या या जागेत तुम्हाला जो काही शोध घ्यायचा आहे तो खुशाल घ्या. पण
समस्टर, असे बघा, मी इर्े असतािंना माझ्या जागेकडे लोकािंनी बोट दाखवले तरी, मी त्याची पवाव
करत नाही. पण तुम्ही सजतक्या लवकर इर्ून बाहेर पडाल, सततके मला बरे वाटेल.”
होम्स म्हणाला, “ठीक आहे समस्टर हेज. आम्ही जातो. आम्ही तुमच्या घोड्यािंकडे बघत
होतो. पण मला वाटते, मी चालू पडावे. होल्डरनीज हॉल काही फार लािंब नाही.”
“दोन मैलािंपेिा काही जास्त नाही. हा डावीकडचा रस्ता घ्या.” आम्ही त्याच्या जागेतून
बाहेर पडेपयिंत, तो आमच्याकडे वटारलेल्या डोळ्यािंनी बघत होता.
आम्ही त्या रस्त्याने फार लािंब गेलो नसू तर एका वळणावर, त्या बेकार मालकाच्या दृष्टीआड
गेल्यािणी होम्स र्ािंबला.
“आपण त्या खानावळीत, छान उबेत होतो. आता पाऊलागसणक मला जास्त जास्त र्िंडी
वाजते आहे. नाही. नाही. मी ती सोडू शकत नाही.”
मी म्हणालो, “मला पटते आहे. या रे बेन हेजला सगळे च मासहती असावे. इतका स्वासभमानी
खलनायक मी पाहीला नहहता.”
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“ओहो, त्याने तुझ्यावर अशा प्रकारे छाप पाडली, हो ना? सतर्े घोडे आहेत. पाणर्ळ जागा
आहे. हो. झुिंजीच्या कोंबड्याची खूण असलेली अशी ती एक रुचीपूणव जागा आहे. मला वाटते
आपण त्याकडे सिंशयी दृष्टीने न बघता वेगळ्या पद्धतीने पासहले पाहीजे.”
लािंबलचक डोंगराचा उताराचा भाग, त्यावर सवखुरलेले वेड्यावाकड्या आकाराचे
चुनखडीचे दगड असे दृष्य आमच्यामागे पसरले होते. आम्ही रस्त्यापासून वळू न, टेकाडावर चढू
लागलो. होल्डरनीज हॉलच्या ददशेने बघतािंना, मला एक सायकलस्वार जोरात येतािंना ददसला.
माझ्या खािंद्यावर हाताने दाबत, होम्स ओरडला, “वॉटसन, र्ािंब.” आम्ही त्याला पहातो न
पाहतो, तोच आम्हाला ओलािंडून तो नाहीसा झाला. आमच्या दोघािंच्या मध्ये धुळीचा लोट उठला.
मला एक रागावलेला, अशक्त चेहरा िणभर ददसला -- तोंड उघडे, सवस्फारलेले डोळे व प्रत्येक
बाबतीत असतशय भीतीदायक, असा चेहरा. आदल्या रात्री आम्ही पासहलेल्या व्यवसस्र्त जेम्स
वाइल्डरचे जणू सवसचत्र प्रसतडबिंब असलेला!
होम्स ककिं चाळला, “उमरावािंचा ससचव! चल वॉटसन, तो काय करतो, ते आपण बघू.”
आम्ही धडपडत वेगाने खडकाखडकािंमधून दफरलो. काही वेळाने आम्ही खानावळीच्या
पुढच्या दाराशी आलो. त्याच्या बाजूला असलेल्या डभिंतीला टेकून वाइल्डरची सायकल उभी होती.
सतर्े कु णाची हालचाल ददसली नाही.ककिं वा सखडकीतून कु णाचे चेहरे ददसले नाहीत. सूयव
मावळल्यावर हळू हळू होल्डरनीज हॉलच्या मनोऱ्यािंपासून खाली सिंधीप्रकाश ओघळला. पुसट
उजेडात आम्हाला खानावळीच्या तबेल्यात दोन बाजूला ददवे असलेला टािंगा ददसला. र्ोड्याच
वेळात खुरािंचा व टािंगा रस्त्यावर आल्याचा आवाज ऐकू आला. चेस्टरदफल्डच्या ददशेने तो भरधाव
गेला.
होंस कु जबुजला, “वॉटसन, याचा अर्व काय?”
“तो जणू काही उडत गेला.”
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“आपल्याला ददसले त्याप्रमाणे टािंग्यात एकच माणूस होता. तो नक्कीच जेम्स वाइल्डर नहहता
कारण तो तर दारात उभा आहे.”
अिंधारातून लाल उजेडाचा झोत आला. त्यात मध्यभागी, डोके पुढे झुकलेली व अिंधारात
सनखून बघणारी ससचवाची काळी आकृ ती ददसत होती. तो कु णाची तरी वाट बघत असल्याचे
लिात येत होते. शेवटी रस्त्यावर पाय वाजले व उजेडात एक आकृ ती ददसली. दार बिंद झाले व
परत एकदा समट्ट काळोख झाला. पाच समसनटािंनी पसहल्या मजल्यावरील खोलीत ददवा लावला
गेला.
होम्स बोलला, “झुिंजीचा कोंबडा खानावळीत काही नवलपूणव गोष्टी घडतािंना ददसत आहेत.”
“बार दुसऱ्या बाजूला आहे.”
“असेल. हे कु णी खाजगी पाहुणे ददसतात. अशा रात्रीच्या वेळी त्या गुहत
े समस्टर जेम्स
वाइल्डर काय करतो आहे आसण त्याला भेटायला येणारा समत्र कोण आहे?
वॉटसन, इकडे ये. आपण खरे तर धोका पत्करून हे सवव र्ोडे जवळू न तपासायला हवे.”
आम्ही दोघे रस्त्यावर उतरलो आसण खानावळीच्या दरवाजाच्या पलीकडे लपलो. अजूनही
डभिंतीशी सायकल टेकवून ठे वलेली होती. होम्सने काडी ओढू न मागील चाकाशी नेली. जोड
लावलेल्या डनलॉपच्या टायरवर उजेड पडला, तेहहा मी त्याला गालातल्या गालात हसतािंना
पाहीले. आमच्या वर उजेडाची सखडकी होती.
“मला त्या सखडकीतून डोकावून बसघतले पाहीजे. वॉटसन, तू जे डभिंतीला टेकून वाकू न उभा
रासहलास, तर मला ते जमेल, असे वाटते.”
िणाधावने त्याचे पाय माझ्या खािंद्यावर होते. पण तो लगेच खाली उतरला.
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तो म्हणाला, “चल माझ्या समत्रा, आपला कामाचा ददवस फार लािंबलचक ददसतो आहे.
मला वाटते जेवढी मासहती गोळा करायला हवी, तेवढी आपण के ली आहे. इर्ून शाळा लािंब आहे.
पण आपण सजतक्या लवकर सतकडे जाऊ तेवढे बरे .”
दमलेल्या त्याने माळरानावर हळू चालतािंना व शाळे त सशरल्यावरही, त्याचे तोंड क्वसचतच
उघडले. पण तो काही तारा पाठवण्यासाठी मॅक्लेटॉन स्टेशनकडे गेलल
े ा ददसला. त्याच्याकडील
सशिकाच्या मरणाने अस्वस्र् झालेल्या डॉ हक्सटेबलचे सािंत्वन करतािंना रात्री उसशरा मी त्याला
पाहीले आसण निंतर जेहहा तो खोलीत सशरला, तेहहा सकाळइतकाच उत्साही व तरतरीत ददसत
होता. तो म्हणाला, “माझ्या समत्रा, सवव काही ठीक झाले. मी नक्की सािंगतो की उद्या सिंध्याकाळच्या
आत गूढ उकललेले असेल.”
दुसऱ्या ददवशी अकरा वाजता, मी व माझा समत्र होल्डरनीज हॉलच्या प्रससध्द यू
रस्त्यावरून दफरत होतो. आम्हाला भल्यामोठ्या राणी एसलझाबेर्च्या काळातील कमानी खालून
उमरावािंच्या अभ्याससके कडे नेण्यात आले. सतर्े नम्र आसण अदबशीर समस्टर जेम्स वाइल्डर होता.
पण त्याच्या अपराधी डोळ्यात व र्रर्रणाऱ्या शरीरात काल रात्रीची रानटी भीती तरळत
होती.
“तुम्ही उमरावािंना भेटायला आलात का? पण माफ करा. त्यािंची तब्येत बरी नाही. दुुःखद
बातमीने ते फार खचून गेले आहेत. काल दुपारी आम्हाला तुमचा शोध सािंगणारी, डॉ हक्सटेबल
यािंची तार समळाली.
“समस्टर वाइल्डर, आम्हाला उमरावािंना भेटायचेच आहे.”
“पण ते त्यािंच्या खोलीत आहेत.”
“मग मला सतर्े जावे लागेल.”
“मला वाटते, ते झोपले आहेत.”
136

“मी त्यािंना सतर्े भेटतो.”
होम्सच्या र्िंड आसण सवरोध करण्यास कठीण अशा आसवभाववाने समस्टर वाइल्डर समजून
चुकला की त्यािंच्याबरोबर वाद घालणे, सनरर्वक आहे.
“ठीक आहे, समस्टर होम्स, मी त्यािंना सािंगतो, की तुम्ही इर्े आला आहात.”
एक तासाने र्ोर उमराव आले. त्यािंचा चेहरा नेहमीपेिा सुकलेला ददसत होता. खािंदे
झुकलेले होते आसण काल आम्ही पाहीले, त्यापेिा ते म्हातारे ददसत होते. त्यािंनी आम्हाला
खानदानीपणे असभवादन के ले. त्यािंची लाल दाढी टेबलाला टेकवत ते बसले.
ते म्हणाले, “कसे काय समस्टर होम्स?”
पण माझ्या समत्राचे डोळे त्याच्या मालकाशेजारी उभे असलेल्या ससचवाकडे सस्र्रपणे बघत
होते.
“मला वाटते, समस्टर वाइल्डर इर्ून गेल,े तर मी तुमच्याशी जास्त मोकळे पणे बोलू शके न.”
त्या मनुष्याचा चेहरा झरकन उतरला व तो दूसषत नजरे ने होम्सकडे पाहू लागला.
“जर उमरावािंची तशी इच्छा असेल तर ---- “
“हो. हो. तू गेलास तर बरे . समस्टर होम्स, आता तुम्हाला जे काही सािंगायचे आहे, ते सािंगा.”
जाणाऱ्या ससचवाने दार लावेपयिंत माझा समत्र र्ािंबला.
“महाशय असे आहे, की माझा समत्र डॉ वॉटसन आसण मला डॉ हक्सटेबलनी असे सािंसगतले
आहे की या के ससाठी बिीस ठे वले आहे. पण ते तुमच्याकडू न ऐकायला मला आवडेल.”
नक्कीच, समस्टर होम्स.”
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“जर माझी मासहती बरोबर असेल, तर पाच हजार पौंड इतकी रक्कम तुम्ही तुमच्या मुलाला
सापडवून देणाऱ्याला भेट देणार आहात.”
“बरोबर.”
“आसण जया माणसाने त्याला पकडू न त्याच्या ताब्यात ठे वले आहे, त्याचे नाव सािंसगतल्यास
एक ह्जार पौंड देणार.”
“अगदी बरोबर.”
“फक्त जयाने त्याला पकडू न ठे वले आहे तोच नहहे, तर त्या मुलाला अशा अवस्र्ेला
पोचवण्यासाठी गुप्त बेत आखणाऱ्यािंचे नावदेखील त्यात हवे, नाही का?”
उमराव अधीरपणे ओरडला, “हो. नक्कीच. समस्टर शेरलॉक होम्स, जर तुम्ही तुमचे काम
चािंगले के ले, तर तुम्हाला आमच्याकडू न ददल्या जाणाऱ्या वागणूकीबद्दल तक्रारीचे काही कारण
रहाणार नाही.”
मला नवल वाटेल अशा तऱ्हेने माझ्या काटकसरी समत्राने त्याचे बारीक हात मोठ्या
उत्साहाने चोळले.
तो म्हणाला, “मी समजतो की या टेबलावर तुमचे चेकचे पुस्तक पडलेले आहे. जर तुम्ही
सहा हजाराचा चेक सही करून, फाडू न मला ददला, तर मला बरे वाटेल. ऑक्सफडव रस्त्याच्या
कॅ सपटल बँकेत माझे खाते आहे.
उमराव त्यािंच्या खुचीत कडकपणे ताठ बसून नजर न हलवता माझ्या समत्राकडे बघत होते.
“हा काय सवनोद आहे, समस्टर होम्स? इर्े गिंभीर सिंभाषण चालू आहे.”
“महाशय, तसे काही नाही. माझ्या आयुष्यात मी कधी इतका आग्रही नहहतो.”
“मग तुमचे म्हणणे तरी काय आहे?”
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“मी समजतो की मला माझे बिीस समळाले आहे. तुमचा मुलगा कु ठे आहे, हे मला मासहती
आहे आसण जयािंनी त्याला जखडू न ठे वले आहे त्यातील काही, सनदान एकजण मला मासहती आहे.”
भीतीने पािंढऱ्या पडलेल्या उमरावािंच्या चेहऱ्यावर दाढी जास्तच लाल ददसत होती.
श्वास रोधून त्यािंनी सवचारले, “तो कु ठे आहे?”
“इर्ून साधारण दोन मैलािंवर असलेल्या झुिंजणाऱ्या कोंबड्यािंच्या खानावळीत तो आहे ककिं वा
काल रात्री होता.”
उमराव त्याच्या खुचीत मागे पडला.
“आसण तुम्ही कोणाला दोष देता?”
शेरलॉक होम्सचे उत्तर नवलपूणव रीत्या उल्लेखनीय होते. तो हळू च पुढे सरकला व
उमरावािंच्या खािंद्याला स्पशव करून म्हणाला, “मी तुम्हाला दोष देतो. महाशय, आसण आता मी
तुम्हाला चेक देण्यासाठी त्रास देणार.”
अर्ािंग पाण्यात बुडणाऱ्या माणसाप्रमाणे उमराव त्याच्या टोकदारपणे वाढलेल्या नखािंच्या
हातािंनी धाऊन आला. निंतर असामान्यपणे हुकु मशाही गाजवणाऱ्या र्ाटात तो खाली बसला व
त्याचे तोंड त्याच्या हातात लपवले.
डोके वर न करता शेवटी तो बोलला, “तुम्हाला दकतपत मासहती आहे?”
“काल रात्री मी तुम्हाला दोघािंना एकत्र बसघतले.”
“तुमचा समत्र सोडू न आसण कु णाला हे मासहती आहे का?”
“मी कु णाला याबद्दल काही बोललो नाही.”
उमरावाने त्याच्या र्रर्रत्या हातात पेन घेतले व त्याचे चेकचे पुस्तक उघडले.
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“समस्टर होम्स, मी माझा शब्द पाळतो. मी चेक सलसहतो आहे पण तुम्हाला समळालेली
मासहती ऐकू न, मला बरे वाटले नाही. जेहहा पसहल्यािंदा मी ही पैशािंची घोषणा के ली, तेहहा गोष्टी
कशा वळण घेणार आहेत हे मला मासहती नहहते. पण समस्टर होम्स, तुम्ही आसण तुमचा समत्र,
आब राखणारी माणसे आहात, नाही का?”
“महाशय, तुम्हाला काय म्हणायचे आहे, मी समजलो नाही.”
मी सरळपणे सािंगतो. समस्टर होम्स, जर फक्त तुम्हाला दोघािंनाच या घटनेबद्दल मासहती
असेल, तर बाहेर कु ठे हे पसरायची शक्यता नाही. मला वाटते मी तुम्हाला बारा हजार पौंड देणे
लागतो. बरोबर?’
होम्सने हसून मान हलवली.
“महाशय, हे प्रकरण एवढ्या सहजपणे गुिंडाळता येणार नाही. त्या शाळे च्या सशिकाचे मरण
ओढवले, ते लिात घ्यायला हवे.”
“पण जेम्सला त्यातील काहीच मासहती नाही. तुम्ही त्याबद्दल त्याला जबाबदार धरु
शकणार नाही. हे त्याने कामावर ठे वलेल्या ह्लकटाचे काम आहे.”
महाशय, मी अशा दृष्टीने बघतो की जेहहा एखादा मनुष्य एखाद्या गुन्याबद्दल बोंबाबोंब
करतो, तेहहा तो त्यातून उद्भवणाऱ्या कु ठल्याही दुसऱ्या गुन्यासाठी नैसतक दृष्ट्या जबाबदार
ठरतो”
“नैसतक दृष्ट्या, समस्टर होम्स. तुमचे अगदी खरे आहे. पण कायद्याच्या दृष्टीने नहहे. तो हजर
नसलेल्या जागेत घडलेल्या गुन्यासाठी त्या माणसाला तुमच्याप्रमाणेच दकतीही घृणा असली तरी
खुनी म्हणता येणार नाही. जया िणी त्याने याबद्दल ऐकले, तेहहा त्याने माझ्याजवळ मनापासून
माफी मासगतली. इतका तो भीती आसण पश्चात्तापाने पोळलेला होता. त्याने खुन्याच्या
बिंदोबस्तासाठी तासाभराचा सुद्ध अवधी फु कट घालवला नाही. ओहो, समस्टर होम्स, तुम्ही त्याला
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वाचवले पासहजे. मी सािंगतो, तुम्ही त्याला वाचवले पाहीजे.” उमराव हुकमतीचे शेवटचे शब्द
बोलला आसण आक्रमक चेहऱ्याने व हाताच्या मुठी वळलेले हात हवेत उडवून खोलीत फे ऱ्या मारू
लागला. शेवटी शािंत होऊन तो खाली बसला. तो म्हणाला, “दुसऱ्या कु णाशी याबद्दल बोलण्यापूवी
तुम्ही इर्े आलात, याबद्दल मी तुमचे कौतुक करतो. आपण सनदान हे नकोसे वाटणारे प्रकरण कसे
कमीत कमी त्रासदायक करता येईल, याचा सवचार करू शकतो.” होम्स म्हणाल, “तेच तर!
महाशय मला वाटते, हे आपल्यात कमालीचा मोकळे पणा असेल तरच शक्य आहे. माझ्या
कु वतीप्रमाणे मी तुम्हाला जास्तीत जास्त मदत करू शकतो. पण असे करण्यासाठी मला
मुळापासून हे प्रकरण समजले पाहीजे. समस्टर जेम्स खुनी नसल्याबद्दल तुमचा रोख आहे, हे माझ्या
लिात आले आहे.”
“नाही. तो खुनी नाही. खुनी पसार झालेला आहे.”
शेरलॉक होम्स हलके से हसू हसला.
“तुम्ही माझी जी काही र्ोडीफार दकती ऐकली असेल ककिं वा तुम्ही कल्पनाही करू शकणार
नाही, की मला डावलणे सततके सोपे नाही. माझ्या मासहतीप्रमाणे, चेस्टरदफल्डला काल रात्री
अकरा वाजता रे बेन हेजला अटक झाली असेल. आज सकाळी मी शाळा सोडण्यापूवी, मला
स्र्ासनक पोसलसािंची तार आलेली आहे.”
उमराव खुचीत मागे टेकून बसला व माझ्या समत्राकडे आश्चयावने पाहू लागला व बोलला,
“तुम्ही अमानवी रीत्या शसक्तमान आहात. रे बन
े हेजला अटक झाली तर? जर हे जेम्सच्या
भसवतव्यावर घाला घालणार नसेल, तर मला हे ऐकू न आनिंद झाला.”
“तुमचा ससचव?’
“नाही सर, माझा मुलगा.”
आता आश्चयवचदकत होण्याची पाळी होम्सची होती.
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“महाशय, मला हे कबूल के ले पासहजे, की ही गोष्ट माझ्यासाठी पूणवपणे नवीन आहे. मला
तुम्ही अजून स्पष्टीकरण द्यावे.”
“मी तुमच्यापासून काहीही लपवणार नाही. मी कबूल करतो की या जेम्सचा मूखवपणा आसण
आकस यामुळे आमच्यावर ओढवलेली सनराशादायक पररसस्र्ती मला दकतीही दुुःखदायक वाटत
असली, तरीही आपल्यात पूणव मोकळे पणा असणे सवावत चािंगले आहे. समस्टर होम्स, जेहहा मी
तरुण होतो तेहहा, आयुष्यात एकदाच होते असे प्रेम मी के ले. मी त्या बाईला लग्नाची मागणी
घातली. पण सतने सतचे व्यवसासयक आयुष्य कदासचत बरबाद होईल, म्हणून नकार ददला. ती
जगली असती तर मी इतर कोणाशीही लग्न के ले नसते. ती या एका मुलाला जन्म देऊन वारली.
सतच्या इच्छेखातर, मी त्याचा सािंभाळ करून त्याला वाढवले. मी जगाला त्याचा सपता असल्याचे
दाखवू शकत नहहतो. पण मी त्याला उत्तम सशिण ददले आसण मोठा झाल्यावर त्याला माझ्या
खाजगी ससचवाची जागा ददली. त्याने माझे गुसपत राखले. त्याचा माझ्यावर जो हक्क होता, तो
त्याने बजावला. माझ्या दकतीला काळीमा फासेल, असे प्रकरण त्याने उघडे करायच्या शक्यतेने
मी त्याला घाबरून होतो. त्याचे आसस्तत्व हे माझ्या दुुःखी लग्नाचे, काही अिंशी कारण होते.
सशवाय, तो माझ्या मुलाचा, माझ्या कायदेशीर वारसाचा सतरस्कार करायचा. तुम्ही मला
सवचाराल, की अशा पररसस्र्तीत मी त्याला माझ्या घरात का ठे वले. त्याचे उत्तर असे आहे, की
मला त्याच्यामध्ये त्याच्या आईचा चेहरा ददसायचा. सतच्यावरच्या माझ्या सनरासतशय प्रेमामुळे,
माझ्या छळाला काही अिंतच नहहता. सतचे सगळे सुिंदर सवभ्रम त्याच्यात उतरले होते आसण ते
बघून, मी भूतकाळातील आठवणींमध्ये रमायचो. मी त्याला लािंब पाठवू शकत नहहतो. पण मला
अशी फार भीती वाटे की तो आर्वरच्या, म्हणजे उमराव साल्टायरच्या खोड्या काढेल व त्याला
छळे ल. म्हणून मी सुरिेच्या कारणाने, आर्वरला डॉ हक्सटेबल यािंच्या सनवासी शाळे त दाखल
के ले.
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जेम्स या रे बेन हेजच्या सिंपकावत आला. कारण रेबेन हेज माझा भाडेकरू होता व त्याला
भाडेकरू म्हणून ठे वायचे काम जेम्सने के ले होते. तो सुरवातीपासूनच हलकट होता. पण काही
वेगळ्याच बाबींमुळे जेम्स त्याचा फार जवळचा समत्र बनला. जेम्सला अशा लोकािंच्या सिंगतीचे
फार आकषवण होते. जेहहा जेम्सने साल्टायरचे अपहरण करायचे ठरवले, तेहहा त्याने या माणसाची
मदत घेतली. तुम्हाला आठवत असेल की त्या शेवटच्या ददवशी मी आर्वरला पत्र सलसहले. पण
जेम्सने ते फोडले व त्यात एक सचठ्ठी टाकली की आर्वरने शाळे जवळ असलेल्या रॅ ग्ड शॉ नावाच्या
लहानशा जिंगलात त्याला भेटावे. त्याने ती सचठ्ठी आर्वरच्या आईच्या नावाने सलसहली. त्यामुळे
तो मुलगा सतर्े आला. त्या सिंध्याकाळी जेम्सने सायकल चालवली -- त्याने मला जे सािंसगतले, ते
मी तुम्हाला सािंगतो आहे -- आसण त्याने जिंगलात भेटलेल्या आर्वरला सािंसगतले, की त्याची आई
त्याला भेटण्यासाठी व्याकु ळ झाली आहे. ती माळरानात त्याची वाट बघते आहे. जर तो मध्यरात्री
जिंगलात आला तर एक घोडेवाला माणूस त्याची वाट बघत असेल व तो त्याला त्याच्या आईपयिंत
पोचवेल. सबचारा आर्वर सापळ्यात फसला. तो ठरल्याप्रमाणे जिंगलात आला. त्याला घोड्यावर
बसलेला रे बेन हेज ददसला. आर्वर त्याच्या घोड्यावर बसला आसण ते सनघाले, असे असावे -- जरी
जेम्सने हे कालच ऐकले -- त्यािंचा पाठलाग के ला गेला. त्या पाठलाग करणाऱ्याला हेजने काठीने
बदडू न काढले. त्यामुळे जखमा होऊन तो माणूस मेला. हेजने आर्वरला त्याच्या झुिंजीचा कोंबडा
नावाच्या खानावळीत आणले.
सतर्े त्याला वरच्या मजल्यावरील एका खोलीत कोंडू न ठे वले. त्याच्यावर देखरे ख करायला
समसेस हेजला सािंसगतले. ती दयाळू बाई होती. पण पूणवपणे सतच्या दुष्ट नवऱ्याच्या आज्ञेत होती.
“समस्टर होम्स, तर अशी ही हकीगत आहे. काल मी तुम्हाला दोघािंना प्रर्म पाहीले, तेहहा
मला हे काही मासहती नहहते. तुम्ही मला सवचाराल, की हे करण्यात जेम्सचा काय हेतू होता. मी
असे म्हणेन की आर्वर माझा वारस असल्याने, जेम्स त्याच्या वर वेड्यासारखा, काही सवचार न
करता जळत होता. त्याच्या मते माझ्या सवव सिंपत्तीचा तो मालक हहायला हवा होता. हे अशक्य
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करणाऱ्या सामासजक रुढीची त्याला चीड येई. त्याच वेळी त्याच्या मनात एक सवसशष्ट उद्देश तयार
झाला. त्याला वाटे, मी सामासजक सनयम तोडावेत व ते मला सहज शक्य आहे. मी इच्छापत्र
करून माझी सिंपत्ती त्याच्या नावावर करावी, म्हणून तो माझ्याशी असा करार करायला तयार
होता की अशा वेळी आर्वरची काळजी तो घेईल. त्याला पक्के ठाऊक होते, की मी कधीही
आपणहोऊन त्याच्यासवरुद्ध पोसलसािंकडे जाणार नाही. त्याने अशा बेताची मला खात्री द्यावी,
असे माझे म्हणणे होते. पण त्याने तसे के ले नाही. इतक्या भरभर घटना घडत गेल्या की त्याला
त्याचे बेत प्रत्यिात आणायला वेळच समळाला नाही.
जमवन सशिक हेडेगर याचा मृत्यू तुम्ही शोधून काढल्यामुळे, त्याचा दुष्ट बेत तडीस गेला
नाही. या बातमीने तो भीतीने गोठू न गेला. आम्ही या अभ्याससके त बसलो असतािंना, आम्हाला
काल ती बातमी समजली. डॉ हक्सटेबलने आम्हाला तार पाठवली. जेम्स दुुःखाने व रागाने इतका
बेभान झाला. त्यामुळे मला त्याच्याबद्दल कधी न वाटणारा सिंशय खात्रीत बदलला. मी त्याला
त्याच्या कृ त्याचा जाब सवचारला. त्याने जे व जसे घडले ते सवव मला सािंसगतले. निंतर त्याने मला
अजून तीन ददवस ते गुप्त ठे वण्याची सवनिंती के ली, जेणेकरून तो खुन्याला मदत करे ल व त्याचा
दुदैवी गुन्हा काही युक्तीने दाबून, स्वतुःचा बचाव करू शके ल. मी त्याच्या सवनवणीला सिंमती
ददली -- जे मी नेहमीच करत असे. आसण मग लगेच जेम्स रे बेन हेजला तिंबी द्यायला व पळू न
जायला मदत करायला झुिंजीचा कोंबडा खानावळीकडे गेला. मी सतर्े ददवसा उजेडी जाऊ शकत
नहहतो, पण रात्र झाल्याबरोबर, मी माझ्या लाडक्या आर्वरला भेटायला सतर्े गेलो. तो सुखरूप
व खुशाल होता. पण त्याने बसघतलेल्या खुनाच्या अघोरी प्रकाराने, भयिंकर घाबरला होता.
जेम्सला ददलेले वचन पाळण्यासाठी मी मुकाट्याने त्याला तीन ददवस, समसेस हेजच्या
देखरे खीखाली ठे वायला, माझ्या इच्छेसवरुद्ध परवानगी ददली. हे सरळ ददसत होते, की कु णी खून
के ला हे सािंसगतल्यासशवाय, मृत मनुष्य सतर्े आहे हे पोसलसािंना सािंगणे शक्य नहहते. माझ्या दुदैवी
जेम्सची वाट लावूनच खुन्याला सशिा करणे शक्य ददसत होते. तुम्ही मोकळे पणाबद्दल बोललात,
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समस्टर होम्स, आसण मी तुम्हाला जसे घडले तसे, काहीही न लपवता, सवव काही सािंसगतले. तुम्ही
पण मला असेच मोकळे पणे सवव काही सािंगाल का?”
होम्स बोलला, “नक्की, मी तसे करे न. महाशय, पसहल्या प्रर्म मी तुम्हाला सािंगतो की
कायद्याच्या दृष्टीने तुम्ही स्वतुःवर फार गिंभीर पररसस्र्ती ओढवून घेतली आहे. तुम्ही गुन्हा
घडण्यासाठी मदत के ली आहे. तुम्ही खुन्याला पळू न जायला मदत के ली आहे. जेम्स वाईल्डरने
त्याचे हेतू साध्य करायला जे पैसे वापरले, ते नक्की तुमच्याकडू नच ददले गेले असणार, यात मला
काही शिंका नाही.”
उमरावाने मान डोलावली.
“हे खरच अत्यिंत गिंभीर प्रकरण आहे. महाशय, माझ्या मते तुमचा धाकट्या मुलाबाबतचा
दृष्टीकोन अजूनच दोषपूणव आहे. तुम्ही त्याला त्या गुहत
े तीन ददवस रहायला भाग पाडलेत.”
“ददलेल्या वचनामुळे ---- “
अशा लोकािंना ददलेल्या वचनाचे काय मोठे से? तुम्ही अशी खात्री देऊ शकत नाही, की तो
पुन्हा अशी दिंडेली करणार नाही. तुमच्या दोषी असलेल्या मोठ्या मुलाला वाचवतािंना, तुम्ही
तुमच्या धाकट्या मुलाला अकारण कदासचत भलत्याच धोक्यात लटकवले होते. हे अत्यिंत गैर असे
कृ त्य होते.”
होल्डरनीजच्या उमरावाला त्याच्या स्वतुःच्या साम्राजयाच्या हॉलमध्ये असे काही ऐकू न
घ्यायची सवय नहहती. त्यािंच्या डोक्यात रक्त उतरले. पण त्यािंच्या सद्द्सदसववेकबुद्धीने त्यािंना
बोलू ददले नाही.
“मी तुम्हाला एका अटीवर मदत करे न. तुम्ही जिंगलाच्या राखणदाराला फोन करा आसण
मग मी त्याच्याशी बोलतो.”
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एकही शब्द न बोलता उमरावाने घिंटी वाजवली. नोकर आत आला.
होम्स म्हणाला, “तुम्हाला ऐकू न आनिंद होईल की तुमचा कसनष्ठ मुलगा सापडला आहे.
उमराव साल्टायर याला आणण्यासाठी आपल्या इच्छेप्रमाणे झुिंजणाऱ्या कोंबड्याच्या खानावळीत
गाडी जाऊन त्याला घेऊन येईल”. आनिंदीत झालेला नोकर अदृश्य झाला.
होम्स म्हणाला, “आता तो नोकर सनघून गेल्यावर, आपला भसवष्यकाळ सुरसित के ल्यावर,
आपण भूतकाळातील गुन्हेगाराच्या सशिेबद्दल सवचार करू शकतो. मी काही नेमला गेलल
े ा माणूस
नाही. त्यामुळे जोपयिंत न्याय समळत नाही, तोपयिंत मी माझ्याकडची मासहती कोणाला का सािंग?
ू
हेजच्या बाबतीत मी काही बोलणार नाही. फाशीचा दोर त्याची वाट बघतो आहे. आसण
त्यापासून मी त्याला वाचवू शकत नाही. तो काय करेल, ते मी सािंगू शकत नाही. पण माझ्या
मनात याबद्दल सिंशय नाही की महाशय, आपण त्याला समज द्याल की त्याने गप्प रासहलेले चािंगले
ठरे ल. पोसलसािंच्या दृष्टीकोनातून त्याने पैशािंसाठी मुलाचे अपहरण के ले आहे. जर त्यािंना ते शोधून
काढता येत नसेल, तर मी कशाला त्यािंच्या मध्ये पडू ? महाशय, तरीही मी तुम्हाला ताकीद देतो
की तुमच्या घरात जेम्स वाईल्डरचा सततचा राबता तुम्हाला दुदैवाकडे नेऊ शके ल.”
“समस्टर होम्स, मला ते समजले आहे. हे आधीच ठरले आहे की तो कायमसाठी ऑस्रेसलयाला
जाईल व सतर्े त्याचे नशीब आजमावेल.”
“महाशय, असे असेल, तर तुम्ही स्वतुःच म्हणालात की तुमच्या वैवासहक आयुष्यातील
बेबनाव त्याच्यामुळे होता. त्यामुळे मी तुम्हाला असे सुचवेन की तुम्ही काही बदल घडवून आणा
म्हणजे तुमचे तुमच्या बायकोबरोबरचे सबघडलेले सिंबिंध परत चािंगले होतील.”
“ते पण मी आधीच के ले आहे. मी आज सकाळीच माझ्या बायकोला पत्र सलसहले आहे.”
उठत होम्स म्हणाला, “असे असेल तर आमच्या येर्ील लहानशा भेटीचा खूप मोठा
सुखकारक सनकाल लागला. अजून एका गोष्टीबद्दल मला सवचारायचे आहे. या हेजने त्याच्या
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घोड्यािंच्या खुरािंना गाईच्या खुरािंची नाल ठोकली आहे. हा असामान्य प्रकार तो समस्टर
वाईल्डरकडू न सशकला का?”
त्याच्या चेहऱ्यावर मोठे आश्चयावचे भाव घेऊन उमराव िणभर सवचारात पडला.
मग त्याने एक दार उघडू न, आम्हाला एका मोठ्या सिंग्रहालयासारख्या खोलीत नेले. एका
कोपऱ्यातील काचेच्या पेटीकडे आम्हाला नेऊन त्याने त्यावर सलसहलेल्या मजकु राकडे आमचे लि
वेधले.
ते असे होतेुः होल्डरनीज हॉलभोवतालचा खिंदक खणतािंना हे नाल सापडले. ते घोड्यािंसाठी
वापरायचे आहेत. पण खालून त्यािंचा आकार दुभिंगलेल्या लोखिंडी पायासारखा आहे. त्यामुळे
पाठलाग करणाऱ्यािंना मागाववरून बाजूला ढकलता येते. ते मध्ययुगातील लढाईवर जाणाऱ्या
होल्डरनीज सशपायाचे असावेत.”
होम्सने पेटी उघडली व त्याचे बोट ओले करत त्याने नालािंवर दफरवले. ताजया सचखलाचा
पातळसा र्र त्याच्या बोटावर रासहला.
तो झाकण लावतािंना म्हणाला, “आभारी आहे. इर्े बसघतलेली ही दुसरी नावीन्यपूणव गोष्ट
आहे.”
“आसण पहीली?” होम्सने त्याचा चेक दुमडला व काळजीपूववक त्याच्या छोट्या वहीत ठे वला.
तो म्हणाला, “मी गरीब माणूस आहे.” निंतर प्रेमाने त्यावर हात दफरवून त्याने तो आतल्या सखशात
ठे वला.
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शेरलॉक होम्स म्हणाला, “गुन्हेगार शास्त्रज्ञािंच्या दृष्टीकोनातून कै लासवासी मोरीआटीच्या
मरणानिंतर लिंडनमध्ये काही राम रासहला नाही.”
मी बोललो, “लिंडनमधील फार र्ोडे नागररक तुझ्या या म्हणण्याला पुष्टी देतील, असा माझा
अिंदाज आहे.”
न्याहारीच्या टेबलाशेजारील खुची मागे ढकलताना तो हसून म्हणाला, “ठीक आहे. ठीक
आहे. मी स्वार्ी असता कामा नये. नक्कीच समाजाचा फायदा झालेला आहे. जयािंचा धिंदा गेला,
असे बेकार गरीब लोक सोडू न, कु णीच काही गमावले नाही.
तो माणूस सजविंत असताना, एखादे सकाळचे वतवमानपत्र अनेक शक्यता व्यक्त करत असे.
वॉटसन, नेहमी पुसट खूण ककिं वा लहानसा मागोवा असे. पण तरीही यामागे त्याचा पुन्हापुन्हा
सवचार करणारा मेंदू आहे, हे मला समजण्यासाठी तेवढे पुरेसे असे. जाळ्याच्या कडािंची मिंदशी
र्रर्र, मला जाळ्याच्या मध्यभागी असणाऱ्या घाणेरडा वास येणाऱ्या कोळ्याची आठवण करून
देत असे. दकरकोळ चोऱ्या, जाणूनबुजून घडवून आणलेला खूनखराबा, सनहेतूक रागीट कृ त्ये –
पुरावा असेल तर ही सवव कृ त्ये एकाच माणसाने के ली असल्याचे सहज लिात येत होते.
सनढाववलेल्या गुन्हेगारािंच्या अभ्यासकाला युरोपमधील कु ठल्याही देशातील राजधानीपेिा
लिंडनमध्ये जास्त वाव होता. पण आता ---- त्याने खूप प्रयत्नाने घडवून आणलेल्या या गोष्टींच्या
सस्र्तीबद्दल त्याने सवनोदी पद्धतीने त्याची नावड दाखवत, खािंदे घुसळले.
मी जया काळाबद्दल बोलतो आहे, तेहहा काही मसहने होम्स असलप्त होता व त्याने सवनिंती
के ल्यावरून मी माझी डॉक्टरकी र्ािंबवून, ती सवकू न, पुन्हा त्याच्याबरोबर बेकर रस्त्यावरील
जागी राहू लागलो होतो. हहनवर नावाच्या एका तरुण डॉक्टरने माझी कें सींग्टन येर्ील प्रॅक्टीस,
मी सवचारायलादेखील घाबरलो असतो, अशा आश्चयवकारक ककिं मतीला काही शिंका न काढता,
सवकत घेतली होती. अनेक वषािंनी मला कळले की हहनवर हा होम्सचा दूरचा नातेवाईक होता
आसण होम्सनेच त्याला माझ्या प्रॅक्टीसची तेवढी ककिं मत सािंसगतली होती.
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त्याने म्हटल्याप्रमाणे आमचे एकत्र रहायचे ददवस, फार काही घटना न घडता गेल्याचे तो
जे म्हणाला, ते फारसे बरोबर नहहते. कारण माझी रटपणे बघता, या काळात घडलेल्या दोन गोष्टी
म्हणजे माजी अध्यि म्युरीलो यािंच्या कागदपत्रािंची के स व आमचे जीव पणाला लावलेले डच
वाफे चे जहाज फ्रीएसलँडवरील धक्कादायक प्रकरण. त्याचा र्िंड आसण असभमानी स्वभाव नेहमीच
न आवडेल असा होता, कु ठल्याही स्वरूपाच्या लोकािंनी के लेली स्तुतीमुळे त्याने मला त्याच्या
स्वतुःच्या पद्धतींबद्दल, त्याच्या यशाबद्दल व एकिं दरीत त्याच्याबद्दल एकही शब्द न बोलायच्या
एकदम कडक अटी घातल्या होत्या, पण मी स्पष्ट के ल्याप्रमाणे, त्या अलीकडे र्ोड्या बदलल्या
होत्या.
समस्टर शेरलॉक होम्स त्याच्या सवसचत्र नापसिंतीनिंतर, त्याच्या खुचीत मागे रे लून
सावकाशीने सकाळचे वतवमानपत्र उघडत होता. तेहहा जोरात वाजवल्या गेलेल्या दाराच्या घिंटीने
आमचे लि खेचले गेल.े त्यापाठोपाठ ताशा बडवल्यासारखा आवाज आला, जणु कु णीतरी
बाहेरील दारावर बिंद मुठी मारत होते. ते उघडल्याबरोबर, गडबड गोंधळ करत गदी आत घुसली.
सजन्यातून पाऊले भरभर पडल्याचे आवाज आले. त्यापाठोपाठ रानटी डोळ्यािंचा, भीती व
काळजीने ग्रासलेला, दफकट, तरुण, गबाळा व सवस्कटलेल्या के सािंचा मनुष्य, धापा टाकत खोलीत
घुसला. तो आमच्या दोघािंकडे आळीपाळीने बघत रासहला. आमची चौकस नजर बघून, तो एकदम
सावध झाला व अशा प्रकारे एकदम घुसून घरात आल्याबद्दल माफी मागायला हवी असल्याचे
त्याच्या लिात आले.
तो ओरडला, “समस्टर होम्स, मी माफी मागतो. तुम्ही मला दोष देऊ नका. मी जवळजवळ
वेडा झालो आहे. समस्टर होम्स, मी खूप दुुःखी जॉन हेक्टर मॅकफरलेन आहे.”
त्याने त्याचे नाव अशा तऱ्हेने सािंसगतले, की जसे काही त्यामुळे त्याच्या भेटीचे कारण व
पद्धत दोन्ही समजू शके ल. माझ्या समत्राचा र्िंड चेहरा बघून मला कळले, की त्याला पण
माझ्यासारखेच वाटते आहे.
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ससगरे ट के स उघडत तो म्हणाला, “समस्टर मॅकफरलेन, ससगरे ट घ्या. माझी खात्री आहे.
तुमच्या लिणािंवरुन मला असे वाटते आहे, की माझा समत्र डॉक्टर वॉटसन याने तुम्हाला शािंत
होण्यासाठी झोपेची गोळी ददली तर बरे पडेल. गेले काही ददवसािंपासून हवा इतकी गरम आहे
आसण आत्ता यावेळी तुम्हाला जरा तुमच्या भावना काबूत ठे वता आल्या, तर मला आनिंद होईल.
तुम्ही त्या खुचीवर बसा आसण सावकाशीने, शािंतपणे तुम्ही कोण आहात व तुम्हाला काय हवे आहे
ते सािंगा. मी जसे काही तुम्हाला ओळखतो असे तुम्ही तुमचे नाव सािंसगतलेत. पण मी तुम्हाला
खात्रीपूववक सािंगतो, की तुम्ही असववासहत आहात, वकील आहात, फ्रीमेसन ( एक सिंस्र्ा ) चे
सभासद आहात व दम्याचे रुग्ण आहात या व्यसतररक्त मला तुमच्याबद्दल काहीही मासहती नाही.”
मला माझ्या समत्राची पद्धत मासहती होती. त्याची तकव सिंगती जाणून घेणे, माझ्यासाठी
अवघड नहहते. कपड्यािंचा गबाळे पणा व कायद्याच्या कागदािंचा सवस्कटलेपण, घड्याळाची
अवस्र्ा व धाप लागल्यासारखा श्वासोच्छवास, या सवव गोष्टींचे मी सनरीिण करत होतो. आमचा
अशील मात्र करमणूक झाल्यासारखा टक लाऊन बघत होता.
“हो समस्टर होम्स, मी ते सवव काही आहे. सशवाय या िणी मी लिंडनमधील एक अत्यिंत दुदैवी
माणूस आहे. समस्टर होम्स, कृ पा करून माझा सधक्कार करू नका. मी माझी गोष्ट सािंगण्यापूवी, जर
ते मला अटक करण्यासाठी आले तर त्यािंना माझ्यासाठी र्ोडा वेळ र्ािंबायला सािंगा, म्हणजे मला
तुम्हाला सवव सत्य काय ते सािंगता येईल. तुम्ही माझ्यासाठी काम करत आहात हे मासहती असेल,
तर मी आनिंदाने तुरुिंगात जाईन.”
होम्स नवल वाटून म्हणाला, “अटक करणार! हे फार उत्किं ठापूणव वाटते आहे. कु ठल्या
गुन्याखाली अटक होण्याची अपेिा तू करतो आहेस?”
“खालच्या नॉरवूडमधील समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे याचा खून के ल्याबद्दल.”
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माझ्या समत्राचा बोलका चेहरा, मला भीती वाटते, पण पूणवपणे असमाधानी सहानुभूतीचा
होता.
तो बोलला, “अरे सप्रय माणसा, आत्ता न्याहारी घेतानाच मी माझ्या समत्राला, डॉक्टर
वॉटसनला, सािंगत होतो की हल्ली भावसनक के सेस हद्दपार झाल्या आहेत.”
आमचा पाहुणा पुढे आला व र्रर्रत्या हाताने होम्सच्या गुडघ्यािंवरून, डेली टेलेग्राफ
नावाचे वतवमानपत्र उचलले.
“सर, तुम्ही यात बसघतले असेल तर एका दृष्टीिेपात तुम्हाला हे कळले असेल, की मी
तुम्हाला सकाळी सकाळी काय सािंगायला आलेलो आहे. मला वाटते माझे नाव व माझ्या
कमनशीबाची हकीगत एहहाना सववतोमुखी झाली असेल.” त्याने वतवमानपत्र उघडू न ते पान काढू न
दाखवले. “हे इर्े आहे. तुमच्या परवानगीने मी तुम्हाला ते वाचून दाखवतो. समस्टर होम्स, ऐका.
मर्ळा असा आहेुः खालच्या नॉरवूडमधील गूढ प्रकरण, एक प्रसर्तयश सबल्डर बेपत्ता. आग
लावल्याचा व खुनाच्या गुन्याचा सिंशय. गुन्हेगाराचा माग काढला जातो आहे.”
समस्टर होम्स, अशा तऱ्हेने ते माझ्या मागावर आहेत आसण ते नक्की मला पकडणार. लिंडन
सिज स्टेशनपासून, ते माझा पाठलाग करत आहेत. माझी खात्री आहे, की ते फक्त माझ्या अटके च्या
वॉरिं टसाठी र्ािंबले आहेत. यामुळे माझ्या आईचे काळीज फाटेल. माझी आई दुुःखाने वेडी होईल.”
काही वाईट घडण्याच्या काळजीने व दुुःखाने, त्याने त्याचे हात हवेत उडवले आसण खुचीत पुढेमागे
झुलू लागला.
मी रुची घेऊन या बेकायदेशीरपणे कौयव दाखवून गुन्हा करणाऱ्या माणसाकडे पाहू लागलो.
तो सोनेरी के सािंचा, देखणा, धुतलेले पण गबाळे कपडे घातलेला, घाबरलेल्या सनळ्या डोळ्यािंचा,
घोटून दाढी के लेला, उतरलेला भावनामय चेहरा असलेला, मनुष्य होता. त्याचे वय सत्तावीस
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असावे. त्याचा एकिं दर पोषाख व वागणूक सभ्य माणसाची वाटत होती. त्याच्या हलक्याश्या
उन्हाळी कोटाच्या सखशातून त्याचा व्यवसाय दशववणारी कागदपत्रे डोकावत होती.
होम्स म्हणाला, “आपल्याकडे असलेल्या वेळाचा आपण सदुपयोग करायला हवा.
वॉटसन, तू ते वतवमानपत्र घेऊन वाचायचे कष्ट घेशील का?
आमच्या अशीलाने वाचलेल्या जळजळीत मर्ळ्याखालील बातमी मी अशी वाचलीुः
काल रात्री उशीरा ककिं वा आज पहाटे, खालच्या नॉरवूडमध्ये एक घटना घडली. तो गिंभीर
गुन्हा असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे हे त्या भागातील प्रससध्द
व्यक्ती होते. खूप वषे ते सतर्े त्यािंचा सबल्डरचा व्यवसाय चालवत असत. ते बावन्न वषावचे असून
असववासहत होते. ससडनेहम
ॅ रस्त्याच्या टोकाला असलेल्या जुन्या बिंगल्यात ते रहात होते. सवसचत्र,
गुप्त व लाजऱ्या सवयी असलेला मनुष्य म्हणून त्याची दकती होती. काही वषे भरपूर सिंपत्ती गोळा
के ल्यावर, तो मनुष्य व्यवसायापासून दूर होता. घराच्या मागील बाजूस, साधारण छोटीशी
लाकडाची वखार अजूनही होती. काल रात्री बारा वाजता, त्यातील एका दढगाला आग लागल्याचे
लिात आले. लगेच आग सवझवणारे बिंब आले. पण कोरडे लाकू ड भसाभस जळले. सवव लाकडे
जळू न खाक होईपयिंत, आग सवझवणे शक्य झाले नाही. इर्पयिंत ही सववसामान्य अपघाताची के स
वाटत होती. पण नवीन मासहतीप्रमाणे तो गिंभीर गुन्हा होता. आगीच्या वेळी घराचा मालक
गायब झाल्याबद्दल, आश्चयव व्यक्त करण्यात आले. चौकशी के ल्यावर तो घरातून बेपत्ता झाल्याचे
समजले. त्याच्या झोपायच्या खोलीची तपासणी के ली असता, असे आढळू न आले की तो पलिंगावर
झोपलाच नहहता. तेर्ील सतजोरी उघडी पडली होती व खूप महत्वाचे कागद खोलीभर पसरलेले
होते. शेवटी सतर्े हाणामारी झाल्याच्या, खुनाच्या व काही रक्ताच्या डागािंच्या खुणा सापडल्या.
ओक वृिाच्या चालायच्या काठीच्या पकडायच्या भागावरही, रक्ताचे डाग आढळले. रात्री उशीरा
समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे याला भेटायला कु णी आले होते. ४२६, ग्रेशाम इमारतीतील, ग्रॅहम व
मॅकफरलेन फमवचा भागीदार, लिंडनमधील तरुण वकील जॉन हेक्टर मॅकफरलेन याची ती काठी
153

असल्याचे शोधून काढण्यात आले. पोसलसािंचा सवश्वास आहे, की जयामुळे खुनाचा हेतू स्पष्ट होईल,
असा खात्रीलायक पुरावा त्यािंच्याकडे आहे. यावरून गुन्याचा माग लवकरच काढला जाईल.”
“निंतर ---- आम्ही वतवमानपत्राच्या छापखान्यात गेलो असता आम्हाला अशी वदिंता
ऐकायला समळाली की समस्टर जॉन हेक्टर मॅकफरलेन याला, समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे याच्या
खुनाबद्दल अटक करण्यात आली. तसे वॉरिं ट सनघाल्याचे खात्रीने सािंगण्यात आले. नॉरवूडमधील
तपासानिंतर काही धोकादायक व वाईट घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या दुदैवी
सबल्डरच्या खोलीत हाणामारी झाल्याच्या खुणािंसशवाय, आता हे मासहती झाले आहे की त्याच्या
तळमजल्यावरील झोपायच्या खोलीच्या फ्रेंच ( दरवाजयासारख्या मोठ्या ) सखडक्या उघड्या
होत्या व त्यावर कु णा जड वस्तूच्या खुणा उमटलेल्या ददसत होत्या. शेवटी अशी खात्री के ली गेली,
की आगीतील राखेतही तशाच खुणा आढळू न आल्या. पोसलसािंचे म्हणणे असे आहे की लोकािंना
रुचीपूणव वाटेल असा गुन्हा घडला आसण बळीला त्याच्या झोपायच्या खोलीत मारण्यात आले.
त्याचे कागदपत्र सवस्कटलेले होते आसण कलेवर जळक्या लाकडािंमध्ये टाकू न, गुन्याचा मागमूस
न ठे वता नाहीसे के ले गेले. स्कॉटलिंड याडवचा अनुभवी इन्स्पेक्टर लेस्रेड याच्या हाती, गुन्याच्या
तपासाचे काम सोपवण्यात आले आहे. तो त्याच्या नेहमीच्या उत्साहाने व शहाणपणाने पुराव्यािंचा
मागोवा घेतो आहे.”
शेरलॉक होम्सने डोळे समटून व बोटािंची टोके जुळवून, हा खास वृत्तािंत ऐकला. तो आरामात
बोलला, “के समध्ये नक्कीच काही दखलपात्र मुद्दे आहेत. समस्टर मॅकफरलेन, मी तुम्हाला सववप्रर्म
असे सवचारू शकतो का, की इतका भक्कम पुरावा असतािंना, अजून तुम्ही मोकळे कसे?”
“समस्टर होम्स, मी ब्लॅकसहर् येर्ील टॉरींग्टन लॉजमध्ये माझ्या पालकािंसह रहातो. काल
रात्री उशीरा समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे याच्याबरोबर काही कामासाठी मी नॉरवूड येर्ील हॉटेलमध्ये
रासहलो. माझ्या दुसऱ्या काही कामासाठी सतर्ून इर्े आलो. मी गाडीत बसेपयिंत मला या
प्रकरणासवषयी काही मासहती नहहते. अचानक मला माझ्या असुरसिततेची जाणीव झाली आसण
154

मी ताबडतोब तुमच्याकडे धाव घेतली. माझ्या कायावलयात ककिं वा घरी मला अटक होणार,
याबद्दल मला काही सिंशय नहहता. लिंडन सिज स्टेशनपासून एक मनुष्य माझा पाठलाग करत
होता. अरे देवा, हे सवव काय आहे?”
दाराच्या घिंटीचा ककव श आवाज येऊन त्यापाठोपाठ सजन्यावरून दाणदाण पाऊले वाजू
लागली. िणाधावत आमचा जुना समत्र लेस्रेड दारात अवतीणव झाला. त्याच्यामागे दोन गणवेष न
घातलेले पोलीस उभे होते.
तो बोलला, “समस्टर जॉन हेक्टर मॅकफरलेन?”
आमचा दुदैवी अशील भीतीदायक चेहऱ्याने उठला.
“खालच्या नॉरवूडमधील समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे याच्या बेकायदेशीर खुनाबद्दल मी तुला
अटक करत आहे.”
मॅकफरलेन दुुःखी चेहऱ्याने आमच्याकडे वळला. सचरडला गेल्याप्रमाणे तो त्याच्या खुचीत
मटकन खाली बसला.
होम्स म्हणाला, “लेस्रेड, एक समसनट र्ािंब. अध्याव तासाच्या उसशराने तुला काही फरक पडत
नाही. हा सभ्य मनुष्य मला या रुचीपूणव प्रकरणाची हकीगत सािंगत होता. त्यामुळे आम्ही काही
अडचण न येता, हे प्रकरण नीट हाताळू शकू ”
लेस्रेड रुिपणे म्हणाला, “मला वाटते की हे प्रकरण हाताळायला कठीण नाहीच आहे.”
“ठीक आहे. मला त्याचा वृत्तािंत ऐकण्याची फार उत्सुकता वाटते आहे, म्हणून तुझ्या
नाराजीने ददलेल्या का होईन, पण परवानगीने मी तो ऐकतो.”
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“खरे तर होम्स, मागे एकदोन वेळा तुम्ही स्कॉटलिंड याडवला मदत के ल्याने, मला तुमची
सवनिंती अमान्य करणे अवघड आहे. पण मला माझ्या कै द्याजवळ रहावे लागेल आसण तो जे काही
बोलेल, ते त्याच्यासवरुध्द पुरावा म्हणून वापरले जाईल.”
आमचा अशील म्हणाला, “याहून असधक मला काही नको. माझी एवढीच इच्छा आहे की
तुम्ही सवव काही ऐकू न घेऊन, त्याची सत्यता पारखावी.”
लेस्रेडने त्याच्या घड्याळात पासहले. तो म्हणाला, “मी तुला अधाव तास देतो.”
मॅकफरलेन म्हणाला, “पसहल्यािंदा मला हे स्पष्ट के ले पासहजे की मला समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे
यािंच्याबद्दल काहीही मासहती नहहते. त्याचे नाव माझ्या ओळखीचे होते, कारण बऱ्याच वषािंपूवी
माझ्या पालकािंची त्यािंच्याशी ओळख होती. पण पुढे ती काही वाढली वगैरे नाही. त्यामुळे काल
दुपारी साधारण तीन वाजता शहरातील माझ्या कायावलयात जेहहा तो आला, तेहहा मी फार
आश्चयवचदकत झालो. पण जेहहा त्याने त्याच्या येण्याचे कारण सािंसगतले, तेहहा मी अजून जास्त
आश्चयवचदकत झालो. त्याच्या हातात वयािंचे खूप गठ्ठे होते. त्यावर काही सलसहलेला कागद होता
-- तो इर्े माझ्याकडे आहे.
ओल्डॅक्रे म्हणाला, “हे माझे इच्छापत्र आहे. समस्टर मॅकफरलेन, मला ते तुमच्याकडू न
कायदेशीर चौकटीत बसवून हवे आहे. तुम्ही ते करे पयिंत मी इर्े बसतो.”
मी त्या कामाला लागलो. काही भाग वगळता, त्याने त्याची सवव समळकत माझ्या नावे
के लेली बघून, मला दकती नवल वाटले, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. तो पािंढऱ्या पापण्यािंचा
सवसचत्र माणूस होता. जेहहा मी त्याच्याकडे बघे, तेहहा त्याचे करडे डोळे करमणूक झाल्यासारखे
माझ्यावर रोखलेले असत. इच्छापत्रातील अटी वाचून, माझा माझ्यावर सवश्वास बसेना. पण
त्याने स्पष्टीकरण ददले, की तो असववासहत होता व त्याला माझे पालक सोडू न जवळचे असे कु णी
नहहते. त्याने मी एक होतकरू तरुण मनुष्य असल्याचे ऐकले होते आसण त्याचे पैसे माझ्या हातात
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सुरसित रहातील, असा त्याला सवश्वास होता. अर्ावत मी फक्त अडखळत आभार मानण्यापलीकडे,
काही करू शकलो नाही. इच्छापत्र नीट तयार के ले गेल,े त्यावर सया झाल्या आसण माझ्या
कारकु नाने त्यावर सािीदार म्हणून सही के ली. सनळ्या कागदावर सलसहलेले हे ते आहे आसण हे
कागद म्हणजे कच्चा खडाव आहे. समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे याने मला निंतर सािंसगतले की बरीचशी
कागदपत्रे, इमारतीचे कायदेशीर कागद, जागा व समळकत नावावर करण्यासिंबिंधीचे कागद
इत्यादी -- सवव मी बघावे व समजून घ्यावे. हे सवव मागी लागल्यासशवाय त्याला चैन पडणार
नसल्याचे तो बोलला. त्याने मला नॉरवूडमधील त्याच्या घरी मी रात्री इच्छापत्र घेऊन यावे व
सवव काही मागी लावावे, अशी सवनिंती के ली. “हे बघ माझ्या मुला, सवव काही शेवटास गेल्यासशवाय
तुझ्या पालकािंना काही बोलू नकोस. हे त्यािंच्यासाठी एक लहानसे नवल, म्हणून आपण ठे ऊन
देऊ.” या मुद्द्द्यावर तो अगदी ठाम होता. त्याने तसे वचन माझ्याकडू न घेतले.
“समस्टर होम्स, तुम्ही समजू शकता की तो काही म्हणाला, तरी त्याला नकार देण्याच्या
मनसस्र्तीत मी नहहतो. तो माझा उपकारकताव होता आसण त्याची प्रत्येक इच्छा पूणव करणे, हे
माझे कतवव्य होते. मी घरी तार पाठवून कळवून टाकले, की मी महत्वाच्या कामात गुिंतलेलो
असल्याने, घरी परतायला दकती उशीर होईल, ते सािंगता येत नाही. कदासचत समस्टर जोन्स
ओल्डॅक्रे त्यापूवी घरी नसल्याने, त्यािंने रात्री नऊ वाजता माझ्याबरोबर जेवण घेण्याची इच्छा
प्रगट के ली होती. मला त्यािंचे घर शोधायला र्ोडा त्रास झाला. तसेही मला त्यािंच्याकडे पोचायला
अधाव तास उशीर झाला. मी पोचलो आसण त्यािंना पासहले तर ---- “
होम्स म्हणाला, “एक समसनट. दार कु णी उघडले?”
“एका मध्यमवयीन बाईने. मला वाटते ती त्यािंची नोकराणी असावी.”
“आसण, मला वाटते सजने तुमचे नाव सािंसगतले, तीच ती का?”
मॅकफरलेन म्हणाला, “बरोबर.”

157

“पुढे सािंग.”
मॅकफरलेनने कपाळावरील घाम पुसून, पुन्हा सािंगायला सुरवात के ली.
“मला त्या बाईने हॉलमध्ये बसायला सािंसगतले. सतर्े साधारण स्वरूपाचे जेवण मािंडलेले
होते. निंतर समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रेने मला त्याच्या झोपायच्या खोलीकडे नेले. सतर्े एक जड
सतजोरी होती. ती उघडू न त्यािंनी कागदािंची एक चळत बाहेर काढली. ती आम्ही दोघािंनी समळू न
वाचली. रात्री अकरा ते बाराच्या दरम्यान आम्ही ते काम सिंपवले. तो बोलला की नोकराणी
झोपली असेल. सतला त्रास द्यायला नको. हा सवव वेळ उघड्या असलेल्या फ्रेंच सखडकीतून त्याने
मला बाहेरचा रस्ता दाखवला.
होम्सने सवचारले, “पडदे खाली के लेले होते का?
“माझी खात्री नाही, पण बहुधा अधे खाली के लेले होते. हो. मला आठवले त्याने ते पूणव वर
करून मला बाहेरची वाट दाखवली. मला माझी काठी सापडेना. तो म्हणाला, “अरे मुला, तू आता
मला सतत इर्े भेटणार आहेस. तू पुढच्या वेळी ती मागायला येईपयिंत, मी ती नीट ठे वतो.” मग
मी सनघालो. सतजोरी उघडी होती व कागदपत्रािंची पादकटे टेबलावर पसरलेली होती. इतका
उशीर झाला होता, की मी ब्लॅकसहर्ला परत जाऊ शकत नहहतो. त्यामुळे मी अॅनले आम्सव येर्े
रात्र काढली. सकाळी वतवमानपत्रात हा भयिंकर प्रकार वाचेपयिंत मला काहीही मासहती नहहते.”
मॅकफरलेनचे उल्लेखनीय कर्न ऐकताना, एकदोन वेळा भुवई वर गेलेला लेस्रेड बोलला,
“समस्टर होम्स, तुम्हाला अजून काही सवचारायचे आहे का?
“मी ब्लॅकसहर्ला जाईपयिंत काही नाही. “
लेस्रेड म्हणाला, “म्हणजे नॉरवूडला, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? .”
गूढपणे हसत होम्स म्हणाला, “हो. मला जावेच लागेल.”
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लेस्रेड त्याच्या अनुभवािंमधून जास्त सशकत असे. जे त्याच्या डोक्यात सशरत नसे, ते बुद्धी
वापरून जाणून घेण्यासाठी तो काळजी करत नसे. मी त्याला माझ्या समत्राकडे चौकस दृष्टीने
बघतािंना पासहले.
तो म्हणाल, “समस्टर शेरलॉक होम्स, मला वाटते मला तुमच्याबरोबर र्ोडे बोलायला
आवडेल. समस्टर मॅकफरलेन, माझे दोन कॉन्स्टेबल दाराशी उभे आहेत आसण बाहेर चारचाकी
र्ािंबली आहे. तो दुुःखी तरुण मनुष्य उठला आसण आमच्याकडे एक शेवटचा करुण दृष्टीिेप टाकू न
खोलीतून बाहेर पडला. कॉन्स्टेबल त्याला गाडीत घालून घेऊन गेले. लेस्रेड र्ािंबला.
इच्छापत्राचा कच्चा खडाव असलेले कागद होम्सने उचलले आसण उत्सुकतेने अगदी लिपूववक
तो ते वाचू लागला.
ते लेस्रेडच्या हातात देत तो म्हणाला, “या कागदपत्रािंबद्दल काही मुद्दे आहेत, नाही का?
लेस्रेडने ते प्रश्नार्वक चेहऱ्याने बसघतले.
तो म्हणाला, “मी पसहल्या काही ओळी, दुसऱ्या पानावरील मधल्या ओळी व शेवटच्या
एकदोन ओळी वाचू शकतो. पण मधली अिरे फार खराब आहेत आसण तीन रठकाणचा काही
मजकू र, मी वाचूच शकत नाही.
होम्सने सवचारले, “मग त्याचे तू आता काय करणार?”
“तुम्ही त्याचे काय करणार?”
“ते गाडीत सलसहले गेले असणार. चािंगले अिर आहे, ते गाडी र्ािंबलेली असतािंना स्टेशनवर
सलसहले गेले आहे व वाईट अिर गाडी हलत असतािंना. फार वाईट अिर रुळाच्या सािंध्यािंवर
सलसहले गेले असणार. तज्ञ माणूस सािंगू शके ल की हे उपनगरीय गाडीच्या प्रवासात सलसहले गेले
आहे. मोठ्या शहरािंच्या आसपासचा भाग सोडू न बाकी सवव रठकाणी भराभर मुद्दे सलहून काढले
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आहेत. असे गृहीत धरले की त्याच्या सवव प्रवासभर त्याचे इच्छापत्राचे लेखन चालू होते, तर मग
ती जलद गाडी असणार. ती नॉरवूड व लिंडन सिज यामधील फक्त एकाच स्टेशनवर र्ािंबली
असणार.
लेस्रेड हसू लागला.
तो म्हणाला, “समस्टर होम्स, तुम्ही तुमच्या उपपत्ती मािंडू लागता, तेहहा मला हसू येत.े या
सवावचा के सशी काय सिंबध
िं आहे?”
आत्ता तरुण मनुष्याने सािंसगतलेल्या गोष्टीला ही बाब उचलून धरते, की जोन्स ओल्डॅक्रे याने
त्याचे इच्छापत्र काल चालत्या गाडीत सलसहले. हे नवलपूणव आहे, नाही का? की एखाद्या माणसाने
इतके महत्वाचे इच्छापत्र अशा घाईगदीत सलहावे! त्यावरून असे वाटते आहे की ते व्यावहाररक
दृष्ट्या फार महत्वाचे आहे, असे त्याला वाटत नसावे. हे इच्छापत्र पुढे कधीकाळी खरे च धरले
जाईल, अशी त्याची अपेिा नसेल, तरच बहुधा माणूस ते असे घाईघाईने खरडेल.
लेस्रेड बोलला, “तसेही, त्याने त्याचा मृत्यूही त्याच वेळी सनसश्चत के ला.”
“ओहो, तुला असे वाटते का?’
“तुम्हाला नाही वाटत?”
“हिं. ते शक्य आहे पण अजून ही के स मला स्पष्ट झालेली नाही.”
“स्पष्ट झाली नाही? ठीक आहे. जर तसे असेल, तर मग अजून काय स्पष्ट होणार? इर्े एका
तरुण मनुष्याला असे अचानक समजले आहे, की एक सवसशष्ट वयस्क मनुष्य वारला, तर त्याचा
भसवष्यकाळ उजवल ठरणार आहे, तर तो काय करे ल? तो कु णाला काही बोलणार नाही, पण तो
असे बघेल, की काहीतरी कारण काढू न तो त्या वयस्क माणसाच्या घरी जाईल. घरात इतर कोणी
माणसे असल्यास ती झोपेपयिंत र्ािंबल
े आसण मग घर सुनसान असतािंना, तो त्याचा खून करे ल.
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लाकडाच्या दढगाऱ्यात ते शव जाळू न टाके ल आसण एका हॉटेलमध्ये जाऊन मुक्काम करेल. काठीवर
व खोलीतही रक्ताचे डाग अगदी पुसट आहेत. तो अशी कल्पना करत असेल की तो रक्तरिं सजत खून
नहहता. आसण त्याने कलेवराचे नामोसनशाण समटवून टाकले, तर सगळे पुरावे व खुनाची पद्धत
कु णाला कळणार नाही -- असे पुरावे की जे त्याच्याकडे सनदेश करतील. असेच घडले नसणार
का?”
होम्स बोलला, “अरे बाबा लेस्रेड, असे घडले असेल, हे तर कु णीही सािंगेल. तू तुझ्या इतर
गुणािंबरोबर कल्पनासवलासाला काहीच वाव देत नाहीस. पण तू िणभर त्या तरुण मनुष्याच्या
जागी स्वतुःला ठे वलेस, तर इच्छापत्र मासहती झाल्याच्या रात्रीच तू तुझ्या उपकारकत्यावचा खून
करशील? या दोन घटनािंमध्ये इतके जवळचे नाते बनवणे धोकादायक नाही का? परत तू असा
प्रसिंग सनवडशील का, की तू घरात आहेस, हे नोकराणीला मासहती आहे? आसण कलेवर जाळू न
टाकण्याइतके श्रम तू घेशील का? तुझी काठी तू सतर्े सोडू न परतशील का? लेस्रेड, तू कबूल कर
की हे घडले असणे अशक्य आहे.”
“समस्टर होम्स, काठीबद्दल म्हणाल तर माझ्याइतके च तुम्हालाही मासहती आहे, की खुनी
भािंबावून जाऊन अशा गोष्टी करून बसतात, जया एखाद्या शािंत माणसाने के ल्या नसत्या. खुनी
फार घाबरला असणार. योग्य अशी दुसरी काही उपपत्ती मािंडा.”
होम्स म्हणाला, “मी तुला अधाव डझन उपपत्ती सािंगू शकतो. उदाहरणार्व, असे घडले
असण्याची खूप शक्यता वाटते. मी ती तुला फु कटात सादर करतो. वयस्क मनुष्य असे कागद
दाखवतो आहे, की जे फार दकमती आहेत. कु णी सतर्ून जाणारा मनुष्य अधावच पडदा ओढलेल्या
सखडकीतून ते बघतो. त्या वदकलाला, मॅकफरलेनला सवसर. तो मनुष्य आत सशरतो. सतर्े पडलेली
काठी ओढतो. ओल्डॅक्रेचा खून करतो आसण शव जाळू न पोबारा करतो.”
“तो कु णीतरी इसम शव का जाळे ल?”
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“मॅकफरलेन जाळतो, तर मग हा का नाही?”
“काही पुरावा लपवण्यासाठी.”
“तो इसम कदासचत यासाठी जाळत असेल, की इर्े काही खूनखराबा झालेलाच नाही असे
दाखवायला.”
“आसण तो इसम काही चोरत का नाही?”
“कारण ते कागदपत्र असतात व त्यािंचा तो सललाव करू शकत नाही.”
लेस्रेडने त्याची मान हलवली. पण मला त्याची ती कृ ती फार दम असलेली वाटली नाही.
“समस्टर शेरलॉक होम्स, असे बघा, तुम्ही तुमचा कल्पनेतील इसम शोधत बसा तोपयिंत
आम्ही गुन्हेगाराला पकडीत घेतो. कोण बरोबर आहे ते भसवष्यकाळ ठरवेल. समस्टर होम्स, माझे
बोलणे लिात ठे वा. आम्हाला मासहती आहे त्याप्रमाणे, कु ठलीही कागदपत्रे गहाळ झालेली नाहीत
आसण आम्ही पकडलेल्या गुन्हेगाराला ती गहाळ करण्याचे काहीही कारण नहहते. कारण कायद्याने
तो वारस होता आसण ते त्याच्याकडे येणारच होते.”
माझ्या समत्राला या सवधानामुळे धक्का बसलेला ददसला.
तो बोलला, “मी हे नाकारू शकत नाही की पुरावा अगदी नक्की भक्कमपणे तुझ्या
उपपत्तीप्रमाणे तुझ्या बाजूने आहे, पण माझी इच्छा एवढीच आहे, की इतर काही घडले असणेही
शक्य असल्याचे तुला दाखवावे. तू म्हणतोस, त्याप्रमाणे भसवष्यकाळ काय ते ठरवेलच. शुभ
सकाळ! ददवसाभरात मी नॉरवूडला चक्कर मारून तुझे म्हणणे दकतपत खरे आहे ते बघेन.”
जेहहा लेस्रेड गेला, तेहहा माझा समत्र उठला व त्याच्या सवयीप्रमाणे, झपाट्याने कामाला
लागला.
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तो गडबडीने जोरात हालचाल करत म्हणाला, “वॉटसन, मला ब्लॅकसहर्ला जायला सनघाले
पासहजे.’
‘आसण नॉरवूडला का नाही?”
“कारण या के समध्ये महत्वाच्या दोन घटना, पायात पाय घालून उभ्या आहेत. त्यातील
दुसऱ्या घटनेवर पोलीस जास्त लि देत आहेत. कारण तोच खरा गुन्हेगार असल्याचे त्यािंना वाटते
आहे. पण मला असे नक्की वाटते आहे, की तकव शास्त्रीय दृष्ट्या पसहल्या घटनेवर काही प्रकाश
पाडणे गरजेचे आहे -- ते इतक्या झटपट बनवलेले व अनपेसित वारसाला सवव काही बहाल के लेले
सवसचत्र इच्छापत्र! त्यामुळे एकिं दरीत सवव के सचा अर्व समजायला मदत होईल. नाही, माझ्या सप्रय
समत्रा, मला नाही वाटत, की मला तुझी मदत होईल. त्यात धोका काही नाही, पण तुझ्यासशवाय
हे प्रकरण धसास लावण्याची मी कल्पना करू शकत नाही. मी तुला सिंध्याकाळी जेहहा पासहले,
तेहहा मला सवश्वास वाटला की मी त्या गरीब सबचाऱ्या, माझ्यावर त्याच्या सिंरिणाची जबाबदारी
टाकलेल्या तरुणासाठी, मी काही करू शके न.
माझा समत्र बाहेर जाऊन परत आला, तेहहा बराच उशीर झालेला होता. त्याच्या दमलेल्या
व काळजीयुक्त चेहऱ्यावर नजर टाकू नच मला समजले, की त्याच्या उिं चावलेल्या आशा फलद्रूप
झालेल्या नाहीत. तासभर तो त्याची सनराशा लपसवण्या साठी हहायोलीन वाजवत बसला. शेवटी
त्याने ते खाली ठे वले व त्याची साहसे कशी वाया गेली ते सािंगू लागला.
“वॉटसन, सवव काही जेवढे म्हणून चुकणे शक्य आहे, तेवढे चुकतच गेल.े मी लेस्रेड समोर
मोठी हुशारी दाखवली पण माझ्या आत्म्याला स्मरून मी असे सािंगेन, की एकदा त्याचे म्हणणे
बरोबर व आपले चूक वाटते. तर माझ्या सवचारािंप्रमाणे सवव काही एका बाजूला आहे आसण पुरावे
दुसऱ्या बाजूला आहेत. मला अशी भीती आहे की सिटीश जयुरींनी अजून बुद्धीची इतपत पातळी
गाठलेली नाही, की ते लेस्रेडच्या पुराव्यािंपेिा माझ्या उपपत्तीवर सवश्वास ठे वतील.”
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“तू ब्लॅकसहर्ला गेलास का?”
“हो वॉटसन, मी सतर्े गेलो. लवकरच माझ्या लिात आले की कै लासवासी ओल्डॅक्रे हा फारच
लबाड मनुष्य होता. मॅकफरलेनचे वडील त्यािंच्या मुलाच्या, शोधात दूर गेलेले होते. त्याची आई
घरी होती -- र्ोडीशी जाड, सनळे डोळे असलेली व भीतीने गािंगरून जाऊन सचडलेली, अशी ती
मला ददसली. अर्ावत सतने काही गुन्हा घडला असण्याची शक्यतादेखील कबूल के ली नाही. पण
सतने ओल्डॅक्रे याच्या नशीबाबद्दल नवलही व्यक्त के ले नाही ककिं वा सतला खिंतही वाटलेली ददसली
नाही. उलट ती ओल्डॅक्रेबद्दल इतक्या कटूपणे बोलली, की ती नकळत पोलीसािंची बाजू उचलून
धरत होती. अर्ावत सतच्या मुलाने सतला अशा तऱ्हेने बोलतािंना ऐकले असते, तर त्याच्या मनात
सतच्याबद्दल िेष व काही डहिंसा करण्याची इच्छा उफाळू न आली असती.
ती म्हणाली, “तो मनुष्य नहहे तर लबाड व त्रासदायक माकड होता. आसण तो तरुण
असल्यापासून तसाच होता.”
मी म्हणालो, “तुम्हाला त्यावेळी तो तसा आहे, हे मासहती होते?
“हो. मी त्याला चािंगलेच ओळखून होते. तो माझा पूवीचा सप्रयकर होता. बरे झाले, मी
वेळीच सावध होऊन त्याच्यापासून लािंब गेले व एका गरीब पण चािंगल्या माणसाशी लग्न के ले.
समस्टर होम्स, ओल्डॅक्रेबरोबर माझा साखरपुडा झाला होता. पण मी जेहहा त्याच्याबद्दल
धक्कादायक गोष्ट ऐकली, की त्याने मािंजराला डपिंजऱ्यात कोंडले. तेहहा त्याच्या भयिंकर दुष्टपणाला
मी इतकी घाबरले, की मी त्याच्याशी सिंबिंधच तोडू न टाकले.” निंतर सतने एका खणातून चाकू ने
चेहरा सवद्रूप करून जखमा के लेल्या बाईचा फोटो मला ददला व म्हणाली, “तो माझा स्वतुःचा
फोटो आहे. त्याने तो मला शापासकट, माझ्या लग्नाच्या ददवशी सकाळी पाठवला होता.”
मी म्हणालो, “नशीब की त्याने आता तरी तुला माफ के ले आहे. कारण त्याने त्याची सवव
समळकत तुझ्या मुलाच्या नावे करून ठे वली आहे.”
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ती ओरडली, “माझा मुलगा ककिं वा मी, आम्हाला कु णालाच सजविंत वा मृत अशा
त्याच्याकडू न, काहीही नको आहे. समस्टर होम्स, स्वगावमध्ये देव आहे. तोच देव जयाने दुष्ट
माणसाला सशिा के ली आहे व त्या दुष्ट माणसाच्या रक्ताने माझ्या मुलाचे हात बरबटलेले नाहीत,
हे देखील तो देव दाखवून देईल.”
“मग मी अजून एक दोन मागव शोधले. पण माझ्या उपपत्तीला उचलून धरेल असे काहीही
मला सापडले नाही. पण त्यासवरुध्द जाणारे खूपसे मुद्दे सापडले. त्यामुळे मी तो नाद सोडू न ददला
व नॉरवूडला गेलो.
मी तेर्ील आधुसनक बिंगला, अिंगणात उभे राहून डोळे फाडू न बसघतला. त्याच्यापुढे
गुळगुळीत व चकचकीत सहरवळ होती. उजवीकडे रस्त्यापासून काही अिंतरावर, आगीच्या
भक्षयस्र्ानी पडलेली लाकडाची वखार होती. या माझ्या वहीत मी कच्चा नकाशा काढला आहे.
ही डावीकडील सखडकी ओल्डॅक्रेच्या खोलीत उघडते. आसण तुम्हाला रस्त्यावरून ती ददसू शकते.
आजच्या घडीला मला एवढेच समाधान लाभले आहे. सतर्े लेस्रेड नहहता. पण त्याच्या
हाताखालील मुख्य कॉन्स्टेबल होता. त्यािंना सतर्े नुकताच मोठा खसजना सापडला. सबिंध
सकाळभर ते जळक्या लाकडािंची राख सचवडत होते. त्यािंना सतर्े बऱ्याच रिंग उडालेल्या धातूच्या
चकत्या व काही जळके अवशेष सापडले. मी त्यािंची नीट परीिा के ली आसण माझी खात्री झाली
की ती पँटची बटणे होती. मला असे ददसले की त्यापैकी एकावर ‘Hyams’ अशी अिरे होती. तो
ओल्डॅक्रेचा डशिंपी होता. निंतर मी काही खुणा व पुरावे सापडतात का हे बघण्यासाठी सहरवळीत
बारकाईने शोधाशोध के ली. पण पाण्याच्या दुर्भविामुळे तेर्ील सवव काही लोखिंडासारखे कडक
झाले होते. फक्त काही जड वस्तू ककिं वा एखादे मोठे ओझे, पािंढऱ्या, सवषारी फु लािंच्या झाडािंमधून
ओढत नेल्यासारख्या रे षा सोडू न अजून काही ददसत नहहते. अर्ावत हे सवव लेस्रेडच्या सवधानाशी
सुसिंगत असे होते. ऑगस्ट मसहन्यातील सूयव पाठीवर घेऊन मी सहरवळीवर रािंगत होतो. पण
तासाभराने शहाणपणाने मी तो नाद सोडू न ददला.
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“तर अशा तऱ्हेने झालेल्या फसजतीनिंतर, मी झोपायच्या खोलीत गेलो. सतर्े अगदी पुसट,
रिं ग उडालेले व सचकट पण नुकतेच पडलेले रक्ताचे डाग आढळले. तेर्ील काठी उचलली गेली
होती व सतच्या खुणादेखील पुसट होत्या. ती काठी आमच्या अशीलाची होती, यात काही वाद
नहहता. त्यानेही ते कबूल के ले होते. गालीच्यावर ओल्डॅक्रे व मॅकफरलेन दोघािंच्याही पायाच्या
खुणा होत्या. पण सतसऱ्या कु णा माणसाच्या नहहत्या. ही बाब दुसऱ्या बाजूची गोष्ट बळकट
करणारी होती. त्यािंचा आकडा वाढत होता व आपला आहे तेवढाच होता.
“मला आशेचा एकच दकरण ददसत होता -- आसण तरीही तो नगण्य होता. मी सतजोरीच्या
आत पासहले. त्यातील बरे चसे काढू न टेबलावर ठे वले होते. कागदपत्र लखोटाबिंद के ले होते.
त्यातील एकदोन पोसलसािंनी उघडू न बसघतले होते. माझ्या मताप्रमाणे त्याना फारसे महत्व नहहते.
बँकेचे पुस्तक समस्टर ओल्डॅक्रे आर्र्वक दृष्ट्या फार सुसस्र्तीत असल्याचे दाखवत नहहते. पण मला
असे वाटले की सतर्े सगळे कागदपत्र नहहते. काही करार -- बहुधा जास्त दकमती -- मला सापडले
नाहीत. हे अर्ावत, लेस्रेडचे म्हणणे खोडू न काढत होते. जर मॅकफरलेनला मासहती होते की सिंपत्ती
त्याला समळणार आहे, तर तो ती कशाला चोरेल?”
शेवटी, सवव गोष्टींची शहासनशा करून झाल्यावर व एक सेंटही चोरीला न गेल्याचे
कळल्यावर, मी नोकराणीकडे माझा मोचाव वळवला. समसेस लेक्सींग्टन नावाची ती लहानशी,
काळसर, शािंत बाई होती. सतचे डोळे सिंशयी व कडेपयिंत गेलेले होते. माझी खात्री होती की सतला
मासहती असते -- तर सतने नक्की सवव काही सािंसगतले असते. पण ती तर तोंड उघडतच नहहती.
हो. सतने समस्टर मॅकफरलेनला साडेनऊ वाजता घरात घेतले होते ‘असे करण्यापूवी माझा हात
अडला का नाही’ असे सतला वाटत होते. साडेदहाला ती झोपायला गेली. सतची झोपायची खोली
घराच्या दुसऱ्या बाजूला होती आसण या भागातील काहीही सतला ऐकू जात नसे. समस्टर
मॅकफरलेन त्याची टोपीदेखील सवसरला होता आसण सतला आठवते आहे त्याप्रमाणे, त्याची काठी
हॉलमध्ये रासहली होती. सतला आग लागल्याच्या आरडाओरडयाने जाग आली. सतच्या गरीब
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सबचाऱ्या मालकाचा नक्की खून झाला, असे सतला वाटले. त्याला कु णी शत्रू होते का? तसे पासहले,
तर प्रत्येकाला शत्रू असतात. पण समस्टर ओल्डॅक्रे स्वतुःतच गुिंग असलेला माणूस होता. फक्त
कामासाठी तो लोकािंना भेटत असे. सतने सतर्े पँटची बटणे पासहली होती व ती पँट त्याने आदल्या
ददवशी घातली होती. लाकडािंची चळत खूप कोरडी होती कारण गेला मसहनाभर पाऊस पडला
नहहता. त्यामुळे ते लाकू ड कापरासारखे जळाले. ती त्या जागी जाईपयिंत, आगींच्या जवाळािंसशवाय
काही ददसत नहहते. ती आसण आग सवझवणाऱ्या लोकािंना मास जळल्याचा वास येत होता. सतला
कागदपत्रािंबद्दल ककिं वा समस्टर ओल्डॅक्रेच्या आर्र्वक गोष्टींची, काही मासहती नहहती.
तेहहा माझ्या सप्रय वॉटसन, हा माझ्या अपयशाचा पाढा मी वाचला आहे. आसण तरीही -तरीही ----“त्याने अचानक त्याचे बारीक हात गुन्हेगार सापडल्यासारखे एकमेकािंवर दाबले -मला मासहती आहे, हे सवव चुकीचे आहे. मला ते जाणवते आहे. त्या नोकराणीला ते मासहती आहे
पण ते सतच्या तोंडू न बाहेर पडत नाही. सतच्या डोळ्यात काही पश्चात्तापपूणव सवरोधाची भावना
आहे. सतला गुन्यासिंबध
िं ी काहीतरी नक्कीच मासहती आहे. वॉटसन, याबद्दल आता अजून काही
बोलण्यात अर्व नाही. मला वाटते, आपले नशीब चािंगले असेल तर ही नॉरवूडची बेपत्ता के स,
आपल्या यशस्वी के सेसच्या यादीत जाऊन बसेल. समाजाला शािंतपणे आज ना उद्या त्याची वाट
बघावी लागेल.”
मी म्हणालो, “नक्कीच! माणसाच्या बायरूपावरून जयुरीचे काही मतपररवतवन होईल का?”
“माझ्या सप्रय वॉटसन, हे धोकादायक सवधान आहे. तुला आठवत असेल की ८७ साली,
भयिंकर खुनी, बटव स्टीहह्न्सला असे वाटत होते की आपण त्याला सोडवावे. रसववारच्या चचवला
सनयसमतपणे जाणारा, एवढा मृदु स्वभावाचा तरुण मनुष्य तू पासहला होतास का?’
“खरे आहे.”
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आपण जोपयिंत लेस्रेडच्या उपपत्तीला पयावयी अशी कु ठली उपपत्ती मािंडू शकत नाही,
तोपयिंत या माणसाचे काही खरे नाही. त्याच्या सवरुद्ध उभ्या के लेल्या के समध्ये तुम्हाला क्वसचतच
एखादी पळवाट सापडेल. त्या उपपत्तीला पोषक असेच पुढचे सवव धागेदोरे समळत आहेत. तसेही
आपल्याला चौकशीची सुरवात करता येईल असा, या कागदपत्रािंबद्दल एक लहानसा चौकस मुद्दा
आहे. बँकेचे पुस्तक बघता मला असे आढळले, की सवावत कमी पैसे असल्याची पाळी गेल्या वषी
समस्टर कॉनेलीअस यािंना चेक ददल्याने आलेली आहे. एका सनवृत्त सबल्डरने त्याच्याबरोबर एवढे
मोठे व्यवहार करावे, असा तो होता तरी कोण, हे आपण शोधून काढले पासहजे. त्याचा या
प्रकरणात काही हात असेल का? कॉनेलीअस कदासचत दलाल असेल. पण या मोठ्या रकमािंची
काही पावती आपल्याला सापडली नाही. आता हे चेक वटवणाऱ्या माणसाच्या शोधाच्या ददशेने
आपण आपले सिंशोधन वळवले पासहजे. पण वॉटसन, लेस्रेडने आपल्या अशीलाला फासावर
लटकवल्यावर मग स्कॉटलिंड याडवचा सवजय आपल्याला लाजीरवाणा ठरेल.”
मला मासहती नाही की त्या रात्री शेरलॉक होम्स दकतपत झोपला असेल पण मी जेहहा
न्याहारीसाठी खाली आलो, तेहहा मला तो अशक्त व त्रासलेला ददसला. आसण अिंधारात त्याचे
तेजस्वी डोळे जास्तच तेजस्वी ददसले. टेबलाजवळील गालीचा ससगरे टच्या र्ोटुकािंनी व
सकाळच्या गेल्या काही ददवसातील वतवमानपत्रािंनी चकाकत होता. टेबलावर एक उघडी तार
पडलेली होती.
त्याकडे सनदेश करत तो बोलला, “वॉटसन, तुला याबद्दल काय वाटते?”
ती तार नॉरवूडहून आलेली होती व खालीलप्रमाणे होतीुः
नवीन महत्वाचा पुरावा हाती आला आहे. मॅकफरलेन गुन्हेगार असल्याचे नक्की ससध्द होते
आहे. यापुढे तुम्ही या के सच्या शोधात लि घालू नये. लेस्रेड
मी म्हणालो, “हे गिंभीर ददसते आहे.”
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होम्स कटुतेने हसून म्हणाला, “हे लेस्रेडचे सवजयाचे छोटेसे कु कू च कू आहे. आसण आत्ताच
या के सचा नाद सोडू न देणे चुकीचे ठरे ल. शेवटी नवीन महत्वाचा पुरावा, हे दुधारी शस्त्र आहे.
आसण लेस्रेडच्या कल्पनेपेिा वेगळे च काही असू शके ल. वॉटसन, तू न्याहारी कर आसण आपण
दोघे बाहेर जाऊन काय करता येईल ते बघू. मला वाटते आज मला तुझ्या सहकायावची व नैसतक
पाठींब्याची गरज आहे.”
माझ्या समत्राने न्याहारी के ली नाही. त्याच्या जोरदार सवचारािंच्या काळात त्याला तहानभूक
लागत नसे. भुकेने कोलमडू न पडण्यापयिंतचा त्याचा बळकटपणा, मला मासहती होता. माझ्या
वैद्यकीय सल्ल्याला प्रत्युत्तर देत तो म्हणे, “आत्ता मला माझी शक्ती व जोर, अन्नपचनात
सिंपवायचा नाही.” त्यामुळे तो काही न खाता आज बाहेर पडला, तेहहा मला काही आश्चयव वाटले
नाही. आम्ही नॉरवूडकडे सनघालो. तेर्ील त्या उपनगरीय घराभोवती माझ्या अपेिेप्रमाणे
बऱ्याच फु कट्या बघ्यािंची गदी जमलेली होती. गेटमधून आत सशरताना आम्हाला लेस्रेड भेटला.
त्याचा चेहरा सवजयोन्मादाने झळकत होता. हालचालीत सवजयाचा डौल ददसत होता.
तो ओरडला, “कसे काय समस्टर होम्स, तुम्ही आम्हाला अजून खोटे ठरवले नाही का?
तुम्हाला तुमचा बेकार रस्ता सापडला की नाही?”
माझा समत्र म्हणाला, “अजून मी कु ठल्याही सनष्कषाववर पोचलो नाही.”
“पण आम्ही कालच आमचा सनष्कषव काढला आसण आता तो खरा असल्याचे ससध्द झाले
आहे. तर समस्टर होम्स, यावेळेस आम्ही तुमच्या पुढे आहोत, हे तुम्ही कबूल के ले पासहजे.”
होम्स म्हणाला, “काही असामान्य घटना घडली आहे, हे तुम्ही नक्कीच जाणले आहे..”
लेस्रेड जोराने हसला. “बाकीच्या लोकािंचे एवढे काही नाही. पण तुम्ही हरल्याचे, तुम्हाला
फार वाईट वाटते आहे. एखादा माणूस नेहमी त्याचेच बरोबर सनघणार, असे धरून चालू शकत

169

नाही, नाही का, डॉ वॉटसन? सभ्य गृहस्र्हो, कृ पया इकडू न या. मी तुम्हाला एकदाचे तुमचे
समाधान होईल असे सािंगून टाकतो, की मॅकफरलेननेच हा गुन्हा के लेला आहे.”
त्याने आम्हाला एका अिंधारी पॅसेजमधून त्याच्या मागील एका अिंधारी हॉलमध्ये नेल.े तो
म्हणाला, “खून के ल्यानिंतर मॅकफरलेन त्याची टोपी न्यायला परत आत आला असणार. आता
इकडे पहा.” त्याने नाटकीपणे एक काडी ओढली व सतच्या उजेडात, पािंढऱ्या डभिंतीवरील एक
रक्ताचा डाग दाखवला. त्याने काडी अजून जवळ नेल्यावर मला ददसले की सतर्े फक्त डागापेिा
अजून काहीतरी होते. तो ठळक असा अिंगठ्याचा ठसा होता.
“समस्टर होम्स, तुमच्या डभिंगाने त्याकडे बघा.”
“हो. मी तेच करतो आहे.”
“तुमच्या हे लिात येते आहे का, की दोन अिंगठ्यािंचे ठसे कधीच सारखे नसतात?”
“मी तसे ऐकले आहे.”
“ठीक आहे मग, आज सकाळी मी सािंसगतल्यावरून मॅकफरलेनच्या उजव्या अिंगठ्याचा ठसा
मेणात घेतला गेला आहे. तो या खुणेशी तुम्ही जुळवून बघता का?”
त्याने जेहहा तो मेणातील ठसा रक्ताच्या डागाजवळ नेला, तेहहा ते दोन्ही सिंशयातीतपणे
तिंतोतिंत सारखे असल्याचे डभिंगासशवायच ददसून आले. माझी खात्री झाली की आता आमचा
कमनशीबी अशील गाळात गेला.
लेस्रेड म्हणाला, “म्हणजे आता हे नक्की झाले.”
“मी अजाणतेपणे दुजोरा देत बोललो, “हो. आता हे नक्की झाले.”
होम्स म्हणाला, “हे नक्की झाले.”
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त्याचा सूर माझ्या कानाला खटकला. मी त्याच्याकडे बघायला वळलो. त्याचा चेहरा झरझर
बदलला. तो आतल्या आनिंदाने बदलत होता. त्याचे दोन्ही डोळे ताऱ्यािंसारखे चकाकत होते. मला
असे जाणवत होते की तो त्याचे जोरदार हसू लपवण्यासाठी, सनष्फळ प्रयत्न करतो आहे.
शेवटी तो म्हणाला, “अरे सप्रय समत्रा, आता हे असे होईल असे कोणाला वाटले असेल? माझी
खात्री आहे की ददसायला चािंगला असा तरुण मनुष्य असला, तरी ते दकतीही फसवे दृष्य असू
शकते. आपला सनष्कषव आपण कधीही सवश्वासाहव धरु नये, असा धडा आपण यातून घेतला पासहजे,
नाही का लेस्रेड?”
लेस्रेड बोलला, “हो. आपल्यापैकी काहीजण अगदी ठामपणे त्यािंच्या सनष्कषावला सचकटून
बसले होते. त्या माणसाचा स्वभाव वेड्यासारखा उद्धट होता. पण आपण त्याच्याबद्दल कटुता
ठे ऊ शकत नाही.”
“जर आपण सवचार के ला तर असे म्हणावे लागेल, की या तरुण माणसाने खुिंटीवरुन टोपी
घेताना त्याचा उजवा अिंगठा डभिंतीवर दाबला गेला असेल. दकती सहजपणे ही चािंगली गोष्ट घडू न
आली.” होम्स वरवर शािंत होता पण बोलतािंना त्याच्या दबलेल्या उत्सुकतेने व उत्तेसजतपणाने
त्याचे शरीर कापत होते.
“लेस्रेड, हा उल्लेखनीय शोध कु णी लावला?”
“ती नोकराणी, समसेस लेक्सींग्टन! सतने रात्रीच्या कॉन्स्टेबलच्या ते लिात आणून ददले.”
“रात्रीचा कॉन्स्टेबल कु ठे होता?”
“सजर्े गुन्हा घडला त्या खोलीत कोणी हात लाऊन काही हलवू नये म्हणून, तो पहारा देत
होता.”
“पण पोसलसािंनी ती खूण काल रात्री कशी पासहली नाही?”
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“आम्हाला हॉलची बारकाईने तपासणी करण्याचे काही सवशेष कारण आहे, असे वाटले
नाही. सशवाय, तुम्ही पासहलेत तर हॉलची जागाही फारशी महत्वाची वाटत नाही.”
“नाही. नाही ---- अर्ावतच नाही. मी सिंशयातीतपणे असे समजतो की ती खूण काल पण
सतर्े होती, नाही का?”
लेस्रेडने त्याचा मानससक तोल ढळतो आहे की काय, अशा तऱ्हेने होम्सकडे पासहले.
कोणाचीही करमणूक होईल अशी लेस्रेडची पद्धत व जरा रानटी सनरीिण बघून, मीदेखील आश्चयव
चदकत झालो होतो.
लेस्रेड बोलला, “मला मासहती नाही की तुम्हाला असे वाटते आहे का, की मॅकफरलेन
त्याच्या सवरुद्धचा पुरावा बळकट करण्यासाठी काळोख्या रात्री तुरुिंगातून बाहेर आला. मी ही
गोष्ट जगातील कु ठल्याही जाणकाराकडे सोपवतो की ती अिंगठ्याची खूण त्याची होती की नाही?”
“ती सनर्वववादपणे त्याच्याच अिंगठ्याची खूण होती.”
लेस्रेड सचडू न म्हणाला, “बास. पुरे करा. मी व्यवहारी माणूस आहे. समस्टर होम्स, जेहहा
मला माझा पुरावा समळाला, तेहहा मी माझा सनष्कषव काढला. जर तुम्हाला याउप्पर काही
सािंगायचे असेल, तर मी हॉलमध्ये वृत्तािंत सलसहत बसलेलो असेन, सतर्े येऊन सािंगा. ”
होम्सने त्याची मानससक शािंती परत समळवली. तरी मला त्याच्या हावभावात करमणूक
झाल्याचा भाव असल्याचा, सिंशय येत होता.
“वॉटसन, ही के स फार दुुःखद ददशेने चालली आहे, नाही का? आसण तरीही त्यात आपल्या
अशीलाला आशा वाटेल, अशा काही सवशेष बाबी आहेत.’
मी मनापासून बोललो, “हे ऐकू न मला आनिंद झाला. मला वाटले तो फासावर लटकणार.”
“सप्रय वॉटसन, मी इतक्या टोकाला जाऊन बोलणार नाही. पण गोष्ट अशी आहे की
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जयाला आपला समत्र फार महत्व देतो आहे, त्या पुराव्यात एक गिंभीर कच्चा दुवा आहे.”
“खरे च का, होम्स?”
“तो असा आहेुः मी काल जेहहा हॉलची तपासणी के ली तेहहा ती खूण सतर्े नहहती. आसण
वॉटसन, आता आपण उन्हात र्ोडे दफरून येऊ.”
र्ोड्या गोंधळलेल्या पण आशेचे दकरण डोकावणाऱ्या अवस्र्ेत, मी माझ्या समत्राबरोबर
बागेत दफरलो. होम्स आळीपाळीने घराच्या प्रत्येक बाजूचे बारकाईने सनरीिण करत होता. मग
आम्ही आत जाऊन, तळघरापासून छ्ताखालील खोलीपयिंत दफरलो. बहुतेक खोल्या
सामानासशवाय ररकाम्या पडलेल्या होत्या. तरीही होम्सने त्या अगदी सूक्षमतेने तपासल्या. शेवटी
एकदम वरच्या मजल्यावरील भाड्याने न ददलेल्या तीन खोल्याच्या बाहेर त्याला एकदम
आनिंदाचा झटका आला.
तो म्हणाला, “वॉटसन, या के समध्ये खूप सवलिण बाबी लिात येत आहेत. मला वाटते
आता आपला समत्र लेस्रेडला सवश्वासात घ्यायची वेळ झाली आहे. आपल्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावर
र्ोडे हास्य सवलसू लागेल. आसण जर माझा या के सबद्दलचा अिंदाज खरा ठरला, तर आपण त्याला
उपकृ त करू शकू . हो. हो. आपण कसे कसे काय काय करायचे, याचा मी सवचार करतो.”
स्कॉटलिंड याडव इन्स्पेक्टर अजूनही के सचा वृतािंत सलसहत बसला होता. त्याच्या जवळ जाऊन
होम्स बोलला, “तू या के सचा वृतािंत सलसहत होतास का?”
“हो.”
“तुला असे वाटत नाही का, की तू तो सलहायची जास्त घाई करतो आहेस? मला नाईलाजाने
असे म्हणावे लागते आहे, की तुझ्याकडील पुरावा पुरेसा नाही आहे.”
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लेस्रेड माझ्या समत्राला ओळखत असल्याने, त्याच्या बोलण्याकडे दुलवि करण्यासारखे नाही,
हे तो समजून होता. त्याने पेन खाली ठे ऊन चौकसपणे होम्सकडे पासहले.
“तुम्हाला काय म्हणायचे आहे, समस्टर होम्स?”
“मला एवढेच म्हणायचे आहे की या के समधील महत्वाच्या सािीदाराला तुम्ही सवचारात
घेतलेले नाही.”
“तुम्ही त्याला इर्े हजर करू शकता का?”
“मला वाटते मी करू शकतो.”
“मग करा.”
“मी कसून प्रयत्न करतो. तुझ्याकडे दकती कॉन्स्टेबल आहेत?”
“सतघेजण आहेत. जवळच आहेत.”
होम्स म्हणाला, “छान! ते भले दािंडगे व शक्तीशाली आवाज असलेले आहेत का?
“हो. हो. नक्की. पण मला समजत नाही की त्यािंच्या आवाजाशी तुम्हाला काय करायचे आहे?
होम्स म्हणाला, “कदासचत मी ते सािंगतो व त्याबरोबर अजूनही एकदोन गोष्टी सािंगतो.
कृ पया तुझ्या लोकािंना बोलावून घे. मी प्रयत्न करतो.”
पाच समसनटािंनी, तीन पोलीस हॉलमध्ये जमले.
बाहेरच्या गॅरेजसारख्या खोलीत ( outhouse ) तुम्हाला खूप गवत ददसेल. मी तुम्हाला
त्यातील दोन पेंढ्या आणायला सािंगतो. त्यामुळे मला जो सािीदार हवा आहे, तो समळायला मदत
होईल. आभारी आहे. वॉटसन, मला वाटते तुझ्या सखशात काडेपेटी असेल. समस्टर लेस्रेड, आता
मी तुम्हाला सवािंना माझ्याबरोबर एकदम वरच्या मजल्यावर यायला सािंगतो.”
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मी आधी सािंसगतल्याप्रमाणे, त्या तीन ररकाम्या खोल्यािंच्या बाहेर रुिं द पॅसज
े होता. त्याच्या
शेवटच्या टोकाला, आम्ही सववजण होम्सने सािंगीतल्याप्रमाणे उभे रासहलो.
कॉन्स्टेबल व लेस्रेड जोराने हसत व एकमेकािंबरोबर ढकलाढकली करत आसण माझ्या
समत्राकडे नवलपूणव कटाि टाकत, त्याला वाकु ल्या दाखवत उभे होते. होम्स आमच्यासमोर
करामत दाखवणाऱ्या जादुगारासारखा उभा रासहला.
“तू कृ पया एका कॉन्स्टेबलला दोन बादल्या पाणी आणायला सािंगशील का? खोलीच्या
मध्यभागी त्या पेंढ्या ठे वा. आता मला वाटते, सवव तयारी झाली आहे.”
लेस्रेडचा चेहरा रागाने लाल होऊ लागला. “समस्टर शेरलॉक होम्स, तुम्ही आमच्या बरोबर
खेळ खेळत आहात का? जर तुम्हाला काही मासहती असेल तर ते असली नाटके न करता, सरळपणे
नक्कीच सािंगू शकता.”
“ओहो! लेस्रेड, मी तुम्हाला सवािंना खात्री देतो, की मी काही हेतूनेच हा प्रकार करतो आहे.
तुम्हाला बहुधा आठवत असेल की तुम्ही माझ्यावर काही सवनोद करत होतात. तेहहा तुमचे पारडे
जास्त जड होते. तेहहा आता तुम्ही माझ्यावर खार न खाता, माझा र्ोडा नाटकीपणा सहन करा.
वॉटसन, तू ती सखडकी उघडू न, गवताच्या पेंढीला कडेनी आग लावशील का?
मी तसे के ले. वाळके गवत कडकड आवाज करत पेटून उठले. पॅसेजभर जळका वास येऊ
लागला व धूर पसरला.
लेस्रेड, आता आपण आपल्याला पासहजे असलेला सािीदार शोधता येतो का, ते बघू. आता
आपण सगळे आग आग असे ओरडू . चला सुरवात करा. एक दोन तीन ---- “
आम्ही सगळे ओरडलो, “आग! आग!”
“अजून एकदा ओरडा. सवािंचा आवज एकत्र येऊ दे.”

175

“आग! आग;” हा आवाज नक्की नॉरवूडभर पसरला.
तो आवाज सवरतो न सवरतो तोच एक नवलपूणव गोष्ट घडली. पॅसेजच्या शेवटची भक्कम
वाटणारी डभिंत फोडू न एक दरवाजा एकदम सताड उघडला आसण एक छोटासा सुरकु त्या पडलेला
वयस्क माणूस, एखाद्या सशाने सबळाबाहेर पडावे तसा, वेगाने सुटलेल्या िेपणास्त्रासारखा बाहेर
आला.
होम्स शािंतपणे म्हणाला, “वा! वा! झकास! वॉटसन, आगीवर बादलीभर पाणी ओत. तसे
के लेले चालेल. लेस्रेड, मला तुझा नाहीसा झालेला मुख्य सािीदार, समस्टर जोन्स ओल्डॅक्रे
तुझ्यासमोर पेश करू दे.”
लेस्रेड डोळे फाडू न त्या नवागताकडे आश्चयवपूववक बघत रासहला. पॅसज
े मधील भरपूर
प्रकाशात ओल्डॅक्रे रागावलेला ददसत होता. तो आमच्याकडे व आगीकडे आळीपाळीने बघत
रासहला. तो दफकट करड्या डोळ्यािंचा व पािंढऱ्या पापण्यािंचा, भयानक, लबाड व दुष्ट चेहरा होता.
शेवटी लेस्रेडच्या तोंडू न कसेबसे शब्द फ़ू टले, “हे काय आहे? हा सवव वेळ इर्े काय चालले
आहे?”
लाल तोंड झालेल्या, सचडलेल्या गुप्तहेरापासून लािंब जाऊन ओल्डॅक्रे खुनशीपणे हसला.
“मी कु णाला काही इजा के लेली नाही.”
इजा के लेली नाही? एका सनरपराध माणसाला तू फाशीच्या तख्तापयिंत पोचवले आहेस. हा
गृहस्र् इर्े नसता, तर त्या सबचाऱ्या सनरपराध माणसाला नक्कीच फाशी झाली असती.”
तो दुदैवी माणूस दुुःखाने रडायला आला.
“सर, हा माझा फक्त एक सवनोद होता.”
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“ओहो! सवनोद होता का? मी तुला धमकावतो, की आता तुला हसायचे काही कारण उरणार
नाही. त्याला पकडा व मी येईपयिंत हॉलमध्ये ठे वा.” ते गेल्यावर त्याने पुढे चालू ठे वले. ”समस्टर
होम्स, मी कॉन्स्टेबल्ससमोर बोलू शकलो नाही. पण आता मी वॉटसनसमोर तुम्हाला सािंगतो, ही
तुम्ही सवावत चािंगली गोष्ट के ली आहे. मला हे सवव गूढच वाटत होते. पण तुम्ही हे कसे काय
जमवलेत? तुम्ही एका सनरागस माणसाचा जीव वाचवला आहे. एक गुिंतागुिंतीचे प्रकरण सोडवले
आहे. त्यामुळे आता स्कॉटलिंड याडवमध्ये माझी बदनामी होणार नाही.”
होम्स हसला आसण लेस्रेडच्या खािंद्यावर र्ोपटले.
“तुझी बदनामी होण्याचे बाजूलाच रासहले पण तुझी कीती वाढेल. तू सलसहत असलेल्या त्या
वृत्तािंतात काही दकरकोळ बदल कर. मग त्यािंना कळे ल की इन्स्पेक्टर लेस्रेडच्या डोळ्यात धूळ
फे कणे दकती अवघड असते.
“आसण तुमचे नाव जाहीर हहायला नको का?”
“मुळीच नको. काम झाले आसण मला सवव काही भरून पावले. कदासचत माझा उत्साही
लेखक समत्र कधीतरी ही गोष्ट कागदावर उतरवेल, तेहहा मला त्याचे श्रेय समळे ल, काय वॉटसन?
आता हा उिं दीर कु ठे लपून बसला होता, ते बघू.”
पॅसेजच्या टोकाला सहा फू टािंवर प्लायवूड व प्लॅस्टरची डभिंत उभारून त्यात एक दार लपवून
बसवले होते. त्या दाराच्या वरील बाजूस असलेल्या छतातील फटीतून उजेड येण्याची तजवीज
के ली होती. आत र्ोडेफार फर्नवचर होते. खाण्यासपण्याची सोय के ली होती. पुस्तके व कागदपत्रेही
ठे वली होती.
आम्ही बाहेर आल्यावर होम्स म्हणाला, “तो सबल्डर असल्याचा त्याला फायदा होता.
त्यामुळे तो दुसऱ्या कु णाची मदत न घेता, त्याची लहानशी लपून बसायची जागा बािंधू शकला.
अर्ावत, त्याच्या त्या नोकराणीचे अमूल्य उपकार पण तू स्मरायला पासहजेस, लेस्रेड.”
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“ते मी करतो. पण तुम्हाला या गुप्त खोलीचा छडा कसा काय लागला, समस्टर होम्स?
“मी मनात ठरवले, की हा माणूस घरातच कु ठे तरी दडू न बसलेला आहे. जेहहा मी वरील
मजल्यावरील पॅसेज, खालील मजल्यावरील पॅसज
े पेिा सहा फु टाने कमी असल्याचे पासहले, तेहहा
माझ्या ती जागा लिात आली. जर आग लागली तर त्याला दडू न बसणे शक्य होणार नाही,
त्याला सतर्ून बाहेर पडावेच लागेल. असा सवचार करून मी तो स्वतुःहून बाहेर पडेल व आपली
र्ोडी करमणूकही होईल, असा बेत आखला. नाहीतर आपण जाऊन त्याला पकडू शकलो असतोच.
सशवाय तुझ्या सकाळच्या टोल्याला प्रसतटोला द्यायचा होता.”
“खरच सर, तुम्ही माझ्या तोडीस तोड सनघालात. पण तो घरातच आहे, हे तुम्हाला कसे
कळले?
लेस्रेड, अिंगठ्याच्या खुणव
े रून तू म्हणालास की सनणवय झाला. ते वेगळ्या अर्ावने खरे होते.
मी आदल्या ददवशी पासहले, तेहहा ती खूण सतर्े नहहती. तुला मासहती असेल तर, मी खूप
बारकाईने सनरीिण करतो. मी हॉलचे सनरीिण के ले, तेहहा सतर्े डभिंतीवर काही नहहते. तेहहा ती
खूण रात्री के ली गेल्याचे व ती बहुधा ओल्डॅक्रेनेच के ल्याचे माझ्या लिात आले.”
“पण कशी?”
“अगदी साधे आहे. जेहहा कागदपत्रे सील के ली गेली, तेहहा ओल्डॅक्रेने मॅकफरलेनला त्याचा
अिंगठा मऊ मेणात बुडवून, एका पादकटावर सीलबिंद करण्यासाठी उमटवायला सािंसगतला. हे
इतके पटकन व सहजपणे के ले गेले, की मॅकफरलेनला देखील त्याची आठवण रासहली नाही. असे
घडले असेल, की ओल्डॅक्रेला देखील त्याचा उपयोग डभिंतीवर करावा असे पसहल्यािंदा सुचले नाही.
त्याच्या त्या नवीन बािंधलेल्या गुहत
े राहून सवचार करतािंना त्याला ते सुचले असणार.
मॅकफरलेनला अटक करण्यासाठी पुरावा म्हणून याचा चािंगला उपयोग होऊ शके ल, हे त्याला
अचानक जाणवले. असे करणे, ही त्याच्यासाठी सोपी गोष्ट होती. स्वतुःला टाचणी टोचून र्ोडे
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रक्त काढायचे व तो मेणातील ठसा त्यात बुडवून डभिंतीवर उमटवायचा, असा बेत करून त्याने
रात्री स्वतुः ककिं वा नोकराणीमाफव त तो पार पाडायचा, असे ठरवले व पार पाडला. जर तुम्ही
ओल्डॅक्रेकडील कागदपत्रे तपासली, तर मी तुला पैज लाऊन सािंगतो की तुम्हाला त्यावर
अिंगठ्याचा ठसा असलेले सील ददसेल.”
लेस्रेड म्हणाला, “छान! फार छान! आता मला सवव पूणवपणे नीट कळले. पण या फसवणुकीचे
कारण काय. समस्टर होम्स?”
एका गुप्तचराची अरे रावी अचानक बदलून, सशिकाला प्रश्न सवचारणाऱ्या मुलात झालेली
बघणे, करमणूक करणारे होते.
“मला वाटते ते स्पष्ट करणे, फारसे अवघड नाही. दुष्ट, सूडाने पेटलेली अशी सभ्य व्यक्ती
खाली आपल्याकरता र्ािंबली आहे. तुला मासहती आहे की, एकदा मॅकफरलेनच्या आईने त्याला
नाकारले होते. मासहती नाही म्हणतोस? मी तुला सािंसगतले होते की तू आधी ब्लॅकसहर्ला जा व
मग नॉरवूडला. तर त्याच्या दृष्टीने ती जुनी जखम त्याच्या दुष्टपणाचे बेत आखणाऱ्या डोक्यात
ठसठसत होती. आयुष्यभर तो सूड घेण्यासाठी तडफडत होता, पण सिंधी समळाली नाही. मागील
एकदोन वषावत, काही गोष्टी त्याच्या मनासवरुद्ध घडल्या -- मला वाटते, हा माझा गुप्तपणे के लेला
तकव आहे. आसण मग एक वाईट बेत आखून, त्याने त्याच्या देणेकऱ्यािंना फसवायचे ठरवले. त्यासाठी
त्याने कु णा समस्टर कॉनेलीअस यािंना एक मोठा चेक ददला. मला वाटते ते त्याचेच दुसरे नाव होते.
मी अजून त्या चेक्सची तपासणी के ली नाही. पण एका लहानशा गावात ओल्डॅक्रे वारिं वार जाऊन
दुसऱ्या नावाने रहात असावा आसण बँकेला चेक त्या नावाने देत असावा. त्याला त्याचे नाव
पूणवपणे बदलून टाकायचे असावे व त्या नावाने बँकेतून पैसे काढू न घ्यायचे असावे. ते घेऊन पोबारा
करायचा व दुसरीकडे जाऊन बस्तान बसवायचे, असा त्याचा बेत असावा.”
“शक्य आहे.”
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त्याच्या असे लिात आले असावे की असे नाहीसे होण्याने, त्याचा सगळा पूवेसतहास पुसला
जाईल आसण सशवाय पूवावश्रमीच्या प्रेयसीच्या मुलाने आपला खून के ला आहे असे भासवल्यास,
वर सूडही उगवता येईल. हे खलनायकसगरीचे टोक होते. ते त्याने प्रत्यि अिंमलात आणले. गुन्हा
करायला प्रवृत्त होण्याचे कारण समळावे, म्हणून इच्छापत्राचे नाटक होते. मॅकफरलेनला त्याच्या
पालकािंपासून लपवून गुप्त भेट घ्यायला प्रवृत्त के ले गेल.े काठी सवसरणे, रक्त, प्राण्यािंचे अवशेष
आसण वखारीतील बटणे हा सवव बेत डोके वापरून के लेला होता. हे जाळे असे बेमालूमपणे सवणले
होते की काही तासािंपूवी मला वाटत होते, की यातून सुटणे शक्य नाही. पण त्या दुष्टाला पट्टीच्या
कलाकाराचे वरदान नहहते. कु ठे आसण के हहा र्ािंबायचे, हे त्याला कळले नाही. हुशारीने के लेला
बेत तो सुधारायला गेला -- दुदैवी बळीच्या मानेभोवतीची दोरी अजून घट्ट करायच्या नादात,
त्याचा सवव बेत फसला. लेस्रेड, चल आपण खाली जाऊन त्याला भेटू. मी त्याला फक्त एकदोन
प्रश्न सवचारू इसच्छतो.”
तो दुष्ट माणूस दोन्ही बाजूला पोलीस असलेल्या अवस्र्ेत खोलीत बसलेला होता. तो
तक्रारीच्या सुरात बोलला, “सर, हा फक्त सवनोद होता -- व्यवहारी सवनोद! त्याहून असधक काही
नाही. सर, मी तुम्हाला खात्री देतो, की मी फक्त माझ्या नाहीसे होण्याचा पररणाम बघण्यासाठी
लपून बसलो. सबचाऱ्या मॅकफरलेनला काही त्रास होईल, असे मी काही के ले असे तुम्हाला वाटत
असेल, तर तो माझ्यावर अन्याय ठरेल.”
लेस्रेड बोलला, “ते जयुरी ठरवतील. आम्ही तुला खुनाच्या प्रयत्नासाठी नाही तरी, काही
बेकायदेशीर व त्रासदायक असा, समळू न प्रयत्न के ल्याबद्दल अटक करतो.” होम्स म्हणाला, “तुझा
बँकेतील खात्यात समस्टर कॉनेलीअसच्या नावाने जमा झालेले पैसे, तुझे घेणेकरी त्यािंच्या
वसुलीसाठी वापरतील.
त्या छोट्या माणसाने त्याची दुष्ट नजर माझ्या समत्राकडे वळवली.
तो म्हणाला, “मला तुमचे आभार मानले पासहजेत. कदासचत पुढेमागे मी कजव फे डेन.”
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होम्स उदारपणे हसला.
तो म्हणाला, “मला वाटते, सनदान काही वषे तरी तुला भरपूर काम असेल. तसेही, वखारीत
तुझ्या जुन्या पँटच्या शेजारी तू काय ठे वले होतेस? मेलल
े ा कु त्रा, ससा की इतर काही? तुला
सािंगायचे नाही? सप्रय माणसा, दकती हा क्रूरपणा! मला वाटते, रक्त व राखेसाठी खूप ससे लागले
असतील. वॉटसन, जर तू कधी ही गोष्ट सलसहलीस तर ससे तुला उपयोगी पडतील.”

181

The Adventure of the Empty House
ररकाम्या घराचे साहस

१८९४च्या उन्हाळ्यातील गोष्ट आहे. माननीय रोनाल्ड अडेअरच्या अत्यिंत वेगळ्याच व
स्पष्टीकरण देता न येणाऱ्या पद्धतीने झालेल्या खुनाने, नखरेल जग दुुःखात बुडाले होते व लिंडनचे
या प्रकरणातील स्वारस्य वाढले होते. खुनाबद्दलच्या पोसलसािंनी शोधून काढलेल्या गोष्टी, लोकािंना
आधीच मासहती होत्या. पण बऱ्याच गोष्टी अजून दडलेल्या होत्या. सवव बाबी कोटावसमोर इतक्या
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बळकटपणे खुल्या के ल्या गेल्या होत्या, की त्याच बाबी परत पुढे आणण्यात काही अर्व नहहता.
फक्त आता दहा वषािंनी, मी त्या उल्लेखनीय साखळीमधील कच्चे दुवे सािंगण्याचे स्वातिंत्र्य घेतो
आहे. ती के स उत्किं ठापूणव तर होतीच, पण माझ्या साहसी आयुष्यात, कु ठल्याही गोष्टीतील
असवश्वसनीय अशा प्रसृत झालेल्या मासहतीमुळे मला जोरदार धक्का बसला होता व आश्चयव वाटले
होते. आत्ता, इतक्या वषािंनतरही मी त्या के सचा सवचार करू लागलो, तर माझ्या नेणीवेत
दडलेल्या असवश्वसनीय अशा बाबींनी मी र्रारून जातो. मला आनिंदाचे व आश्चयावचे भरते येत.े
त्या माणसाने स्वतुःच्या तोंडाने माझ्यावर घातलेल्या बिंधनामुळे मी गप्प होतो. पण गेल्या
मसहन्याच्या तीन तारखेला मी त्यातून मुक्त झाल्याने, आता हे जाहीर करणे माझे कतवव्य आहे.
आता लोक मला दोष देणार नाहीत. कारण वेळोवेळी मी त्या उल्लेखनीय माणसाचे सवचार व
कृ त्ये याबद्दल काही वक्तव्ये के ली असतािंना, लोकािंनी त्यात फार रुची दाखवली होती.
शेरलॉक होम्सशी असलेल्या माझ्या गाढ मैत्रीमुळे, घडलेल्या गुन्यात मला प्रचिंड रस असे.
आसण तो नाहीसा झाल्यावर, लोकािंसमोर उभे रासहलेले अनेक प्रश्न मी नेहमीच काळजीपूववक
वाचून काढत असे. एकाहून जास्त वेळा मी ते माझ्या समाधानाखातर त्याच्या पद्धतीने
सोडवण्याचा प्रयत्नदेखील के लेला आहे. अर्ावत मला त्यात फारसे यश समळालेले नाही. पण
त्यातील कु ठलीच के स मला रोनाल्ड अडेअरच्या दुुःखमय शेवटाइतकी भावलेली नाही. जेहहा
एखाद्या अनोळखी व्यक्तींच्या खुनाबद्दलचे पुरावे व उलटतपासणी मी वाचतो, तेहहा मला
शेरलॉक होम्सच्या मरणामुळे समाजाचे दकती नुकसान झाले आहे, हे जाणवते. मला वाटते,
खात्रीपूववक वाटते, की या सवसचत्र घटनेसिंबिंधीच्या बाबी त्याला नक्कीच रुचीपूणव वाटल्या होत्या.
पोलीसािंच्या तपासाची मदत होतीच. ककिं वा युरोपमधील पहील्या सुसत्र
ू सनरीिक व जागृत
मनामुळे, ते गुन्हेगार काय करतील याचा अिंदाज होताच. ददवसभर इकडेसतकडे दफरतािंना, मी
मनातल्या मनात के सचा सवचार करत होतो. पण मला पुरेसे योग्य असे स्पष्टीकरण, सापडत
नहहते. दोनदा तेच ते सािंगण्यापेिा, जसजशा गोष्टी लोकािंना मासहती होत गेल्या, तसतशा मी
सािंगत जातो.
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माननीय रोनाल्ड अडेअर हा मेनर्
ु च्या ऑस्रेलीयन कॉलनीचा गहहनवर असलेल्या
उमरावाचा दुसरा मुलगा होता. मोतीडबिंदच
ू े ऑपरे शन करण्यासाठी अडेअरची आई सतचा मुलगा
रोनाल्ड व मुलगी सहल्डा यािंच्याबरोबर ऑस्रेसलयाहून आली होती. ते ४२७, पाकव गल्ली इर्े
रहात होते. उत्तम अशा समजल्या जाणाऱ्या त्या समाजात, मुले इकडे सतकडे दफरत असत. कोणी
शत्रू नसलेले असे, सतर्ले वातावरण चािंगले होते. समस एसडर् वूडलेबरोबर रोनाल्डचा साखरपुडा
ठरला होता. पण परस्पर सिंमतीने, तो काही मसहन्यािंपूवी मोडला गेला. त्यामुळे काही खोलवर
भावसनक पररणाम झाले नाहीत. त्या माणसाचे आयुष्य नेहमीच्या पारिं पारीक कोत्या चाकोरीतून
चालले होते. कारण त्याच्या सवयी शािंत होत्या आसण स्वभाव फार भावनाशील नहहता. तरीसुद्धा
या सरळमागी तरुण उमरावावर ३० माचव १८९४ मध्ये रात्री दहा ते अकरा वीसच्या दरम्यान,
फार सवसचत्र व अकसस्मक पद्धतीने मरण चालून आले.
रोनाल्ड अडेअर हा पत्त्यािंचा शौकीन होता. तो सतत खेळत असे. पण त्याला काही इजा
होईल असा जुगार नहहे. तो कॅ हहेन्डीश, बॅगाटेल व बाल्डसवन या पत्त्यािंच्या क्लबचा सभासद
होता. त्याच्या मृत्युच्या ददवशी, बॅगाटेल क्लबमध्ये त्याने सकाळी व दुपारीही पत्त्यािंचा एक
प्रससद्ध खेळ खेळला. समस्टर मुरे, सर जॉन हाडी व कनवल मोरान हे त्याच्याबरोबर खेळले. तो
खेळ खेळतािंना प्रत्येकाला साधारण सारखेच पत्ते आले होते. अडेअरने पाच पौंड ककिं वा जास्त
गमावले असावेत. त्याचे नशीब बरे होते. त्यामुळे एवढ्याश्या नुकसानाचे त्याला काही वाटले
नाही. रोज रात्री तो या ना त्या क्लबमध्ये खेळायचा. पण तो सावधपणे खेळणारा होता आसण
बहुतेक वेळा डजिंके. असा पुरावा सापडला की गॉडफ्रे समलनर व उमराव बालमोराल
यािंच्याबरोबर काही आठवड्यािंपूवी खेळतािंना, कनवल मोरानबरोबरच्या भागीदारीमध्ये, त्याने
एका वेळी चारशे वीस डॉलर डजिंकले. खुनाच्या घटनेची चौकशी करतािंना, ही अलीकडची खबर
पुढे आली.
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खुनाच्या ददवशी सिंध्याकाळी तो बरोबर दहा वाजता घरी परतला. त्याची आई व बहीण
कोणातरी नातेवाईकाकडे गेलेल्या होत्या. नोकराणीने सािंसगतले की सतने त्याला दुसऱ्या
मजल्यावरील पुढच्या खोलीत सशरतािंनाचा आवाज ऐकला. ती त्याची उठाबसायची खोली होती.
सतने सतर्े शेकोटी पेटवली. ती पेटल्यावर सतने सखडकी उघडली. त्यानिंतर अकरा वाजून वीस
समसनटािंनी मेनुर् बाईसाहेब व त्यािंची मुलगी येईपयिंत, सतर्ून काही आवाज आला नाही. मुलाला
शुभ रात्री म्हणण्यासाठी बाईसाहेब त्यािंच्या मुलाच्या खोलीत सशरल्या, तेहहा त्यािंना असे आढळू न
आले की दार आतून बिंद आहे. त्यािंच्या हाकािंना व दार वाजवण्याला काही उत्तर समळाले नाही.
मग मदत समळवून जबरदस्तीने दार उघडण्यात आले, तेहहा तो दुदैवी तरुण टेबलाजवळ पडलेला
आढळला. मोठ्या सपस्तुलाच्या गोळीने त्याच्या डोकयाला भली र्ोरली जखम झाली होती. पण
कु ठल्याही प्रकारचे शस्त्र खोलीत सापडले नाही. टेबलावर दहा पौंडािंच्या दोन नोटा पडल्या होत्या
व सोन्याचािंदीच्या नाण्याच्या स्वरूपात, सतरा पौंड पडले होते. या पैशािंचे ढीग रचून ठे वलेले
होते. एका कागदावर क्लबमधील काही समत्रािंच्या नावापुढे काही आकडे सलसहलेले होते. त्यावरून
असा सनष्कषव काढला गेला, की तो मृत्यूपूवी त्याच्या पत्त्यािंच्या खेळातील हारसजतीचा सहशेब
करत होता.
पररसस्र्तीच्या समसनटाभराच्या तपासणीने, ती के स असधक गुिंतागुिंतीची होऊन बसली.
पसहल्या प्रर्म हे समजले नाही, की त्या तरुण माणसाने दार आतून का लावून घेतले होते. अशी
शक्यता होती, की खुन्याने दार लावले असेल आसण त्यानिंतर सखडकीतून पळू न गेला असेल.
सखडकीपासून बाहेर उडी मारायच्या जमीनीचे अिंतर सनदान वीस फू ट होते व खाली फु लािंनी
भरलेल्या झुडुपािंचा वाफा होता. ती फु लझाडे ककिं वा खालची जमीन यापैकी काहीच सवस्कटलेले
ददसत नहहते. ककिं वा खालील सहरवळीवरदेखील काही खुणा ददसत नहहत्या. त्यामुळे रोनाल्डनेच
दार लावले असावे, असे वाटत होते. पण तो जर मेला होता, तर मग त्याने दार कसे लावले?
सखडकीतून वर चढू न कोणी आले असेल, तर मागे काही खुणा सोडलेल्या ददसल्या असत्या.
एखाद्याने सखडकीतून गोळी झाडली असती, तरी इतकी नेमकी व जोराने जखम होण्याइतकी
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लागणे अवघड होते. सशवाय पाकव गल्ली तशी गजबज असलेली होती. घरापासून शिंभर याडाववर,
एक गाडी उभी होती. सपस्तुलाचा आवाज कु णी ऐकला नाही. तरीही तत्काळ मरण येईल, इतक्या
जोराने आवाज न करता गोळी झाडली गेली होती. अशी एकिं दरीत पलव गल्लीतील गूढ खुनाची
कहाणी होती. खुनाचा हेतू काय ते कळत नहहते व मी म्ह्टल्याप्रमाणे, तरुण रोनाल्डला कु णी शत्रू
असल्याचेही मासहती नहहते. खोलीतून काही पैसे ककिं वा ककिं मती ऐवज चोरल्याचेही ददसत नहहते.
ददवसभर मी या गोष्टी मनात परतपरत आठवून पहात होतो, जेणेकरून काही तकव सिंगती
सापडेल आसण माझ्या गरीब सबचाऱ्या समत्राने काही बचावात्मक हालचाल के ल्याच्या खुणा तरी,
तपासाच्या सुरवातीस सापडतील. मला कबूल के ले पासहजे, की मी अगदीच र्ोडी प्रगती के ली.
मी सिंध्याकाळी बागेत दफरत होतो. सहाच्या सुमारास मी पाकव गल्लीच्या टोकाशी असणाऱ्या,
ऑक्सफडव रस्त्याला पोचलो. फ़ू टपार्वरील काही मवाली एका सखडकीकडे टक लावून बघत होते.
मी पण त्या घराकडे पाहू लागलो. रिं गीत चष्मा घातलेला एक बारीक माणूस मला साधे कपडे
घातलेला गुप्तहेर असावा, असे वाटले. तो त्याचे काही सवचार सहरीरीने मािंडत होता व
त्याच्याभोवती ऐकणाऱ्यािंची गदी झाली होती. मी शक्य तेवढा त्याच्या जवळ गेलो. पण त्याचे
सनरीिण मला बेकार वाटले. मी वैतागून तेर्ून चालू पडलो. तेहहा मी एका वयस्क बािंधेसूद
नसलेल्या माणसाला धक्का ददला. तो बाळगत असलेल्या पुस्तकािंचा ढीग खाली पडला. मला
आठवते की मी तो उचलायला लागल्यावर, त्यातले एक ‘झाडािंच्या पूजेचा इसतहास’ असे
असल्याचे मला ददसले. तो गरीब मनुष्य पुस्तकप्रेमी असणार, असे मला वाटले. तो एक व्यापारी
म्हणून ककिं वा छिंद म्हणून, अशी अनाकलनीय पुस्तके घेऊन चालला होता. मी त्याची िमा
मासगतली. पण दुदैवाने माझा धक्का लागून पडलेली ती पुस्तके त्याच्या दृष्टीने फार मूल्यवान
असल्याचे लिात येत होते. सचडू न मोठ्याने गुरगुरत, तो वळला आसण त्याचे पािंढरे के स व
वाकलेली पाठ गदीत नाहीशी झाली.
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४२७ पाकव गल्ली येर्ील माझ्या सनरीिणाने, मला रुची असलेली समस्या सोडवण्यास
र्ोडी मदत झाली. हे घर रस्त्यापासून पाच फु टापेिा जास्त उिं च नसलेल्या बुटक्या डभिंतीच्या
कुिं पणाने, अलग के लेले होते. त्यामुळे सतर्ून बागेत येणे सोपे होते. पण सखडकी तशी चढू न येण्यास
अवघड होती. कारण सतर्े कोणी माणूस चढू न येऊ शके ल, असे कु ठल्याही प्रकारचे खािंब नहहते.
मी के डसिंग्टनकडे परत आलो व माझ्या अभ्याससके त बसून पाच समसनटे होतात न होतात, तोच
नोकराणी सािंगत आली की एक मनुष्य मला भेटायला आलेला आहे. आश्चयव म्हणजे तो माझा धक्का
लागून जयाची पुस्तके पडली तोच होता. त्याचा उठावदार पण सुरकु तलेला चेहरा, पािंढऱ्या
के सािंमधून डोकावत होता. त्याच्या उजव्या हातात डझनभर मोठी पुस्तके होती. त्याच्या सवसचत्र
खजावतील आवाजात तो बोलला, “सर, मला बघून तुम्हाला नवल वाटलेले ददसते आहे.”
मी तसे झाले असल्याचे कबूल के ले.
“मी तुमच्या मागून आलो व तुम्हाला या घरात सशरतािंना पासहले, तेहहा माझ्या
सद्द्सदसववेकबुद्धीला स्मरून, मी सवचार के ला की मी र्ोडा अडखळलो असेन, तर त्यात सवशेष
काही त्रास नहहता. माझी पुस्तके तुम्ही उचलून ददल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानावे, म्हणून
आलो आहे.”
“तुम्ही एवढ्याश्या गोष्टीसाठी उगीच तसदी घेतलीत. मी कोण आहे ते तुम्हाला कसे
कळले?”
“सर, मी फार स्वातिंत्र्य घेत नसेन, तर मी तुमचा शेजारी आहे. चचव रस्त्याच्या कोपऱ्याला,
माझे पुस्तकािंचे छोटेसे दुकान आहे. तुम्हाला भेटून मला आनिंद झाला. आता तुम्ही स्वतुःला
धक्क्यातून सावरा. तुमच्या पुस्तकािंच्या दुसऱ्या कप्प्यातील जागा व्यवसस्र्त भरून काढायला
माझ्याकडे कॅ ट्युलस व पसवत्र लढाईचे पाच खिंड, सूट समळणाऱ्या दकमतीला आहेत. तुमचे
पुस्तकािंचे कपाट त्यामुळे जास्त व्यवसस्र्त ददसेल, नाही का सर?”
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माझ्यामागील कपाट बघण्यासाठी मी वळलो. जेहहा मी परत वळलो, तेहहा शेरलॉक होम्स
टेबलापलीकडू न माझ्याकडे हसत पहात उभा होता. मी उठू न उभा रासहलो. काही सेकिंद
त्याच्याकडे सनरखून पासहले आसण मला वाटते आयुष्यात पसहल्यािंदाच व शेवटचे, मी चक्कर येऊन
पडलो. माझ्या डोळ्यासमोर करडे धुके तरळले. मी जागा झालो तेहहा पासहले, की माझी कॉलर
सैल के लेली होती व माझ्या ओठािंवर िँडीची चव रें गाळत होती. हातात जग घेऊन होम्स
माझ्यावर ओणवा झालेला होता.
माझ्या आठवणीतील आवाज बोलला, “माझ्या सप्रय वॉटसन, मी तुझी हजारदा िमा
मागतो. तुझ्यावर इतका पररणाम झाला असेल, अशी मला कल्पना नहहती.”
मी त्याला घट्ट समठी मारली.
मी ओरडलो, “होम्स! हा खरच तू आहेस का? तू चक्क सजविंत आहेस?” त्या भीतीदायक
भुयारातून तू यशस्वीपणे चढू न येऊ शकलास का?”
तो म्हणाला, “िणभर र्ािंब. या गोष्टींची चचाव करायला तू बरा आहेस का? मी नाटकीपणे
प्रगट होऊन तुला अकारण गिंभीर धक्का ददलेला आहे.”
“मी ठीक आहे. पण होम्स, माझा माझ्या डोळ्यािंवर खरच सवश्वास बसत नाही. अरे देवा!
सगळ्या माणसािंमधून तू ---- माझ्या अभ्याससके त उभा असावास, हे समजून घेणे अवघड आहे.”
मी परत मला सचमटा काढू न बसघतले. “तसेही तू काही भूत वाटत नाहीस. माझ्या सप्रय होम्स,
तुला पाहून मला कमालीचा आनिंद झालेला आहे. बस आसण मला सािंग, की तू त्या भीतीदायक
भुयारातून कसा काय सजविंत बाहेर आलास?
तो

माझ्यासमोर

बसला.

त्याच्या

नेहमीच्या

शािंतपणे

ससगरे ट

पेटवली.

तो

पुस्तकसवक्रेत्याच्या कोटात होता. त्याचे के स पािंढरे व हातात पुस्तकािंची चळत होती. पसहल्यापेिा
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तो जास्त बारीक व उत्साही ददसत होता. त्याच्या गरुडासारख्या धारदार नाकाच्या चेहऱ्यावर,
पािंढुरकी मलूल छटा ददसत होती. त्याची तब्येत फार बरी नसल्याचे ती दशवसवत होती.
तो म्हणाला, “वॉटसन, मी स्वतुःला ताणून पूववसस्र्तीत आणल्याने मला चािंगले वाटत आहे.
उिं च माणसाला उिं ची एक फु टाने कमी करून खूप तास वावरणे त्रासदायकच होते. सप्रय समत्रा,
स्पष्टीकरण म्हणून आपल्यासमोर असलेल्या कठीण व धोकादायक अशा रात्रीच्या कामासाठी,
मला तुझे सहकायव लागणार आहे. मला वाटते, कदासचत हे काम सिंपल्यावर मी तुला सारे
स्पष्टीकरण ददलेले बरे पडेल.”
“मला खूप उत्सुकता लागून रासहली आहे. मी सवव काही आत्ताच ऐकणे पसिंत करे न.”
“तू आज रात्री माझ्याबरोबर येशील का?”
“तुला पासहजे सतर्े आसण पासहजे तेहहा.”
“हे खरोखर पूवीसारखेच झाले. आपण जाण्यापूवी, छानसे जेवण करायला आपल्याला वेळ
आहे. मग त्या भुयाराबद्दल! मला त्याच्याबाहेर यायला फार त्रास झाला नाही. त्याचे साधे कारण
म्हणजे मी त्याच्या आत कधी गेलोच नहहतो.”
“आत गेलाच नहहतास?”
“नाही, वॉटसन. मी त्याच्या आत कधीच नहहतो. मी तुला पाठवलेली सचठ्ठी पूणवपणे खरी
होती. जेहहा काहीतरी वाईट घडणार असल्याची पूववसूचना देते आहे असे वाटणारी मृत प्रोफे सर
मोरीअॅटीची आकृ ती, मी सुरसिततेकडे नेणाऱ्या अरुिं द रस्त्यावर उभी असलेली पासहली, तेहहा
माझी कारकीदव सिंपुष्टात आल्याची माझी जवळजवळ खात्रीच झाली. त्याच्या करड्या डोळ्यात
मला, आवरण्यास कठीण असा काही हेतू ददसला. मी त्याच्याशी बोलून एक सचठ्ठी सलहायची
परवानगी समळवली, जी मी तुला निंतर पाठवली. मी ती माझ्या काठी व ससगरे टच्या पेटीजवळ
ठे वली आसण रस्त्याने चालत सनघालो. मोरीअॅटी माझ्याबरोबर होताच. मी शेवटी खाडीशी
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आलो. त्याच्याकडे शस्त्र नहहते पण पण तो माझ्या अिंगावर धाऊन आला व माझ्या गळ्यात त्याचे
लािंब हात टाकले. पण त्याला कळले की त्याचा खेळ सिंपत आलेला आहे. फक्त त्याला माझ्यावर
सूड उगवायची इच्छा उरली होती. आम्ही डु गडु गत दरीच्या अगदी कडेने चाललो होतो. मला
माशवल आटवची ( जयुडो, कराटेसारखा एक साहसी क्रीडाप्रकार ) ककिं वा रे सडलिंग या जपानी
पद्धतीची र्ोडीफार मासहती होती व त्याचा मला एकाहून जास्त वेळा उपयोग झाला होता. मी
त्याच्या पकडीतून सनसटलो. काही सेकिंदाने तो मोठ्याने ककिं काळी मारत, हवेत जोराने हात
उिं चावत. मला लार् मारू लागला. पण त्याचा तोल गेला आसण तो पडला. डभिंतीच्या कडेला
माझा चेहरा नेऊन, मी त्याला खोल पडतािंना पासहले. मग तो एका खडकावर आदळला आसण
पाण्यात पडला.
होम्सने ससगरेटच्या झुरक्यािंमधून ददलेले त्याचे स्पष्टीकरण मी आश्चयावने ऐकत राहीलो.
मी ओरडलो, “पण मी माझ्या डोळ्यािंनी खालपयिंत गेलल्े या व परत न दफरलेल्या खुणा
पासहल्या.”
“झाले ते असे झाले. जया िणी प्रोफे सर नाहीसा झाला, तेहहा माझ्या लिात आले की के वळ
दैव बलवत्तर म्हणूनच मी वाचलो. मला मासहती आहे, की माझ्या मरणावर टपलेला मोरीअॅटी
हा एकमेव मनुष्य नहहता. मला जखमी करायचा वा मारायचा बेत असलेले, अजून कमीत कमी
सतघेजण होते व त्यािंच्या म्होरक्याच्या मरणाने ते असधकच सचडू न उठले असणार. ते फार
धोकादायक होते. त्यातील कु णा ना कु णाला मी सापडलो असतो. पण सवव जगाची जर खात्री
झाली असती, की मी मेलो आहे, तर ही माणसे त्यािंना त्यािंच्या नको त्या उद्योगािंमुळे ओळखून
कु णी अडकवेल, ही भीती नसल्याने समाजात मोकाट सुटतील व आज ना उद्या मी त्यािंना ठार
करू शके न. मग मी जाहीर करू शके न, की मी अजून सजविंत आहे. प्रोफे सर मोरीअॅटी दरीच्या
तळाशी पोचायच्या आत, मी हा सगळा सवचार के ला.
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“मी उभा रासहलो व माझ्यामागील दगडी डभिंतीची तपासणी के ली. त्या बाबतीतले तुझे
सचत्रमय वणवन मी काही मसहन्यािंनी वाचले, तेहहा डभिंत फक्त जोर देण्यासाठी बािंधली गेल्याचे
लिात आले. पण ते खरे नहहते. काही छोटे जसमनीला समािंतर असे भाग त्यातून बाहेर आलेले
ददसत होते. सुळका तर इतका टोकदारपणे उिं च गेलेला होता, की तो चढू न जाणे अशक्यच होते
आसण ओल्या रस्त्यावरून मागे पाउलखुणा न ठे वता वाट काढत जाणे, तेवढेच अशक्य होते. मला
वाटते, अशा प्रसिंगी मी करतो, तसे माझे बूट मी म्हणूनच उलटे के ले होते. पण एका ददशेने
जाणाऱ्या तीन चाकोऱ्या बघून, काही फसवणूक झाल्यासारखे वाटत होते. साकल्याने सवचार
करता, मी चढण्याचा धोका घ्यावा, हे उत्तम ठरले असते. वॉटसन, हे फार आनिंददायी नहहते.
त्या दरीकडे बघून, भोवळ येईल की काय असे वाटत होते. मी कल्पनेच्या साम्राजयात रमणारा
माणूस नाही. पण खोलवरून मला मोरीअॅटीच्या ककिं काळ्या ऐकू आल्यासारखे वाटत होते.
र्ोडीशी चूक झाली, तरी मृत्यू अटळ होता. बरे च वेळा गवताचा पुिंजका माझ्या हातात येई ककिं वा
खडकािंमधील ओल्या फटींमधून पाय घसरे . मला वाटे, झाले. मी आता सिंपलो. पण मी झगडत
झगडत वर जात राहीलो आसण शेवटी मला खोलवर एक पठारासारखा मऊ शेवाळ्याने भरलेला
भाग लागला. सतर्े मी आरामात कु णाला न ददसता झोपू शकत होतो. माझ्या सप्रय वॉटसन, त्याच
वेळेस तू आसण तुझी माणसे मोठ्या चेंगट व दयनीय पद्धतीने मला कु ठल्या पररसस्र्तीत मरण
आले, त्याचा तपास करत होतात.
शेवटी तुम्ही तुमचे अटळ व पूणवपणे चुकीचे सनष्कषव काढलेत व हॉटेलकडे सनघालात आसण
मी एकटाच रासहलो. माझी अशी कल्पना होती, की माझे साहस आता सिंपत आले असावे. पण
अचानकपणे मला असे आढळू न आले, की अजून काही आश्चये माझी वाट बघत आहेत. वरून
पडणारा एक मोठा खडक माझ्या अगदी जवळू न गेला आसण खोल दरीत पडला. मला वाटले, की
तो अपघात होता. पण िणभराने वर बघतािंना, मला अिंधारू लागलेल्या आकाशाच्या
पाश्ववभूमीवर एका माणसाचे डोके ददसले. त्याने अजून एक खडक, मी उभा होतो त्या ददशेने
सभरकावला. तो माझ्या डोक्यापासून फ़ू टभर अिंतरावर पडला. याचा अर्व उघड होता. मोरीअॅटी
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काही एकटाच नहहता. त्याचा किं पू होता. त्यावरून तो दकती धोकादायक होता, ते लिात येत
होते. त्याने माझ्यावर हल्ला के ला, तेहहा त्याच्या मागे त्याची माणसे लि ठे ऊन होती. मला न
ददसता त्यािंनी मोरीअॅटी दरीत पडलेला पासहला असणार. मग ते सुळक्यावर चढू न गेले असणार
व तेर्ून मला सिंपवायच्या हेतूने मोठे खडक खाली ढकलून ददले असणार.
“वॉटसन, हा सवचार करायला मला फार वेळ लागला नाही. सुळक्यावर परत मला तो
कठोर चेहरा ददसला. तो आता अजून एक खडक खाली पाडायच्या प्रयत्नात असल्याचे मला कळले.
मी घाईने कसाबसा रस्त्याने खाली येऊ लागलो. मला वाटत नाही, की मी ते र्िंडपणे के ले असेल.
वर चढण्यापेिा ते शिंभरपटीने जास्त अवघड होते. पण मला धोक्याचा सवचार करायला वेळ
नहहता. मी त्या पठाराच्या कडेला हाताने धरून उतरत असतािंना, अजून एक खडक माझ्या
जवळू न गेला. अधे अिंतर उतरून आल्यावर मी घसरू लागलो, पण देवकृ पेने मी िरचटत, रक्त
गळत, रस्त्याला लागलो. मी अिंधारातून पळत सुटलो. दहा मैल पळालो. आठवड्यानिंतर मला
असे आढळले, की मी फ्लॉरे न्समध्ये आहे. माझे काय झाले, हे जगात कु णालाही मासहती
नसल्याबद्दल, माझी खात्री होती.
“माझ्या सप्रय वॉटसन, मी तुझी माफी मागतो. माझा सवश्वासू असा एकच माणूस होता -तो म्हणजे माझा भाऊ, मायक्रॉफ्ट. मी मेलोच होतो आसण हे नक्की होते की तुला ते सवव खरे
असल्याचे वाटल्यासशवाय, तू इतक्या खात्रीलायक रीत्या माझ्या दुुःखािंताचा तपशील ददला
नसतास. गेल्या तीन वषावत अनेक वेळा मी तुला सलसहण्यासाठी, म्हणून पेन उचलले. पण माझे
गुसपत फु टेल या भीतीने, मी तुझे माझ्यावरील प्रेम आठवून, तुला अिंधारात ठे वण्याच्या मोहाला
बळी पडलो. आज सिंध्याकाळी तू जेहहा माझी पुस्तके उचलत होतास, तेहहा मी तुझ्यापासून लािंब
सनघून गेलो. तेहहा माझा धोक्याचा काळ चालू होता आसण तू एकदम काही आश्चयोद्गार काढला
असतास, तर मी उघडा पडलो असतो. त्यामुळे काही नको असे, वाईट पररणाम घडले असते.
मला मायक्रॉफ्टवर सवश्वास ठे ऊन माझ्याबद्दल खरे सािंगणे भाग होते. कारण मला त्याच्याकडू न
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पैसे हवे होते. मला आशा होती, त्याप्रमाणे लिंडनमधील घटना घडल्या नाहीत. कोटावतील
सुनावणीमध्ये, मोरीअॅटीच्या टोळीतील माझा सूड घेण्यास टपलेले दोन मोठे धोकादायक सभासद
सुटले. मी दोन वषे सतबेटमध्ये काढली. मी ल्हासाला भेट देऊन व मुख्य लामाबरोबर काही ददवस
राहून, छान वेळ घालवला. उल्लेखनीय सफरी करणाऱ्या नॉवेसजयन डसिंगेरसन याचे नाव तू ऐकले
असशील. पण म्हणजे तू माझ्याबद्दलच्या, तुझ्या या समत्राबद्दलच्या, बातम्या ऐकत होतास, हे
तुला मासहती नहहते. मग मी पर्शवयाला गेलो. मक्का पासहली. खाटुवमच्या खसलफाशी माझी भेट,
फारच बहारदार ठरली. मी परदेशी कायावलयाला त्याचा वृतािंत ददला. फ्रान्सला परतताना मी
दसिणेकडील मॉन्टपेलीअरला काही महीने राहून, कोळशापासून बनणाऱ्या पदार्ािंवरील
सिंशोधनाला माझा वेळ ददला. त्यात मला पुरेसे समाधान समळाल्यावर व आता माझ्या शत्रूिंपैकी
एकजणच लिंडनमध्ये राहीला असल्याचे समजल्याने, मी इर्े परतायच्या बेतात होतो. तेहहा पाकव
लेनच्या गूढ के सने माझे लि वेधून घेतले. त्यामुळे मी घाईने परतायची हालचाल के ली. ती के स
मला फक्त आहहानात्मक वाटली एवढेच नहहे, तर त्यामुळे मला व्यसक्तशुः सवसशष्ट प्रकारच्या सिंधी
समळतील असे वाटले. मी ताबडतोब लिंडनला आलो. समसेस हडसनला रानटीपणे आश्चयावच्या
भावनासतरे कात लोटून, बेकर रस्त्यावरील माझ्या घरी अवतीणव झालो. मायक्रॉफ्टने माझी जागा
व माझी कागदपत्रे नेहमी असत, तशीच नीट राखून ठे वली होती. वॉटसन, तेहहा अशा तऱ्हेने मी
दोन वाजता, माझ्या जुन्या जागेतील माझ्या आवडत्या हातवाल्या खुचीत येऊन स्र्ानापन्न झालो
आहे. मी एवढीच इच्छा करत होतो की माझा जुना समत्र वॉटसन याने इर्े येऊन त्याच्या
नेहमीच्या माझ्यासमोरील खुचीत बसावे.”
एसप्रलमधील त्या सिंध्याकाळी मी होम्सचे एवढे उल्लेखनीय कर्न ऐकले. त्यावर सवश्वास
ठे वणे, मला कठीण जात होते. परिं तु मी परत पाहू शकणार नाही असे वाटणारी होम्सची उिं च
वैसशष्ट्यपूणव मूती व उत्सुक, वेधक चेहरा पासहला, तेहहा माझा त्याच्या कहाणीवर सवश्वास
बसला. मला जाणवणाऱा त्याचा उदास सवरह त्याच्या लिात आल्यामुळे त्याने शब्दािंऐवजी
त्याच्या हावभावािंमधून सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न के ला. तो म्हणाला, “वॉटसन, काम करत
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रहाणे, हाच दुुःखावरचा उत्तम उपाय आहे. आसण आज रात्री माझ्याकडे आपल्या दोघािंकरता
छोटेसे काम आहे. जर आपला सनष्कषव बरोबर असेल, तर या पृर्थवीतलावरील त्या माणसाच्या
आयुष्याला न्याय समळे ल.” मी फु कटच त्याला अजून काही सािंगायला सािंसगतले. तो उत्तरला,
“सकाळपूवी तुला याबद्दल पुरेसे समजेल व ददसेल. साडेनऊ पयिंत, आपल्याला गेल्या तीन
वषािंबद्दल पुरेसे बोलता येईल. निंतर आपण ररकाम्या घराच्या उल्लेखनीय साहसाबद्दल चचाव
करायला सुरवात करू.”
टािंग्यात त्याच्याशेजारी मी बसलो आहे, माझ्या सखशात सपस्तुल आहे आसण हृदयात साहस
करण्याची ऊमी भरलेली आहे, असे जुन्या काळासारखे मला वाटत होते. होम्स र्िंड, शािंत होता.
रस्त्यावरील ददव्यािंचा प्रकाश त्याच्या टोकदार नाक डोळ्यािंच्या चेहऱ्यावर पडत होता. त्यामुळे
त्याच्या सवचारमग्न अशा मुद्रेवरील भुवया खाली वळलेल्या ददसत होत्या. पातळसर ओठ दाबले
गेले होते. मला कल्पना नहहती की कु ठल्या जिंगली पशूची सशकार करायला, आम्ही लिंडनमधील
गुन्हेगारािंच्या गदव अरण्यात चाललो होतो. या चतुर सशकाऱ्याच्या आसवभाववािंवरून मला खात्री
होती की साहस फारच भयिंकर होते -- पण त्याच्या ओठािंवर समाधानाचे हास्य झळकताना पाहून
मला आमच्या मोसहमेचे हेतू, र्ोडे चािंगले असावे असे वाटत होते.
माझी अशी कल्पना होती की आमचे साहस बेकर रस्त्यापुरते मयावददत असेल पण होम्सने
टािंगा कॅ हहेंडीश चौकाच्या अलीकडे र्ािंबवला. त्याने टािंग्याबाहेर पाऊल ठे वले, तेहहा त्याने मोठ्या
शोधक नजरे ने उजवीकडे व डावीकडे पासहले. प्रत्येक रस्त्याच्या कोपऱ्यावर तसाच दृष्टीिेप टाकू न
त्याने त्याचा पाठलाग होत नसल्याचे, काळजीपूववक पद्धतीने पासहले. आमचा मागव र्ोडा वेगळाच
होता. लिंडनच्या गल्ल्याबोळािंचे होम्सचे ज्ञान, असामान्य प्रकारचे होते. या प्रसिंगी तो तबेले व
तबेले मोडू न के ल्या गेलल्े या घरािंच्या जाळ्यामधून, मनाशी खात्री बाळगत, जोराने चालला होता.
इर्े असा काही भाग आहे, हे मला मासहतीदेखील नहहते. शेवटी आम्ही एका, जुनी धुरकट घरे
असलेल्या, लहानशा रस्त्याला लागलो. सतर्ून मँचेस्टर व ब्लािंडफोडव रस्ता लागत होता. सतर्े

194

एका अरुिं द वाटेशी टािंगा हळू च वळला व एका लाकडी दरवाजयातून आत सशरून, सुनसान
ररकाम्या जसमनीवर र्ािंबला. सतर्ून एक दार दकल्लीने उघडू न आम्ही एका घराच्या मागील
दाराशी आलो. आम्ही दोघे आत सशरल्यावर, त्याने आमच्या मागे ते दार लाऊन घेतले.
ती जागा पूणवपणे अिंधारी होती. ते ररकामे घर असल्याचे मला समजले. उजाड लाकडी
तक्तपोशीवर आमची पाऊले, कु रकु र वाजत होती. एका डभिंतीमधून डचिंध्या झालेला कागद लोंबत
होता. सतर्े माझा हात लागला. होम्सच्या बारीक र्िंड बोटािंचा वेढा माझ्या मनगटाभोवती पडला.
तो मला पुढे खालील बाजूस असलेल्या लािंबलचक हॉलमध्ये घेऊन गेला. सतर्े मला
दरवाजयावरील अिंधुक उजेडात धुरकट चौकोनी सखडकी ददसली. इर्े होम्स अचानक उजवीकडे
वळला आसण आम्ही एका चौकोनी, मोठ्या. ररकाम्या खोलीत आलो. त्याचे कोपरे अिंधारलेले
होते. पण रस्त्यावरील ददव्यािंनी मध्यभाग र्ोडासा उजळलेला होता. सतर्े जवळ ददवा नहहता व
सखडकी धुळीने माखलेली होती. त्यामुळे आम्हाला एकमेकािंच्या पुसट आकृ त्या फक्त जाणवत
होत्या. माझ्या समत्राने माझ्या खािंद्यावर हात ठे वला व त्याचे ओठ माझ्या कानाजवळ आणून तो
कु जबुजला,
“आपण कु ठे आलो आहोत, तुला कळले का?”
मी अिंधारी सखडकीकडे सनरखून बघत म्हटले, “नक्की हा बेकर रस्ता आहे.”
“बरोबर. आपण आपल्या जुन्या घराच्या समोर असलेल्या, कॅ म्डेन घरात आहोत.”
“पण आपण इर्े का आलो आहोत?”
“कारण इर्ून त्या सचत्रातल्यासारख्या घराचे दृष्य छान ददसू शके ल. माझ्या सप्रय वॉटसन,
मी तुला अशी सवनिंती करतो की तू बाहेरून ददसणार नाहीस अशी काळजी घेऊन, र्ोडा अजून
सखडकीजवळ ये. आता तू तुझ्या छोट्या परीकर्ािंची सुरवात असलेल्या, आपल्या खोल्यािंकडे
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बघतोस का? आपण बघूया की मी इर्े नसलेल्या तीन वषािंमध्ये, तुला आश्चयवचदकत करण्याची
माझी शक्ती नाहीशी झालेली आहे की काय!”
मी पुढे सरकू न ओळखीच्या सखडकीकडे पासहले. माझी दृष्टी त्यावर पडताच, नवल वाटून व
दुुःखाने माझे तोंड उघडे पडले. सखडकीचे पडदे खाली के लेले होते. आसण खोलीत प्रखर ददवा
जळत होता. खुचीत बसलेल्या माणसाची सावली सखडकीच्या प्रकासशत तावदानावर पडली
होती. त्या डौलदार व नखरे ल माणसाचे डोके , खािंद्यािंचा रुिं दपणा व त्याची एकिं दर वैसशष्ट्ये
ठळकपणे ददसत होती. त्याचा चेहरा अधववट वळलेला होता. त्याची काळी आकृ ती माझ्या
आजोबािंच्या आवडत्या फोटोफ्रेमसारखी ददसत होती. हे पूणवपणे होम्सचे काम होते. तो तोच होता
का? मी इतका आश्चयवचदकत झालो, की होम्स माझ्याशेजारी उभा आहे का, याची खात्री करायला
मी माझा हात लािंब के ला. तो शािंतपणे हसत होता.
तो म्हणाला, “कसे काय?”
मी ओरडलो, “अरे बापरे! हे फारच छान आहे.”
तो म्हणाला, “काळ ककिं वा रीतीररवाज माझी अमयावद सवसवधता, सशळी करू शकत नाहीत.
हे खरच माझ्यासारखे आहे, नाही का?” एखाद्या कलाकाराला स्वतुःच्या कलाकृ तीत असावा तसा
आनिंद व असभमान, त्याच्या आवाजात जाणवत होता.
“मी शपर्ेवर सािंगतो, की तो तूच होतास.”
“हे मी ग्रेनोबलच्या ऑस्कर म्युसनअरमुळे करू शकलो. तो काही ददवस साचा बनवत होता.
तो मेणात बनवला गेला होता. बाकीचे मी आज दुपारी बेकर रस्त्याला आल्यावर के ले.”
“पण का?”
माझ्या सप्रय वॉटसन, ते मी या बळकट कारणासाठी के ले, की मी इर्े नसलो तरी मी इर्े
आहे, असे काही लोकािंना वाटावे, अशी माझी इच्छा होती.”
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आसण तुला वाटत होते, की खोलीवर कु णीतरी नजर ठे ऊन आहे?”
“मला कु णीतरी नजर ठे ऊन असल्याचे, मासहती होते.”
“कोण?’
“माझे जुने शत्रू, वॉटसन. जयािंचा म्होरक्या रायचेनबाक दरीत सचरसनद्रा घेत होता ती टोळी,
तुला नक्कीच आठवत असणार. फक्त त्यािंना आसण त्यािंनाच मासहती होते, की मी अजून सजविंत
आहे. आज ना उद्या मी माझ्या खोलीवर परतेन, असा त्यािंचा सवश्वास होता. म्हणून ते सतत लि
ठे ऊन असत. आसण आज सकाळी त्यािंनी, मला आलेले बसघतले.”
“तुला कसे कळले?”
“कारण मी सखडकीतून बाहेर पासहले, तेहहा मला त्यािंचा एक सैसनक पाळत ठे ऊन उभा
असलेला ददसला. तसा त्याच्यापासून काही धोका नाही. त्याचे नाव पाकव र आहे. त्याचा व्यवसाय
गुन्हेगारािंना सगलोरटनची सशिा देणे हा असून, तो हापव नावाचे वाद्य उत्तम वाजवू शकतो. मी
त्याची काही पवाव करत नाही. पण त्याच्यामागे असलेल्या, मोरीअॅटीचा सजवलग समत्र असलेल्या,
कड्यावरून माझ्यावर मोठे खडक ढकलणाऱ्या, शसक्तमान भीतीदायक व्यक्तींची पवाव करतो. तो
लिंडनमधील सवावत लबाड व धोकादायक गुन्हेगार आहे. वॉटसन, तो मनुष्य आज रात्री माझ्या
मागावर आहे आसण आपण त्याच्या मागावर असलेल,े त्याला मुळीच मासहती नाही.”
माझ्या समत्राचे बेत हळू हळू मला समजत होते. या सोयीस्कर बेतामुळे, टेहळ
े णी
करणाऱ्यािंवर, नजर ठे वली जात होती व पाठलाग करणाऱ्यािंचा पाठलाग के ला जात होता. ती
टोकदार सावली म्हणजे माशाला पकडायचा गळ होता आसण आम्ही सशकारी होतो. आम्ही
अिंधारात शािंतपणे एकत्र उभे होतो आसण आमच्या समोरून घाईघाईने परतपरत हलणाऱ्या
आकृ त्यािंकडे, लि ठे ऊन होतो. होम्स स्तब्ध व शािंत होता. पण तो दि होता, हे मी नक्की सािंगू
शकतो. येणाऱ्याजाणाऱ्यािंवर तो नजर रोखून होता. ती सुनसान, पण आमच्यासाठी वादळी रात्र
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होती. लािंबलचक रस्त्याने वाऱ्याचा सूिं सूिं आवाज येत होता. खूप लोक येतजात होते. बहुतेकािंनी
कोट व मफलर घातला होता. एकदोनदा मला असे वाटले, की मी त्यापैकी एक आकृ ती पूवी
पासहलेली आहे. रस्त्यावर काही अिंतरावरील एका घराच्या दारात दोन माणसे वाऱ्यापासून
स्वतुःचा बचाव करतािंना ददसत होती. मी होम्सचे लि सतकडे वेधण्याचा प्रयत्न के ला. पण त्याने
र्ोडा अधीरपणा दाखवून, पुन्हा रस्त्यावर नजर ठे वायला सुरवात के ली. काही वेळा त्याने
डभिंतीवर बोटे ठे ऊन हातापायािंची भरभर हालचाल के ली. तो अस्वस्र् बनत चालल्याचे मला
कळत होते. त्याला जशी अपेिा होती त्याप्रमाणे, त्याचे बेत सफल होत नहहते. शेवटी जसजशी
मध्यरात्र जवळ येऊ लागली व रस्ता सुनसान झाला तसतसा तो अस्वस्र् होऊन रागारागाने
खोलीत फे ऱ्या मारू लागला. मी त्याच्यावर काही शेरेबाजी करायच्या सवचारात होतो. जेहहा मी
प्रकासशत सखडकीकडे माझे डोळे वळवले, तेहहा मला पूवीसारखेच आश्चयव वाटले. मी होम्सचा
हात पकडू न वर दाखवले.
“मी ओरडलो, “सावली हलते आहे.”
खरोखर लगेच सावलीची पाठ वळू न त्याचे तोंड आमच्याकडे झाले.
तीन वषावत नक्कीच त्याच्या स्वभावातील आक्रमकता कमी झाली नहहती. ककिं वा त्याच्या
तीक्षण बुसद्धमत्तेतील अधीरपणाची धार कमी झाली नहहती.
तो म्हणाला, “अर्ावतच ती हलली. वॉटसन, मी इतका अपररपक्व मूखव नाही आहे, की मी
माझा खोटा पुतळा बनवेन व त्याला युरोपमधील हुशार मनुष्य फसेल. आपण या खोलीत येऊन
दोन तास झाले. आसण समसेस ह्डसनने त्या पुतळ्यात आठ वेळा ककिं वा दर पाऊण तासाने बदल
के ले. ती ते पुढून करते आहे. म्हणजे सतची सावली कधीच ददसणार नाही. आहा!” त्याने एक
अस्फु ट उद्गार काढू न श्वास रोधला. मिंद प्रकाशात मी पासहले, की तो सावरून बसलेला आहे व
पूणव लि देऊन त्याने डोके पुढे झुकवले आहे. बाहेर रस्त्यावर सचटपािरू देखील नहहते. ती दोन
माणसे अजूनही गुडघ्यात वाकू न, दितेने दरवाजयाजवळ उभी होती. पण निंतर ती ददसेनाशी
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झाली. सववत्र अिंधार व सस्र्रता होती. फक्त आमच्यासमोरच्या सपवळ्या धमक पडद्यावर
मध्यभागी काळ्या आकृ तीची बायकडा ददसत होती. नीरव शािंततेत परत मी पातळ कु जबुजता
आवाज ऐकला. दबक्या अधीरतेने काही बोलणे चालू होते. िणभराने त्याने मला खोलीच्या
अिंधाऱ्या कोपऱ्यात ओढले. माझ्या ओठािंवर ठे वलेल्या त्याच्या हाताने, मला गप्प बसण्याची
सूचना समळाली. माझ्या ओठािंवर ठे वलेली त्याची बोटे र्रर्रत होती. माझ्या समत्राला इतका
हादरलेला, मी कधीच पासहले नहहते. अजूनही आमच्या समोरील रस्ता सुनसान व स्तब्ध होता.
अचानक मला काही जाणवले, जे त्याने आधीच ओळखले होते. बेकर रस्त्याच्या बाजूने नहहे तर
आम्ही जया घरात होतो त्याच्याच मागील बाजूने. माझ्या कानावर हळू , चुपचाप आवाज आला.
एक दार उघडले व बिंद झाले. खालील पॅसेजमधून पदरव ऐकू येऊ लागला. तो खरे तर हळू असणे
अपेसित असावे. पण ररकाम्या घरात त्याचा प्रसतध्वनी उमटत होता. होम्स डभिंतीच्या कडेला
मागे सरकला. मीही तसेच के ले. माझ्या सपस्तुलावर माझा हात गेला. उघड्या दारातील
अिंधारापेिा जास्त काळा असलेल्या माणसाची, पुसट आकृ ती मला ददसली. िणभर उभा राहून
दबकत, दबकत तो धोकादायकपणे पुढे आला. काहीतरी नको ते घडणार अशा आसवभाववात तो
आमच्यापासून तीन याडाववर माझ्यावर पकड घेणार, त्यासाठी मी तयार रासहलो. पण त्याला
आमच्या असस्तत्वाची कल्पना नसल्याचे, माझ्या लिात आले. तो आमच्या जवळू न गेला.
सखडकीजवळ अध्याव फू टावर जाऊन आवाज न करता, उभा रासहला. रस्त्यावरील ददव्यािंचा उजेड
धुळकट तावदानावर पडू न, पुसटपणे त्याच्या चेहऱ्यावर पडला. तो माणूस उत्किं ठे ने भारून गेला
होता. त्याचे दोन डोळे चािंदण्यािंसारखे चकाकत होते. तो सवसचत्रपणे झटपट हालचाली करत
होता. तो वयाने मोठा मनुष्य होता. त्याचे मोठे कपाळ टक्कलातून आत गेलेले असून, नाक पातळ
व बाहेर आलेले होते. त्याच्या समशा भरघोस असून, त्यातून करडे के स डोकावत होते. त्याच्या
डोक्यावर नाटकातल्यासारखी मागे गेलल
े ी टोपी होती. त्याच्या मोठ्या उघड्या कोटातून,
सिंध्याकाळचा शटव डोकावत होता. त्याचा चेहरा काळा व त्रासलेला होता. त्यावर खोल रानटी
सुरकु त्या होत्या. त्याच्या हातात काठीसारखे काहीतरी होते. पण त्याने ती जसमनीवर ठे वल्यावर,
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त्यातून धातूसारखा आवाज येत होता. मग त्याने त्याच्या मोठ्या कोटातून एक मोठी वस्तू काढली.
एक डस्प्रिंग ककिं वा कडी त्यातून पडल्यासारखे वाटले. मग तो गुडघ्यात वाकू न जसमनीवर ओणवा
होऊन त्याचे सवव वजन व शक्ती एका तरफे वर लाऊन काही कृ ती करू लागला. त्यामुळे एक दीघव
घुमणारा ककव श आवाज येऊ लागला व शेवटी एक मोठा दोन वस्तू एकमेकािंवर आदळल्यासारखा
आवाज येऊन तो र्ािंबला. तो ताठ झाला. मग मला त्याच्या हातात सपस्तुलासारखे काही ददसले.
उत्सुकतेने काही वाईट घडवण्याचे सवचार, त्याच्या डोक्यात चालू असावेत. त्याने मागून सपस्तुल
उघडले. बहुतेक त्यात गोळ्या भरल्या व खटका दाबला. मग वाकू न त्याने सखडकीच्या बाजूवर
सपस्तुलाचे टोक ठे वले मग मला त्याच्या वर वळलेल्या लािंब समशा ददसल्या. त्याचे डोळे इकडे
सतकडे बघतािंना, चमकत असलेले पासहले. मी समाधानाचा एक सुस्कारा ऐकला. त्याने
सपस्तुलाचा मागचा भाग त्याच्या खािंद्याजवळ धरला आसण आश्चयावने त्याच्या नजरे च्या शेवटच्या
टप्प्यात असलेला, त्याचे लक्षय असलेला काळा माणूस सपवळ्या जसमनीवर पासहला. िणभर तो
पाय घट्ट रोवून स्तब्ध उभा रासहला. मग त्याने सपस्तुलाचा चाप घट्ट के ला. सतर्े खळकन काच
फ़ू टल्याचा सवसचत्र मोठा आवाज आला. त्याच िणी होम्सने वाघासारखी त्या माणसाच्या अिंगावर
उडी मारली आसण त्याच्या चेहऱ्यावर जोराने वार के ला. िणाधावत त्याने पूणव ताकदीने होम्सच्या
मानेला धरले. पण मी त्याच्या डोक्यावर सपस्तुलाच्या मागील बाजूने प्रहार के ला. तो जसमनीवर
पडला. मी त्याच्यावर ओणवून त्याला धरून ठे वले. तेहहा माझ्या समत्राने जोरात सशट्टी वाजवली.
धावणाऱ्या पायािंचा आवाज ऐकू येऊ लागला व गणवेषातील दोन पोलीस व साध्या कपड्यातील
एक गुप्तहेर पुढच्या दाराने खोलीत घुसले.
होम्स बोलला, “लेस्रेड, तू आलास?”
“हो. समस्टर होम्स. मी स्वतुःच आलो. सर, तुम्हाला लिंडनला परत आलेले बघून चािंगले
वाटते आहे.”
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मला वाटते लेस्रेड, तुला र्ोडी खासगी मदत हवी आहे. एका वषावत तीन तीन खून? असे
चालणार नाही. पण तू मोलेसेची गूढ के स तुझ्या नेहमीच्या पद्धतीपेिा -- म्हणजे तू ती फार
चतुरपणे हाताळलीस.”
आम्ही सववजण उठू न उभे रासहलो. आमचा कै दी धापा टाकत होता. त्याच्या दोन्ही बाजूला
प्रामासणक, सवश्वासू कॉन्स्टेबल उभे होते. रस्त्यावर आधीच बघ्यािंची गदी हहायला सुरवात झाली
होती. होम्सने सखडकी बिंद के ली व पडदा ओढू न घेतला. लेस्रेडने दोन मेणबत्त्या आणल्या व
पोसलसािंनी त्यािंचे किं दील बाहेर काढले. मला शेवटी आमच्या कै द्याकडे नीट बघता आले. तो भयिंकर
शसक्तमान तरीही दुष्ट भासणारा चेहरा होता. तो आमच्याकडे वळला. एखाद्या तत्वज्ञासारख्या
भुवया आसण कामप्रवण माणसासारखा जबडा असलेला हा माणूस, नक्की चािंगले वाईट करण्याची
प्रचिंड िमता असलेला होता. पण त्याच्या त्या पापी झुकत्या पापण्यािंच्या दुष्ट सनळ्या डोळ्यािंकडे,
ठळक भुवयािंकडे ककिं वा उद्दाम व धमकीवजा नाकाकडे बघवत नहहते. ते सनसगावचे जणू साधे पण
धोकादायक द्योतकच होते. त्याने आमच्यापैकी कु णाकडेच लि ददले नाही पण त्याचे सूडाने व
आश्चयावने पेटलेले डोळे होम्सवर सखळलेले होते. तो पुटपुटत होता, “अरे रािसा! हुशार रािसा!”
त्याची सुरकु तलेली कॉलर नीट करत व जुन्या नाटकातील वाक्याचा पुनरुच्चार करत होम्स
म्हणाला, “ओहो कनवल! शेवटी प्रेसमकािंच्या भेटण्याने प्रवास सिंपतो. रायचेनबाक दरीच्या कडेने
मी चालत असल्यापासून, तू माझ्याकडे जे लि ददले होतेस, त्यानिंतर तुला भेटण्याचा योग मला
आला नाही.”
अजूनही कनवल तारवटल्यासारखा व गुिंगीत असल्यासारखा माझ्या समत्राकडे बघत होता.
“अरे रािसा! हुशार रािसा!” एवढेच तो बोलू शकत होता.
होम्स बोलला, “मी अजून तुझी ओळख करून ददली नाही. हा सभ्य गृहस्र् म्हणजे एके काळी
राणीच्या भारतीय सैन्यात असलेला, कनवल सेबेसस्टयन मोरान. हा आपल्या पूवेकडील
साम्राजयातील सवावत उत्तम सशकारी व नेमबाज! कनवल, मला सवश्वास आहे की मी सािंगतो आहे ते
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बरोबर आहे. तू सशकार के लेल्या वाघािंची बरोबरी अजून कोणीही करू शकलेला नसेल, नाही
का?”
तो वयस्क भयानक मनुष्य काही बोलला नाही. पण अजून तो टक लाऊन माझ्या समत्राकडे
बघत होता. रानटी डोळ्यािंनी व दाट समशािंनी तो एखाद्या वाघासारखा ददसत होता.
होम्स म्हणाला, “शत्रूला नामोहरम करण्यासाठीच्या माझ्या बेताने वयस्क सशकारीदेखील
फसला. हे सगळे तुझ्या खूपच ओळखीचे आहे. मागे तू एका मुलाला दोरीने झाडाला बािंधून
त्याच्यावर सपस्तुल रोखले होतेस आसण वाघ येण्याच्या तुझ्या पैजेची वाट बघत बसला होतास,
नाही का? हे ररकामे घर म्हणजे माझे झाड आहे आसण तू माझा वाघ आहेस. तुझ्याबरोबर बरे च
वाघ असतील व तेवढीच सपस्तुले असतील असे मला वाटत होते. पण तसे नसल्यामुळे तुझ्या
स्वतुःच्या सावजावर तुलाच लि कें दद्रत करावे लागले.” आजूबाजूच्या लेस्रेड व इतर पोसलसािंकडे
सनदेश करत तो म्हणाला, “या माझ्या बिंदक
ु ा आहेत. दोन्ही गोष्टी तिंतोतिंत सारख्या आहेत.”
कनवल मोरानने रागाने गुरगुरत पुढे उडी मारली. पण कॉन्स्टेबलनी त्याला मागे खेचले.
त्याचा रागावलेला चेहरा बघायला भयानक वाटत होता.
होम्स म्हणाला, “मी कबूल करतो की तू मला र्ोडे आश्चयवचदकत के ले आहेस. मला असे
वाटले नहहते की तू स्वतुःहून या ररकाम्या घराचा व या सोयीस्कर अशा पुढच्या सखडकीचा वापर
करशील. रस्त्यावर तुझी वाट बघत लेस्रेडची माणसे उभी आहेत. सववस्व गमावल्याची माझी
अपेिा असतािंना, पोलीस तेवढे माझ्या मदतीला आलेले आहेत.
कनवल मोरान नेमलेल्या गुप्तचराकडे वळला.
तो म्हणाला, “तुझ्याकडे मला अटक करायचे योग्य असे कारण असेल ककिं वा नसेल. पण मी
या व्यक्तीची अपमानकारक शेरेबाजी ऐकू न घेण्याचे काही कारण, मला तरी ददसत नाही. जर मी
कायदा मोडला असेल, तर सवव काही कायदेशीर मागावने झाले पाहीजे.”
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लेस्रेड म्हणाला, “हे पुरेसे योग्य वाटते आहे. समस्टर होम्स, आम्ही इर्ून जाण्यापूवी तुम्हाला
काही सािंगायचे आहे का?”
होम्सने जसमनीवरून शसक्तमान एअरगन उचलली व त्याची रचना बघू लागला.
तो बोलला, “हे एकमेव व स्तुत्य असे शस्त्र आहे. आवाजरसहत व खूप शसक्तशाली! मला
आिंधळा मशीनदुरुस्ती करणारा जमवन, हहॉन हडवर मासहती होता. मृत प्रोफे सर मोरीअॅटीने
सािंसगतल्यावरून, त्याने ती तयार के ली होती. गेली खूप वषे मला ती असस्तत्वात असल्याचे
मासहती होते. पण मला ती हाताळायची सिंधी कधी समळाली नहहती. लेस्रेड, या बिंदक
ु ीकडे व
सतच्या गोळ्यािंकडे मी तुझे खास असे लि वेधू इसच्छतो.”
“समस्टर होम्स, आम्ही सतची सनगा राखू, याबद्दल सवश्वास ठे वा. अजून काही सािंगायचे
आहे?” एवढे बोलून ते सगळे दाराकडे वळले.
“एवढेच सवचारायचे होते, की तुम्ही त्याच्यावर कु ठला गुन्हा लावणार?”
“कु ठला गुन्हा? का सर, अर्ावत समस्टर शेरलॉक होम्सच्या खुनाचा प्रयत्न करणे हाच गुन्हा.”
“नाही लेस्रेड, मला या भानगडीत स्वतुःला ओढवून घ्यायचे नाही. तू त्याला अटक के लीस,
हे तुझे आसण फक्त तुझच
े उल्लेखनीय असे हुशारीचे काम आहे. हो लेस्रेड, मी तुझे असभनिंदन
करतो. तुझ्या नेहमीच्या भलते धोके पत्करण्याच्या व लबाडीच्या आनिंदी एकसत्रतपणे तू त्याला
पकडले आहेस.”
“पकडले! कोणाला पकडले, समस्टर होम्स?”
सगळे पोलीसदल जयाला व्यर्व शोधते आहे तो -- मागील मसहन्यातील तीस तारखेला
आदरणीय रोनाल्ड अडेअरला, ४२७ पाकव गल्लीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील उघड्या सखडकीतून
एअरगनने जयाने जोरात गोळी झाडली, तो कनवल सेबॅस्टीयन मोरान. तो त्याचा गुन्हा आहे,
लेस्रेड. आसण आता वॉटसन, तुला अडेअरच्या मोडक्या सखडकीतून समळालेला, काही नावे व
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आकडे सलसहलेला कागद तू लेस्रेडला ददलास तर मग कामच झाले. तर मला वाटते आता अध्याव
तासात, माझ्या अभ्याससके त ससगरे ट ओढतािंना, तुला गुन्हेगाराच्या अटके ची काही करमणूक
पहायला समळे ल.”
मायक्रॉफ्ट होम्सच्या सनगराणीने व समसेस हडसनने अलीकडे घेतलेल्या काळजीमुळे,
आमची जुनी जागा होती तशीच राखली गेली होती. मी सतर्े आत सशरलो, तेहहा मी सतर्े कधी
नाही एवढी टापटीप पासहली. पण पूवीच्या सवव वस्तु जागच्या जागी होत्या. सतर्े रासायसनक
प्रयोगािंचा कोपरा होता. आम्लाचे डाग पडलेले टेबल होते. आसपास रहाणाऱ्या नागररकािंनी
आनिंदाने जाळू न टाकली असती, अशी भीती वाटेल अशी छोटी पुस्तके व मोठमोठी सिंदभव पुस्तके
तेर्ील मािंडणीत होती. सचत्रसवसचत्र आकृ त्या, हहायोलीनची पेटी आसण परीिानळ्यािंची ओळ -हे सगळे मी माझ्याभोवती नजर टाकताच, दृष्टीस पडले. खोलीत रहाणारे दोघेजण होते -- एक,
आम्ही आत सशरल्याबरोबर आमच्यावर कटाि टाकणारी, समसेस हडसन व दुसरा सिंध्याकाळच्या
साहसामध्ये महत्वाची भूसमका बजावलेला, तो होम्सचा सवसचत्र पुतळा! तो माझ्या समत्राचा
मेणाचा रिं गीत पुतळा होता. तो स्तुत्य ररत्या इतका हुबेहूब के ला होता व छोट्या टेबलावर
होम्सचा ड्रेडसिंग गाऊन घालून ठे वला होता. त्यामुळे रस्त्यावरून बघणाऱ्याला सतर्े होम्स
बसलेला आहे असेच वाटे.
होम्स म्हणाला, “समसेस हडसन, मला अशी आशा आहे की तुम्ही सवव प्रकारे काळजी
घेतलेली आहे.”
“मी तुम्ही सािंसगतल्याप्रमाणे, गुडघ्यािंवरुन रािंगत सतर्े जात असे.”
“उत्तम. तुम्ही फार मस्त काम के ले आहे. गोळी कु ठे लागली होती, हे काही तुम्हाला ददसले
का?”
“हो, सर. तुमच्या पुतळ्याची छाती त्यामुळे सबघडू न गेली आहे. कारण तो नेम सरळ
डोक्यातून गेला आसण डभिंतीवर जाऊन धडकला. मी ती गोळी गालीच्यावरून उचलली.”
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होम्सने ती गोळी मला दाखवली. “वॉटसन, तुझ्या लिात आले असेल की ही सहज घडी
होणाऱ्या सपस्तुलाची गोळी आहे. यात डोके बाजपणा ददसतो आहे. कारण एअरगनमधून अशी
गोळी मारली जाण्याची अपेिा, कोण करू शके ल? समसेस हडसन, ठीक आहे. तुमच्या मदतीबद्दल
मी आभारी आहे. वॉटसन, आसण आता मला तुला तुझ्या जुन्या खुचीत बसलेले पाहू दे. कारण
मला तुझ्याशी चचाव करण्यासाठी पुष्कळ मुद्दे आहेत.
त्याने कोट काढू न टाकला व पुतळ्यावरील त्याचा जुना काळसर रिं गाचा गाऊन काढू न
घातला. पुतळ्याचे तुटके फ़ू टके कपाळ पाहून तो हसून म्हणाला, “जुन्या सशकाऱ्याच्या नसािंमधील
सस्र्रता व डोळ्यािंमधील चाणािता अजून गेलल
े ी नाही. डोक्याच्या मागील बाजूस
मध्यभागातून गोळी जाऊन मेंदल
ू ा फटकारा बसला. तो भारतातील सवावत उत्तम नेम होता. माझी
अपेिा आहे की लिंडनमध्ये अजून काही याहून बरे मारलेले नेम असू शकतील. तू ते नाव ऐकले
आहेस का?”
“नाही, मी ऐकले नाही.”
“ठीक आहे. ठीक आहे. इतका प्रससध्द! जर मला बरोबर आठवत असेल तर शतकातील
कमालीचा हुशार असलेल्या प्रोफे सर जेम्स मोरीआटीचे नाव तू ऐकलेले नाहीस. मला मािंडणीमधून
चररत्रािंची सूची काढू न दे.”
खुचीवर मागे रे लून बसत व ससगरेटची धूम्रवलये सोडत आळशीपणे त्याने सूचीची पाने
चाळली.
तो म्हणाला, “माझ्या सिंग्रहात मो या अिराबद्दलची मासहती अगदी पररपूणव आहे. मो या
अिरासाठी मोरीआटी हा पुरेसा प्रासतसनसधक स्वरूपाचा होता. सवष देणारा मॉगवन, नैसतक
गोष्टींची चाड व आठवण नसणारा मेरीड्यू, चेटरिं ग क्रॉसच्या प्रतीिागृहात माझ्या डाव्या सुळ्यावर
गुद्दा मारणारा मॅर्थयु आसण शेवटी आपला आज रात्रीचा पाहुणा.”
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त्याने पुस्तक माझ्या हातात ददले व मी वाचू लागलोुः
मोरान सेबेस्टीयन, कनवल. बेकार. माजी बिंगलोरच्या मूळ सिंस्र्ापकािंपैकी एक. १८४० मध्ये
लिंडनला जन्मलेला. एके काळी पर्शवयामधील माजी सिटीश मुख्यमिंत्री असलेल्या सर ऑगस्टसचा
मुलगा. इटॉन व ऑक्सफडव येर्ून सशकलेला. जोवाकी व अफगाण मोसहमेतील चॅरॅससआब
(पत्रसवतरण करणारा), शेरपूर, व काबूल येर्े काम के लेला.
पसश्चम सहमालयातील शक्तीचे खेळ (१८८१), जिंगलातील तीन मसहने (१८८४) या
पुस्तकािंचा लेखक, पत्ताुः कॉनड्युइट रस्ता. क्लबुः अँग्लो इिं सडयन, टँकेहहील, बॅगाटेल पत्ते क्लब.
समासात होम्सच्या वैसशष्ट्यपूणव अिरात सलहीले होतेुः
लिंडनमधील निंबर दोनचा धोकादायक मनुष्य.
पुस्तक परत देत मी म्हणालो, “हे आश्चयवकारक आहे. एक चािंगला सैसनक म्हणून, या
माणसाचे व्यावसासयक आयुष्य आहे.”
होम्स उत्तरला, “खरे आहे. काही अिंशी त्याने चािंगले काम के ले. तो कसा एका नरभिक
वाघामागे कोरड्या तळ्यात हळू हळू उतरला, ही गोष्ट भारतात अजून सािंसगतली जाते. तो नेहमीच
सनधड्या छातीचा होता. वॉटसन, काही झाडे ठरासवक उिं चीपयिंतच वाढतात व निंतर अचानक
त्यािंच्यात काही अभूतपूवव असा सवसचत्रपणा ददसून येतो. असेच तुला माणसािंमध्ये देखील बघायला
समळे ल. माझी अशी उपपत्ती आहे, की प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या वाढीच्या वयात, पूववजािंच्या पूणव
आयुष्यातील प्रदक्रयािंचे प्रसतसनसधत्व करते. आसण अचानक असा चािंगला ककिं वा वाईट बदल होणे,
हे सािंस्कृ सतक, सपढीजात सिंस्कार व त्यािंच्या पररणामािंवर बरे चसे अवलिंबून असते. मनुष्याचे
गुणावगुण व एकिं दरीत व्यसक्तमत्व हे त्याच्या कु टुिंबाच्या इसतहासाशी अनुकूल असे असते.”
“हे नक्कीच कल्पनेच्या पलीकडील आहे.”
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“हो. पण मी काही त्याचा आग्रह धरत नाही. कारण काही असेल, पण कनवल मोरान चुकीचे
वागू लागला. काहीही खुले प्रकरण न करता, त्याने स्वतुःला भारतात रहाणे अशक्य करून घेतले.
तो सनवृत्त होऊन लिंडनला परत आला. सतर्ेही त्याने स्वतुःचे नाव बद्द्दू करून घेतले. याच वेळी
प्रोफे सर मोरीआटीने त्याला शोधून काढले, त्याच्यासाठी काम करणाऱ्यािंचा, तो कधी काळी
तेर्ील प्रमुख होता. मोरीआटीने त्याला उदारपणे पैसे ददले. आसण साध्यासुध्या गुन्हेगाराने के ले
नसते, अशा फक्त एक दोन महत्वाच्या कामात त्याला वापरुन घेतले. तुला १८८७ मधील
लॉडरच्या समसेस स्टेवटवचा मृत्यू आठवत असेल. नाही आठवत? ठीक आहे. पण माझी खात्री आहे
की त्यापाठीमागे मोरानच होता. पण ते ससद्ध करता आले नाही. इतक्या हुशारीने कनवलने ते
लपवले होते, की मोरीआटी टोळी फ़ू टली, तेहहादेखील त्याला दोषी ठरवता आले नाही. तुला ती
तारीख आठवत असेल, जेहहा मी तुला तुझ्या खोलीत बोलावून एअरगनच्या भीतीने शटसव बिंद
करून घ्यायला लावली होती. तू हे माझे काही काल्पसनक तकव असल्याचे, म्हणाला होतास. मी
काय करतो आहे, हे मला नक्की मासहती होते. कारण या उल्लेखनीय एअरगनबद्दल व त्यामागे
दुसनयेतील एक उत्तम नेमबाज असल्याचे देखील, मला मासहती होते. जेहहा आम्ही सस्वझलिंडमध्ये
होतो, तेहहा तो मोरीआटीबरोबर आमच्या मागे आला. आसण तो तोच होता जयाने मला
रायचेनबाक दरीतील ती पापी पाच समसनटे ददली. मी फ्रान्समध्ये माझ्या तात्पुरत्या सनवासात
खूप लि देऊन कागदपत्रे वाचली असतील, असे तुला वाटले असेल. पण तो सतर्े गुप्तपणे आला
आहे की काय व त्याला कसे जेरबिंद करता येईल, याचाच मी सवचार करत होतो.. लिंडनमध्ये तो
मोकळा होता, तोपयिंत माझे आयुष्य पणाला लागलेले होते. रात्रिंददवस माझ्यावर मरणसावली
पडलेली होती. आसण के हहातरी त्याने सिंधी घेतलीच असती. मी काय करू शकत होतो? त्याला
बसघतल्याबरोबर मी त्याच्यावर गोळी झाडू शकत नहहतो. नाहीतर मला हद्दपार के ले गेले असते.
जज्जला सवनिंती करूनही काही उपयोग नहहता. त्यािंना वाटणाऱ्या रानटी सिंशयाच्या आधारे, ते
काही करू शकत नहहते. त्यामुळे मीही काही करू शकत नहहतो. पण मी गुन्हेगारािंच्या
कारवायािंवर लि ठे ऊन होतो. के हहा ना के हहा ते माझ्या तावडीत सापडतील, याची मला खात्री
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होती. निंतर रोनाल्ड अडेअरचा मृत्यू झाला. शेवटी मला सिंधी समळाली. मी काय के ले हे
समजल्यावर, हे नक्की नहहते का, की कनवल मोराननेच तो खून के लेला आहे? तो त्या मुलाबरोबर
पत्ते खेळला. त्याचा पाठलाग करत क्लबपासून त्याच्या घरी पोचला आसण उघड्या सखडकीतून
त्याला रटपले. याबद्दल काही सिंशय नहहता. फक्त बिंदक
ु ीतील गोळ्या त्याची मान फासात
अडकवायला पुरेशा होत्या. मी ताबडतोब आलो. माझ्या घरावर पाळत ठे वलेल्या सैसनकाने मी
सतर्े आल्याचे, कनवलला सािंसगतल्याचे मला कळले. माझे अचानक परत येण,े त्याने के लेल्या
खुनाशी सिंबिंसधत असल्याचे, त्याला नक्कीच समजले. त्यामुळे तो चािंगलाच सावध झाला. तो मला
त्वरे ने त्याच्या वाटेतल्या काट्यासारखे दूर करायला बघणार, हे मी खात्रीपूववक समजून चुकलो.
त्याचे खून के लेले हत्यार त्यासाठी तो आणणार, हे देखील मी जाणले. मी सखडकीमध्ये
त्याच्यासाठी माझ्या पुतळ्याची चािंगली सोय करून ठे वली आसण कदासचत पोलीसािंची जरुरी
भासेल, असे त्यािंना कळवून ठे वले. वॉटसन, तसेही तू ते दाराशी आल्याचे सबनचूकपणे जाणलेस - मी चािंगल्या सनरीिणािंती, स्वप्नरिं जन करत न बसता, असा अिंदाज के ला की तो तीच जागा हल्ला
करण्यासाठी सनवडणार नाही. माझ्या सप्रय वॉटसन, आता मी स्पष्ट करायचे काही रासहले आहे
का?”
मी म्हणालो, “हो. तू हे स्पष्ट के ले नाहीस, की आदरणीय रोनाल्ड अडेअरला मारायचा कनवल
मोरानचा हेतू काय होता?”
“अरे माझ्या सप्रय वॉटसन, अपुरी मासहती खरीखुरी समजून काढलेल्या सनष्कषावच्या
बाबतीत अगदी तकव शुध्द मनदेखील चुकू शकते. प्रत्येकजण वतवमान काळातील पुराव्यािंवरून
आपापली गृहीतके बनवत रहातो आसण तुझे मत वेगळे असले, तरी माझ्याइतके च खरे असू शकते.”
“तू तुझे एक मत बनवले आहेस का?”
“मला वाटते, जे आहे ते स्पष्ट करणे फारसे कठीण नाही. कनवल मोरान व तरुण अडेअर
यािंच्यामधील खेळात, बरे च पैसे डजिंकले गेले. मोरान सनुःसिंशय लबाडीने खेळला -- ते मला खूप
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काळ मासहती आहे. माझा असा सवश्वास आहे की खून झाला त्या ददवशी, अडेअरला मोरान त्याला
फसवत असल्याचे समजले. असे झाले असेल, की तो खासगीत हे बोलला आसण मोरानने स्वतुःहून
क्लबचे सभासदत्व रद्द के ले नाही, तर त्याला उघडे पाडायची धमकी ददली. सशवाय त्याच्याकडू न
पुन्हा पत्ते न खेळण्याचे वचनही घेतले. पण त्याच्याहून वयाने बराच मोठा असलेल्या व प्रससध्द
असलेल्या माणसाला उघडे पाडू न, तरुण अडेअर स्वतुःला बेकार प्रकरणात गुिंतवून घेईल, अशी
मुळीच शक्यता वाटत नहहती. बहुधा मोरानने तसे नाटक के ले असेल. लबाडीने पत्ते खेळून
जगणाऱ्या मोरानसाठी, क्लबमधून माघार घेण,े म्हणजे नाश पावणे होते. त्यामुळे त्याने
अडेअरचा खून के ला. अडेअरचा सभडू त्याच्याशी लबाडीने खेळल्याने, त्याला काही फायदा होत
नहहता. ही रक्कम दकती असावी, म्हणजेच त्याला दकती रक्कम भरावी लागणार आहे, याचा सवचार
अडेअर करत होता. आईने व बसहणीने त्याला मध्येच येऊन त्याच्या चाललेल्या सहशेबात त्रास
देऊ नये आसण तो नाण्यािंनी व कागदावर सलसहलेल्या नावािंनी काय करतो आहे, हे सािंगायला भाग
पाडू नये, म्हणून त्याने दार कु लुपबिंद के ले. पण तो बेत सफल झाला का?
“माझी खात्री आहे, की तू सत्य शोधून काढले आहेस.”
“कोटावच्या सुनावणीत ते कळे ल, की त्यावर सशक्कामोतवब के ले जाते आहे की खोटे ठरवले
जाते आहे. कसेही झाले तरी आता, कनवल मोरान आपल्याला त्रास देणार नाही. हहॉन हडवरची
प्रससध्द एअरगन स्कॉटलिंड याडव सिंग्रहालयाची शोभा वाढवेल आसण लिंडनच्या गुिंतागुिंतीच्या
आयुष्यात येणाऱ्या छोट्या छोट्या खास समस्या सोडवण्यासाठी, परत एकदा शेरलॉक होम्स
त्याचे आयुष्य खची घालू शके ल.”
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ई सासहत्य प्रसतष्ठानचे हे १२ वे वषव. डॉ. वृषाली जोशी यािंचे हे बारावे पुस्तक.
डॉ. वृषाली जोशी या मराठी व इिं ग्रजी या भाषािंच्या सविान आहेत. त्यािंनी काही काळ
सवदेशात राहून तेर्ल्या वाचन सिंस्कृ तीचा अनुभव घेतला आहे. तशीच वाचन सिंस्कृ ती
महाराष्ट्रातही सनमावण हहावी असे त्यािंना वाटते. डॉ. वृषालींसारखे जयेष्ठ लेखक आपली सवव पुस्तके
ई सासहत्यच्या माध्यमातून जगभरातील वाचकािंना सवनामूल्य देतात. असे लेखक जयािंना लेखन
हीच भक्ती असते. आसण त्यातून कसलीही असभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सुदैवाने गेली दोन
हजार वषे कवीराज नरेंद्र, सिंत ज्ञानेश्वर, सिंत तुकारामािंपासून ही परिंपरा सुरू आहे. अखिंड.
अजरामर. म्हणून तर शिंभू गणपुले (नऊ पुस्तके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. वसिंत
बागुल (तेरा पुस्तके ), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके ), असवनाश नगरकर ( चार पुस्तके ), डॉ.
सस्मता दामले (सात पुस्तके ), डॉ. सनतीन मोरे (२१ पुस्तके ), अनील वाकणकर (६ पुस्तके ), अनिंत
पावसकर(चार पुस्तके ), मधू सशरगािंवकर (३), अशोक कोठारे (८ हजार पानािंचे महाभारत), श्री.
सवजय पािंढरे (ज्ञानेश्वरी भावार्व), मोहन मिण्णा (जागसतक कीतीचे वैज्ञासनक), सिंगीता जोशी
(आद्य गझलकारा, १२ पुस्तके ), सवनीता देशपािंडे (५ पुस्तके ) उल्हास हरी जोशी(६), निंददनी
देशमुख (५), सुजाता चहहाण (७), डॉ. वृषाली जोशी(१२) असे अनेक जयेष्ठ व अनुभवी, कसलेले
लेखक ई सासहत्याच्या िारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयिंत पोहोचवतात. एकही पैशाची अपेिा
न ठे वता.
अशा सासहत्यमूतींच्या त्यागातूनच एक ददवस मराठीचा सासहत्य वृि जागसतक पटलावर
आपले नाव नेऊन ठे वील याची आम्हाला खात्री आहे. यात ई सासहत्य प्रसतष्ठान एकटे नाही. ही
एक मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठािंतून
नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत. आसण या सवािंचा सामूसहक स्वर गगनाला सभडू न म्हणतो
आहे.
आसण ग्रिंर्ोपजीसवये । सवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट सवजयें । होआवे जी ।
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