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मूळ इंग्लीश लेखक – ऑर्थर कॉनन डॉयल 

मराठी अनुवाद – वृषाली जोशी 

 

 

 

 

 

 

© वृषाली जोशी 

सवव हक्क अनुवाददकेच्या स्वाधीन. या अनुवादातील कोणताही भाग कोणत्याही माध्यमातून प्रससद्ध करण्यासाठी 

अनुवाददकेची पूवव परवानगी घणे्याची आवश्यकता आह.े 

दरूभाष ९९२१७४६२४५  
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शेरलॉक होम्स-6  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांच ेकष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

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

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

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा. 
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शेरलॉक होम्स-6 

लेखक : ऑर्वर कॉनन डॉयल 

अनुवाददका  : वृषाली जोशी 

चलभाष : ९९२१७४६२४५  

इमेल – vrishalisjoshi@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क अनुवाददकेकडे सुरसित असून पुस्तकाचे ककिं वा त्यातील 

अिंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, सचत्रपट ककिं वा इतर रुपािंतर करण्यासाठी अनुवाददकेची परवानगी 

घेणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

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

प्रकाशन : ई सासहत्य प्रसतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : ३ मे २०२० 

©esahity Pratishthan®2020 

• सवनामूल्य सवतरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता . 

• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यसतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापुवी ई प्रसतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

  

mailto:vrishalisjoshi@gmail.com
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शेरलॉक होम्सविषयी 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

सिटीश लेखक सर आर्वर कॉनन डॉयल, यािंच्या ससद्धहस्त लेखणीने सनमावण केललेे, 

शेरलॉक होम्स ह ेखासगी गुप्तहरेाचे कपोलकसल्पत पात्र आह.े सनरीिणातील अचूकता, गुन्हगेारी 

शास्त्रातील जाणकारी व तकवशास्त्रावरील हुकमत, ही त्याची गुन्हा अन्वेषणातील बलस्र्ाने 

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

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

बायको वारल्यावर, तो आसण शेरलॉक ह ेदोघहेी, २२१, ब, बेकर रस्ता येर्े, समसेस हडसन या 

मालकीणबाईंकडील सदसनकेत रहात असल्याचे दाखवल ेआह.े बहुतेक सगळ्या गोष्टी वॉटसनच्या 

तोंडून कर्न केल्या गेल्या आहते. 



6 

 

 A Study In The Scarlet या आर्वर कॉनन डॉयल यािंच्या पसहल्या पसु्तकातून ह े

पात्र उदयास आल ेव ददवसेददवस त्याची लोकसप्रयता वाढत गेली. काहीजण तर ह ेकसल्पत पात्र 

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

असे मानू लागल.े रेसडओ व दरूदशवनवरील नाटके, ससनेमे, सशवाय सहहडीओ गेम्स, अशी सवव 

रठकाणे; सुमारे शिंभर वषे, शरेलॉक होम्सने गाजवून सोडली. लिंडनमध्ये शरेलॉक होम्स 

वस्तुसिंग्रहालय आह.े सर आर्वर कॉनन डॉयल याच्या जन्मगावी, म्हणजे एडडिंबरो येर्ील सपकाडो 

येर्े शरेलॉक होम्सचा पतुळाही आह.े  

पसहला रहस्यकर्ा लखेक अॅलन पो याच्या गुप्तहरेाची र्ोडीशी छाप, शरेलॉक 

होम्समध्ये भासत असली तरी, जोसफे बले नावाचा सजवन, फ्रासन्सस टॅन्की सस्मर् हा पोलीस व 

सर हने्री सलटील जॉन हा वैद्यकीय वकील; या खऱ्याखुऱ्या लोकािंची छटाही, शेरलॉक या पात्रात 

कॉननने रिंगवलेली ददसते. मॅक्ससमलन हलेर ह ेफ्रें च लेखक हने्री कॉहहने सनर्मवत पात्रही शेरलॉक 

होम्स रिंगवण्यासाठी त्याच्याकडून वापरले गेल्यासारखे वाटत.े तरीही शरेलॉक होम्स ह े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 गेल ेि 

मराठी लोकासंाठी त्या अनुिाददत कराव्या, असे िाटले. यास्ति हा प्रपंच. 

या पूिी सहा-सहा कर्ाचें पाच संग्रह प्रकावशत केले. त्यांना िाचकांचा 

उदंड प्रवतसाद वमळाला. म्हिून हा सहा कर्ांचा सहािा संग्रह! 

 

डॉ. वृषाली जोशी 
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अपथिपविका 

रहस्ये उकलिाऱ्या शरेलॉक होम्सच्या चातुयाथस 
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२५ अनुवाददत कर्ा मराठी माससकामधून व अकरा पुस्तके ई सासहत्यतफे प्रससद्ध  
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वृषाली जोशी यािंच्या ई सासहत्यवरील प्रकासशत बारा पुस्तकािंच्या 
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कर्ानकु्रम 

 

The Adventure Of Three Students    तीन विद्यार्थ्ाांचे साहस 

The Adventure Of The Golden Pince-Nez  नाकािर क्लिप असलेला सोनेरी चष्मा 

The Adventure Of Charles Augustus Milverton  चार्ल्स ऑगस्टस विलवे्हर्सनचे साहस 

The Adventure Of The Creeping Man   हळूच चालणाऱ्या िाणसाचे साहस 

The Adventure Of The Missing Three Quarter  चुकलेले तीन क्वार्सर  

The Adventure Of Six Napoleons    सहा नेपोलीयन्सचे साहस 
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The Adventure Of Three Students 

तीन विद्यार्थ्ाांचे साहस 

 

‘९५ मधे्य, ज्यात मी आता शिरायची गरज नाही, अिा घटनासाखळीने मला व िेरलॉक 

होम्सला एका मोठे शवद्यापीठ असलेल्या गावात, काही आठवडे घालवावे लागले. त्यावेळी एक 

लहानसे पण माशहतीपूणण साहस, आम्ही केले. त्याशवषयी साांगतो. त्यातील साद्यांत माशहती 

साांगताांना, वाचकाला ते महाशवद्यालय शकां वा गुने्हगार ओळखू आला असे वाटले, तरी ते फसवे 

तकण  असू िकतील शकां वा त्यामुळे कदाशचत कुणाच्या भावना दुखावल्या जाऊ िकतील. इतके 

दुुःखदायक प्रकरण खरे तर काळाच्या पडद्याआड गेले, तर बरे. पण माझा शमत्र त्याच्या ज्या 
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ख्यातीबद्दल प्रशसद्ध होता, ते गुण दाखवणारी ती घटना, खासगीपणा जपून वणणन करण्यायोग्य 

आहे. शविेष खासगी असे लोकाांचे शकां वा जागेचे उले्लख टाळून, मी ती गोष्ट साांगायचा प्रयत्न 

करतो. इां ग्लिि सांस्था स्थापनेसांबांधीचे खूप अवघड असे सांिोधनात्मक काम तेव्हा होम्स करत 

असल्यामुळे, आम्ही वाचनालयाच्या िेजारील छान फशनणचर असलेल्या जागेत रहात होतो. त्या 

कामाचे शनष्कषण इतके धक्कादायक आले, की ते कदाशचत पुढेमागे माझ्या गोष्टीचा शवषय होऊ 

िकतील. असे झाले की एका सांध्याकाळी, आमच्या ओळखीचे एकजण आम्हाला भेटायला 

आले. सेंट लुक महाशवद्यालयातील, व्याख्याता शमस्टर शहल्टन सोमेस. तो उांच, वेगळाच, 

भावनािील व पटकन शचडणारा, असा मनुष्य होता. मला तो नेहमी अस्वस्थ वाटे. पण या 

प्रसांगी, तो इतका अनावर शचडलेला होता, की नक्की काहीतरी स्फोटक घडले असणार, असे 

वाटत होते.  

“शमस्टर होम्स तुमच्या अमूल्य वेळातील काही तास तुम्ही माझ्यासाठी काढू िकाल, 

असा मला शवश्वास वाटतो. आमच्या सेंट लुक महाशवद्यालयात एक दुुःखदायक प्रसांग घडला 

आहे. तुम्ही इथेच रहात असल्याने, या खेदकारक बाबतीत तुमचा सल्ला घ्यावा म्हणून मी 

आलो आहे.” 

माझा शमत्र उत्तरला, “मी आता खूप व्यग्र आहे आशण दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीत लक्ष घालू 

िकत नाही. मला वाटते, तुम्ही पोशलसाांची मदत घावी.” 

“नाही. नाही. शप्रय सर, असे करणे सवणथा अिक्य आहे. एकदा कायदा तोडला, की मग 

सगळे शबघडत जाते. परत तो अांमलात आणणे कठीण होते. ही अिी एक केस आहे, की 

महाशवद्यालयाच्या इभ्रतीला धक्का लागू नये म्हणून, हे प्रकरण वाढण्याचे टाळणे फार महत्वाचे 

आहे. तुमच्या सामर्थ्ाणशवषयी व िक्तीशवषयी आम्ही ऐकून आहोत आशण मला मदत करू 

िकणारे, जगातील तुम्ही एकमेव माणूस आहात. बेकर रस्त्याच्या छान पररसराच्या सवयीला 

मुकल्यामुळे, माझ्या शमत्राची मनग्लस्थती थोडी शबघडलेली होती. त्याचे माशहती व शचते्र 
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शचकटवण्याचे बाड, त्याची प्रयोग करण्याची रसायने आशण त्याचा घरभर घातलेला पसारा, 

याशिवाय तो अस्वस्थ झाला होता. 

जेव्हा आमच्या पाहुण्याने उशद्दशपत होऊन नाटकी हावभाव करत, त्याची गोष्ट साांगायला 

सुरवात केली, तेव्हा होम्सने न पटल्यासारखे त्याचे खाांदे घुसळले.  

“शमस्टर होम्स, मला तुम्हाला हे स्पष्ट केले पाशहजे, की उद्या फोटेस्कू्य 

शवद्यावेतनासाठीच्या परीके्षचा पशहला शदवस आहे. मी एक परीक्षा घेणारा असून, माझा शवषय 

ग्रीक आहे. यात शवद्यार्थ्ाांनी न वाचलेल्या पररचे्छदाांचे भाषाांतर करायचे असते. तो प्रश्नपशत्रकेवर 

छापलेला असतो. तो जर शवद्यार्थ्ाणला आधीच माशहती असेल, तर तो आधी तयारी करू िकेल. 

म्हणून प्रश्नपशत्रका गुप्त ठेवण्यासाठी खूप काळजी घेतली जाते.  

आज साधारण तीन वाजता. या प्रश्नपशत्रका छापून आल्या. थुसायडीडेस (ग्रीक योद्धा) 

याच्या इशतहासातील एक पररचे्छद त्यात आहे. तो मला काळजीपूवणक वाचणे जरुरीचे होते, 

कारण त्यात काही चुका असता कामा नयेत. चार वाजून तीस शमशनटे झाली, तरी माझे काम 

झाले नव्हते. मी माझ्या एका शमत्राला त्याच्या खोलीवर चहासाठी भेटण्याचे वचन शदले होते, 

त्यामुळे मी माझे काम माझ्या टेबलावर तसेच सोडून, साधारण तासाभराहून अशधक वेळ शतथे 

गेलो.  

“शमस्टर होम्स, तुम्हाला माशहती असेल, की आमच्या महाशवद्यालयाला दुहेरी दारे आहेत 

-- एक लोकरीपासून केलेले शहरवट, जाडसर असे व दुसरे ओकपासून केलेले लाकडाचे जड 

असे. मी परत येऊन बाहेरील दारािी गेलो, तेव्हा माझी शकल्ली त्याला लावलेली बघून, मी 

आश्चयणचशकत झालो. क्षणभर मला असे वाटले, की माझ्या हातून शकल्ल्या तेथे राशहल्या. पण 

त्या तर माझ्या ग्लखिात सुखरूप होत्या. गेली दहा वषे माझ्याकडे असलेला, सांियातीतपणे 

प्रामाशणक असा माझा नोकर बॅशनस्टर, याच्याकडेच फक्त माझ्या शकल्लीची नक्कल आहे, 

असे मी समजत होतो. मला चहा हवा आहे का हे शवचारण्यासाठी, तो शतथे आला होता. आशण 
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जाताांना शनष्काळजीपणे तो शकल्ली दारालाच शवसरून गेला. मी गेल्यावर काही शमशनटात 

बहुधा तो आला असावा. इतर वेळी त्याचा शवसराळूपणा खपून गेला असता. पण त्या शदविी 

मात्र ते फारच वाईट पररणाम करणारे ठरले.  

“मी टेबलाकडे पाहताक्षणी मला समजले, की कुणीतरी माझ्या कागदपत्राांमधे्य काही 

ढवळाढवळ केलेली आहे. तीन लाांब शचठ्ठ्ाांमधे्य पुरावा शदसत होता. मी त्या एकत्र ठेवल्या 

होत्या. आता मला असे आढळले, की त्यातील एक जशमनीवर पडलेली होती. दुसरी टेबलाच्या 

ग्लखडकीजवळील बाजूला होती. आशण शतसरी मात्र मी जिी ठेवली होती तिीच होती.” 

होम्सने पशहल्याांदाच काही हालचाल केली.  

तो म्हणाला, “पशहले पान जशमनीवर, दुसरे ग्लखडकीजवळ व शतसरे, होते शतथेच.” 

बरोबर, शमस्टर होम्स. तुम्ही मला आश्चयणचशकत केलेत. तुम्हाला हे कसे कळले?” 

“हां. तुमचे रुचीपूणण साांगणे पुढे चालू ठेवा.” 

“क्षणभर मला असे वाटले की बॅशनस्टरने अक्षम्य असे स्वातांत्र्य घेऊन, माझ्या 

कागदपत्राांना हात लावलेला आहे. त्याने खूप मनापासून ते नाकबूल केले. तो खरे बोलत 

असल्याची, माझी खात्री झाली. दुसरे असे घडले असू िकेल, की कुणी येणाऱ्याजाणाऱ्याने 

शकल्ली दाराला असलेली पाहून, मी शतथे नसल्याचा अांदाज केला असेल व आत शिरून कागद 

पाशहले असतील. शवद्यावेतनाची रक्कम बरीच असल्याने, ती शमळवणे मूल्यवान ठरते. कुणा 

अप्रामाशणक, अनीतीमान माणसाने धोका पत्करून, त्याच्या ओळखीच्या कुण्या शवद्यार्थ्ाांचा 

फायदा करून देण्यासाठी हे केले असावे.  

या घटनेने बॅशनस्टर फार नाराज झाला. जेव्हा ही बाब उघडकीला आली, तेव्हा तो 

जवळजवळ चक्कर येऊन पडला. मी त्याला थोडी बँ्रडी पाजली व खुचीवर ठेवले. मी खोलीची 

खूप काळजीपूवणक तपासणी केली. मला लगेचच आत शिरलेल्याने मागे खुणा ठेवल्याचे 
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आढळून आले. ग्लखडकीजवळील टेबलावर पेग्लिलला टोक केल्याचा कचरा पडला होता. शतथे 

तुटलेले शिसेदेखील पडले होते. नक्कीच त्या हलकटाने घाईघाईने कागदावरील मजकुराची 

नक्कल करून घेतली होती. असे करताांना पेग्लिलीचे टोकां  मोडल्यामुळे त्याला पेग्लिलीला 

टोक करावे लागले असणार.” 

बोलण्याकडे जास्त लक्ष देताांना, त्याचा शवनोदी स्वभाव उफाळून आल्याने होम्स 

बोलला, “उत्तम! निीब तुझे शमत्र शदसते आहे.” 

“एवढेच नाही. मला लाल आच्छादन घातलेले नवीन टेबल शमळाले आहे. मी व बॅशनस्टर 

िपथेवर साांगू िकतो की ते गुळगुळीत व डाग न पडलेले होते. आता त्यात एक तीन इांची 

ओरखडा शदसतो आहे ---- फक्त ओरखडा नवे्ह, तर सरळ चीर गेलेली आहे. अजून साांगायचे 

तर, टेबलावर मला एक लहानसा मातीचा िांकू शदसला व त्यात लाकूड कापताांना जो कचरा 

होतो, त्याचे तुकडे भरल्यासारखे वाटले. मला वाटते जो माणूस आत शिरला होता, त्याने या 

खुणा सोडल्या असाव्यात. त्याच्या पायाांचे ठसे शकां वा अजून काही खुणा सापडल्या नाहीत. 

माझे काही डोके चालेनासे झाले, तेव्हा मला अचानक तुम्ही गावात असल्याचे आठवले. मी 

ताबडतोब हे प्रकरण तुमच्या हवाली करण्यासाठी, शनघून आलो. शमस्टर होम्स, कृपया मला 

मदत करा. तुम्ही पहात आहात, की मी गाांगरून गेलो आहे. मला तो माणूस तरी सापडला 

पाशहजे शकां वा मग मी दुसरी प्रश्नपशत्रका काढेपयांत, परीक्षा पुढे ढकलली पाशहजे. आशण हे तर 

स्पष्टीकरण शदल्याशिवाय करता येणार नाही. त्यामुळे भयानक प्रकरण उभे राहील. त्यामुळे 

महाशवद्यालयाच्याच नवे्ह तर शवद्यापीठाच्या इभ्रतीलाही धक्का लागेल. काही गुप्तता पाळून, 

गाजावाजा होऊ न देता, मला हे प्रकरण िाांतपणे शमटवायची इच्छा आहे.” 

उठून त्याचा कोट ठेवत होम्स म्हणाला. “मला यात लक्ष घालायला आवडेल आशण मी 

तुम्हाला चाांगला सल्ला देईन. ही केस अगदीच रुचीपूणण नाही, असे नाही. या घटनेनांतर तुम्हाला 

कोणी भेटले का?” 
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“हो. माझ्याच इमारतीत रहाणारा दौलत रास नावाचा एक तरुण भारतीय शवद्याथी, मला 

परीके्षसांबांधी काही शवचारण्यासाठी आला होता.” 

“ज्या परीके्षला तो बसणार होता, त्यासांबांधी?” 

“हो.” 

आशण प्रश्नपशत्रका तुमच्या टेबलावर होत्या?” 

“माझ्या समजुतीप्रमाणे त्या गुांडाळलेल्या होत्या.” 

“पण कदाशचत पुरावा म्हणून, त्या ओळखल्या गेल्या असत्या.” 

“िक्य आहे.” 

तुमच्या खोलीत आशण कुणी नव्हते?” 

“नाही.”  

“ते पुरावे शतथे असतील, हे कुणाला माशहती होते?” 

“छापणारा सोडून, कुणाला नाही.” 

“बॅशनस्टरला माशहती होते का?” 

“नाही. खात्रीने नाही. कोणालाच माशहती नव्हते.” 

“आता बॅशनस्टर कुठे आहे?” 

“तो शबचारा बराच आजारी होता. मी त्याला खुचीवर ठेऊन तसाच आलो. मी 

तुमच्याकडे येण्यासाठी घाईत होतो.” 

“तुम्ही दार उघडेच ठेवले का?” 
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“मी प्रश्नपशत्रका प्रथम कुलुपबांद केल्या.” 

तर मग शमस्टर शहल्टन सोमेस, आपण असे म्हणू िकतो, की त्या भारतीय शवद्यार्थ्ाणने 

साांशगतल्याशिवाय, त्या कागदाांची ढवळाढवळ करणारा माणूस अचानक कसा काय शतथे 

आला असेल?” 

“मलाही तसेच वाटते.” 

होम्स अनाकलनीय पद्धतीने हसला. 

तो बोलला, “आपण शतथे एक चक्कर मारू. वॉटसन, मानशसक शकां वा िारीररक अिी 

कुठल्याही प्रकारची तुझ्या अखत्यारीत येणारी ही केस नाही. ठीक आहे. तुला यायचे असेल 

तर चल. आता शमस्टर सोमेस, तुमच्यामागून आम्ही येतो.” 

एका जुन्या महाशवद्यालयाच्या बुरिीचे शठपके असलेल्या आवारात, लाांब, बुटकी 

नक्षीदार ग्लखडकी असलेली अिी आमच्या अिीलाची खोली होती. गोशथक िैलीच्या दारातून 

आत गेल्यावर, एक शझजलेला दगडी शजना लागला. तळमजल्यावर व्याख्यात्याची बाहेरची 

खोली होती. त्याच्यावर प्रते्यक मजल्यावर एक असे तीन शवद्याथी रहात होते. आम्ही समसे्यच्या 

जागी पोचलो, तेव्हा आधीच सांधीप्रकाि पडला होता. होम्सने ग्लखडकीिी थाांबून, शनरखून 

पाशहले. नांतर चवड्यावर उभे राहून, मान शतरपी करून खोलीत बशघतले.  

आमचा शवद्वान मागणदिणक म्हणाला, “तो नक्की या दाराने आला असला पाशहजे. या 

एका तावदानाशिवाय, दुसरा काही आत जायचा मागण शदसत नाही.”  

आमच्या नवीन पाहुण्याकडे बघत, वेगळ्या प्रकारे हसत होम्स बोलला, “अरे शप्रय 

माणसा, “जर इथे काही सापडण्यासारखे नसेल, तर आपण आत गेलेले बरे.” 

त्या व्याख्यात्याने बाहेरील दाराचे कुलूप काढून आम्हाला आत घेतले. आम्ही दारािी 

उभे राशहलो. होम्स गालीच्याचे शनरीक्षण करू लागला.  
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तो म्हणाला, इथे तर काही खुणा शदसत नाहीत. अिा कोरड्या शदविी अिी आिा 

करणे व्यथण आहे. तुमचा नोकर बराच सावरलेला शदसतो आहे. तुम्ही त्याला खुचीत सोडून 

आल्याचे म्हणालात. कुठली खुची?” 

“ती ग्लखडकीजवळील.” 

“अस्स. या लहान टेबलाजवळ. तुम्ही आता आत येऊ िकता माझा गालीचा तपासून 

झाला आहे. प्रथम लहान टेबलाकडे बघू. अथाणत काय झाले, हे अगदी उघड आहे. तो माणूस 

आत आला. मधल्या टेबलावरून कागदपत्राांचे गठे्ठच्यागठे्ठ घेतले. ते ग्लखडकीजवळील टेबलावर 

नेले. कारण शतथून तुम्ही महाशवद्यालयाच्या आवारातून येताांना शदसला असतात आशण त्याला 

पळून जाता आले असते.” 

सोमेस बोलला, “नाही. त्याला असे करता आले नसते. कारण मी कडेच्या दाराने आलो.” 

“ओहो, असे केले होय! ठीक आहे. तसेही त्याच्या मनात असणार. मला तीन शचठ्ठ्ा 

बघू. बोटाांचे ठसे नाहीत ---- नाही. ठीक आहे. त्याने ही पशहल्याांदा घेतली आशण उतरवून 

काढली. असे करायला कमीत कमी शकती वेळ लागला असेल? पाऊण तास? त्यापेक्षा कमी 

नाही. मग त्याने तो कागद खाली टाकला व दुसरा घेतला. ते करत असताांनाच जेव्हा तुम्ही 

परत आलात, तेव्हा ---- अती घाईने त्याला ते बांद करावे लागले. तो शतथे आला नव्हता असे 

भासवण्यासाठी, सवण काही होते तसे ठेवण्यास, त्याला वेळच शमळाला नाही. तुम्ही बाहेरील 

दाराने आलात तेव्हा शजन्यावरील घाईचा पदरव तुम्हाला ऐकू आला नाही, बरोबर?” 

“नाही. मला ऐकू आला नाही.” 

“ठीक आहे. त्याने इतक्या जोराने शलशहले, की पेग्लिलीचे टोक तुटले. आशण तुम्ही 

बशघतल्याप्रमाणे त्याला टोक करावे लागले. पेग्लिल काही साधीसुधी नव्हती. ती सवणसामान्य 

आकारापेक्षा मोठी व मऊ शिसे असलेली होती. शतचा बाहेरील रांग गडद शनळा होता. चाांदीच्या 
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रांगाने ती बनवणाऱ्याचे नाव कोरलेले होते. आशण राशहलेला तुकडा फक्त दीड इांचाचा वाटतो 

आहे. शमस्टर सोमेस, आता तुमचा माणूस सापडला. मी जेव्हा म्हटले की त्याच्याकडे आकाराने 

मोठा पण बोथट चाकू होता, तेव्हा तुम्हाला अजून मदत शमळालेली आहे.” 

हा माशहतीचा पूर ऐकून, शमस्टर सोमेस फार आनांशदत झाले. ते म्हणाले, “मला इतर 

सवण मुदे्द समजले. पण खरे तर या लाांबीच्या प्रकरणात ---- “ 

होम्सने NN व त्यानांतर काही नसलेला पेग्लिलचा एक लाकडी तुकडा हातात धरला.  

“तुम्ही बघता आहात?” 

“नाही. मला अजूनही भीती वाटते आहे की ---- “ 

“वॉटसन, मी तुझ्याबाबतीत नेहमी अन्याय केला आहे. त्यात दुसरेही आहेत. हे NN 

काय असेल? ते िब्दाच्या िेवटी आहे. तुला माशहती आहे, की जोहान फॅबर ( JOHANN 

FABER ) हे पेग्लिल बनवणाऱ्याचे अगदी सवणसामान्य नाव आहे. हे स्पष्ट होत नाही की JOHA 

ही अक्षरे जाऊन फक्त NN ही अक्षरे किी काय उरली? पुढची FABER ही अक्षरे कुठे गेली? 

त्याने लहान टेबल शवजेच्या शदव्यापासून बाजूला ठेवले. “मला वाटते, जर त्याने इथे बसून पातळ 

कागदावर शलशहले असते, तर पॉशलि केलेल्या पृष्ठभागावर काही खुणा शदसल्या असत्या. नाही. 

मला तर काही शदसत नाही. आता अजून यात बघण्यासारखे काही आहे, असे मला वाटत 

नाही. आता मधल्या टेबलाच्या बाबतीत काय ते बघू. मला वाटते तुम्ही म््हटल्याप्रमाणे, हे 

िांकूच्या आकाराचे काळे घट्ट पोकळ असे काही आहे व त्यात लाकूड तासून शनघतात तसे 

तुकडे भरलेले वाटत आहेत. शप्रय माणसा, हे फार कुतूहलजनक आहे. आशण चरा ---- ठळक 

चीर मला शदसते आहे. चरा पडून सुरवात झाली असावी व त्याचा िेवट चीर पडण्यात झाला. 

शमस्टर सोमेस, या केसकडे माझे लक्ष वळवल्याबद्दल, मी तुमचा ॠणी आहे. शमस्टर सोमेस, 

हे दार कुठे उघडते?” 
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“माझ्या झोपायच्या खोलीकडे.” 

“त्या घटनेनांतर तुम्ही शतथे गेलात का?” 

“नाही. मी सरळ तुमच्याकडे आलो.” 

“मला शतथे पहाणी करायला आवडेल. शकती छान जुन्या वळणाची खोली आहे! मी 

जशमनीचे शनरीक्षण करेपयांत थोडे थाांबा. नाही. काही शविेष शदसत नाही. या पडद्याचे काय? 

तुम्ही तुमचे कपडे त्यामागे ठेवता. जर या खोलीत कुणाला लपावे लागले, तर शतथेच लपावे 

लागेल. कारण पलांग फार बुटका आहे व कपड्याांचे कपाट फार उांच आहे. मला वाटते, शतथे 

कुणी नाही आहे. नाही का?”  

होम्सने पडदा बाजूला केला, तेव्हा मी सजग होतो. कारण काही गांभीर, अनपेशक्षत असे 

काही होणार असल्याचे, त्याच्या दृष्टीकोनावरुन व ताठरपणावरुन शदसत होते. तसे पहाता, 

पडद्यामागून काहीच शनघाले नाही. पण खुांट्ाांना बाांधलेल्या दोऱ्याांवर तीन चार कपडे लोांबत 

होते. होम्स परत शफरला आशण जशमनीवर अचानक थाांबला. 

तो म्हणाला, “अरेच्चा! हे काय आहे?” 

अभ्याशसकेतील छोट्ा टेबलावर होते, तसेच िांकूच्या आकाराचे काळे घट्ट काही शतथे 

पडले होते. शवजेच्या शदव्याच्या प्रकािात, त्याने तळहात उघडून, त्यावर ते ठेवले.  

“शमस्टर सोमेस, तुमच्या पाहुण्याने तुमच्या उठाबसायच्या खोलीशिवाय झोपायच्या 

खोलीतही काही खुणा सोडलेल्या शदसतात.” 

“त्याला शतथे काय काम पडले असेल?” 

“मला वाटते, मला पुरेसे समजले आहे. तुम्ही अचानक परत आलात. त्यामुळे तुम्ही 

दारािी आल्यावर गाांगरून जाऊन, त्याला काय करावे ते कळेना. त्याने त्याला उघडे पाडणारे 

सवण काही गोळा केले व तुमच्या झोपायच्या खोलीत लपला.” 
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बापरे, शमस्टर होम्स, तुम्ही मला असे साांगत आहात का, की मी व बॅशनस्टर इथे बोलत 

असताांना, आत तो माणूस लपलेला होता, आशण आम्हाला हे माशहती नव्हते? 

“असे मला वाटते.” 

“नक्कीच याला काही पयाणय असेल. शमस्टर होम्स, तुम्ही माझ्या झोपायच्या खोलीची 

ग्लखडकी तपासली का?” 

“नक्षीदार जाळी, शििाची चौकट, तीन अलग ग्लखडक्या, एक शबजागरीवर डुलणारी 

आशण माणूस त्यातून जाऊ िकेल इतकी मोठी.” 

“तेच तर. आवारातील एका बाजूने ती शदसते. पण काही भाग न शदसणारा आहे. तो 

माणूस शतथून आत शिरला असेल, झोपायच्या खोलीतून जाताांना खुणा मागे सोडल्या असतील 

आशण िेवटी दार उघडे बघून सटकला असेल.” 

होम्सने अधीरपणे मान हलवली.  

तो म्हणाला, “आपण व्यावहाररक दृष्टीकोन ठेऊ. तीन शवद्याथी हा शजना वापरतात, असे 

तुम्ही मला साांशगतले, ते मला समजले. तेव्हा ते तुमच्या दारावरून जातात का?” 

“हो.” 

ते सवणजण या परीके्षला बसणार आहेत का?” 

“हो.” 

“इतर दोघाांपेक्षा एका कुणावर, तुमचा जास्त सांिय आहे का?” 

सोमेस अडखळू लागला. 

तो म्हणाला, “हा फार नाजूक प्रश्न आहे. काही पुरावे नसताांना, एखादा कसा काय सांिय 

घेऊ िकेल?” 
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“तो कोण आहे ते तर साांगा. पुराव्याांचे मी बघतो.” 

“मग मी तुम्हाला, त्या शतन्ही शवद्यार्थ्ाांबद्दल साांगतो. सवाणत खाली रहाणारा शगलशिस्ट 

आहे. तो अभ्यासात आशण खेळातही हुिार आहे. तो रग्बी सांघातून व महाशवद्यालयाच्या शिकेट 

सांघातून खेळतो. अडथळ्याच्या ियणतीत व लाांब उडीत त्याला पदक शमळाले होते. तो छान, 

तगडा आहे. त्याचे वडील सर जाबेझ शगलशिस्ट हे रेसच्या नादापायी बदनाम झाले होते. त्याांनी 

मुलाला दाररद्र्यात लोटले. पण तो मेहनती व अभ्यासू आहे. तो नक्की पुढे येईल.  

“दुसऱ्या मजल्यावर दौलत रास नावाचा भारतीय शवद्याथी रहातो. तो इतर 

भारतीयाांसारखा िाांत, अबोल व समजण्यास कठीण आहे. तो कामाला चाांगला आहे. ग्रीक हा 

त्याचा कच्चा शवषय आहे. तो अभ्यासू व व्यवग्लस्थत मुलगा आहे.  

“सवाणत वरच्या मजल्यावर माईल्स मॅक्लारेन रहातो. त्याने काम करायचे ठरवले, तर तो 

हुिार आहे ---- शवद्यापीठातील बुग्लद्धमान व सवाणत चमकदार शवद्याथी. पण तो जरा वहावत 

जाणारा, सुखलोलुप व फारसा तत्ववादी नसलेला आहे. पशहल्या वषी एका काडाणच्या 

प्रकरणावरुन त्याला जवळजवळ बाहेर हाकलण्यापयांत पाळी आली होती. तो हट्टी व मनमानी 

करणारा व वाईट सवयी असलेला आहे. त्याच्या पूवीच्या आयुष्यात तो शटवल्याबावल्या करत 

शहांडत होता. त्याला परीके्षची नक्कीच भीती वाटत असली पाशहजे.” 

“म्हणजे त्याच्यावर तुमचा सांिय आहे तर?” 

“इतक्या टोकापयांत मी जाणार नाही. पण शतघाांपैकी तो असण्याची िक्यता कमी 

आहे.” 

“बरोबर. शमस्टर सोमेस, आता तुमचा नोकर बॅशनस्टर याला बोलवा.” 

तो एक लहानसा, गोरा, घोटून दाढी केलेला, पन्नािीचा इसम होता. त्याच्या िाांत 

चाकोरीबद्ध आयुष्यात अचानक उठलेल्या या वादळाने, तो अजूनही त्रासलेला वाटत होता. 

त्याचा गुबगुबीत चेहरा नाराजीने ताणल्यासारखा झाला होता व बोटे काही चाळा करत होती.  
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त्याचा मालक बोलला, “बॅशनस्टर आम्ही या प्रकरणाचा तपास करत आहोत.” 

“हो, सर.” 

होम्स म्हणाला, “तुझी शकल्ली दाराला राशहली, हे मी समजू िकतो, बरोबर ना?” 

“हो, सर.” 

“नेमके आत प्रश्नपशत्रका पडलेल्या असताना, त्याच शदविी तुझ्या हातून हे व्हावे, हे जरा 

वेगळेच वाटते.” 

हे माझे दुदैव आहे, सर. पण माझ्या हातून काही वेळा हा प्रकार, पूवी पण झालेला 

आहे.’ 

“तू खोलीत कधी शिरलास?” 

“साधारण साडेचार वाजता. शमस्टर सोमेस याांची ती चहाची वेळ आहे.” 

“शतथे तू शकती वेळ होतास?’ 

“जेव्हा मी पाशहले की ते आत नाहीत, तेव्हा मी लगेच बाहेर पडलो.” 

“तू टेबलावर पडलेल्या प्रश्नपशत्रका पाशहल्यास का?” 

“नाही, सर ---- खात्रीने नाही.” 

“तू शकल्ली दाराला किी काय शवसरलास? 

”माझ्या हातात चहाचे ताट होते. मला वाटले मी शकल्लीसाठी परत येईन. पण मी 

शवसरलो.” 

“बाहेरील दाराला आपोआप लागणारे कुलूप आहे का?” 

“नाही, सर.” 
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“मग ते दार पूणण वेळ उघडेच होते?” 

“हो, सर.” 

“खोलीतील कुणीही बाहेर जाऊ िकले असते.” 

“हो, सर.” 

“जेव्हा शमस्टर सोमेस परत आले व तुला बोलावले, तेव्हा तू फार त्रासून गेलास का?” 

“हो, सर. मी इथे असल्यापासून गेल्या अनेक वषाणत, अिी गोष्ट झाली नव्हती. मला 

जवळजवळ भोवळच आली.” 

“ते मी समजू िकतो. तुला बरे वाटत नाहीसे झाले, तेव्हा तू कुठे होतास?” 

“मी कुठे होतो? म्हणजे काय? मी दाराजवळ होतो.” 

“हे शवशचत्र आहे कारण तू कोपऱ्याजवळ त्या खुचीत बसलास. या इतर खुच्याण तू का 

ओलाांडल्यास? 

“मला माशहती नाही, सर. मी कुठे बसलो त्याचे मला एवढे काही देणेघेणे नव्हते.” 

“शमस्टर होम्स, त्याला त्याबद्दल खरेच शविेष माशहती नाही, असे मला वाटते. कारण तो 

फार अस्वस्थ शदसत होता ---- खूपच घाबरलेला.” 

“तुझा मालक गेल्यावर तू इथेच थाांबलास का?’ 

“फार तर एखादे शमशनट. मग मी दाराला कुलूप लावले व माझ्या खोलीवर गेलो. “ 

“तुला कोणाचा सांिय येतो?”  

“ओहो, मी असे काही साांगायचे धाडस करणार नाही. सर, अिी कारवाई करून 

स्वतुःचा फायदा करून घेणारा कुणी सभ्य गृहस्थ या शवद्यापीठात असेल, असे मला वाटत 

नाही. नाही, सर. माझा यावर शवश्वास नाही.” 
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होम्स म्हणाला, “ठीक आहे, चालेल. ओहो, अजून एक गोष्ट. तू त्या तीन शवद्यार्थ्ाांपैकी 

कुणाला काही शबघडले असल्याचे, बोलला नाहीस ना?” 

“नाही, सर. एकही िब्द नाही.” 

“तुला त्याांच्यापैकी कोणी शदसले नाही का?” 

“नाही, सर.” 

‘छान. शमस्टर सोमेस, आता तुम्हाला चालत असेल, तर आपण महाशवद्यालयाच्या 

आवारात एक चक्कर मारू.” 

अांधारात आम्हाला आमच्या डोक्यावर प्रकािाचे तीन शपवळे चौकोन शदसले. 

वर बघत होम्स म्हणाला, “तुमचे शतन्ही पक्षी त्याांच्या घरट्ात आहेत. अरेच्चा! ते काय 

आहे? त्याांच्यापैकी एकजण पुरेसा अस्वस्थ शदसतो आहे.”  

त्या भारतीयाची पडछाया अचानक ग्लखडकीच्या पडद्यावर उमटली. तो त्याच्या खोलीत 

खालीवर फेऱ्या मारत होता. 

होम्स बोलला, “मला प्रते्यकाकडे डोकावायला आवडेल. असे करता येईल का?’ 

सोमेस उत्तरला, “काही अडचण नाही. महाशवद्यालयातील या सवाणत जुन्या खोल्या 

आहेत आशण पाहुण्याांनी शतथे जाणे काही जगावेगळे नाही. चला, मी स्वतुः तुम्हाला घेऊन 

जातो.” 

आम्ही शगलशिस्टचे दार वाजवल्यावर होम्स बोलला, “कृपया, नावे साांगू नका.” आम्ही 

काय उदे्दिाने आलो आहोत, ते समजल्यावर, शफकट शपवळ्या रांगाचे केस असलेल्या, उांच व 

कृि तरुणाने दार उघडून आमचे स्वागत केले. शतथे खरोखरच उतु्सकता वाटेल, असे काही 

मध्ययुगीन वासु्तिास्त्राचे घरगुती नमुने होते. होम्सला त्यापैकी एक इतका आवडला की त्याने 
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त्याच्या वहीत त्याचे शचत्र काढायचा आग्रह धरला. त्याची पेग्लिल तुटल्यामुळे यजमानाकडून 

ती मागून घ्यावी लागली. आशण िेवटी स्वतुःचा चाकू काढून शतला टोक करावे लागले. तोच 

चमत्काररक अपघात, िाांत, छोट्ािा, टोक खाली आलेल्या नाकाच्या, आमच्याकडे सांियाने 

बघणाऱ्या तरुणाबरोबरदेखील झाला. होम्सचा वासु्तिास्त्रीय अभ्यास सांपला, तेव्हा तो 

अथाणतच आनांदी झाला. होम्स जे पुरावे िोधत होता, ते त्याला सापडले, असे काही मला वाटले 

नाही. फक्त आमची शतसऱ्या शवद्यार्थ्ाणची भेट शनष्फळ ठरली. त्याचे बाहेरचे दार आम्ही 

वाजवल्यावर उघडले नाही. आशण त्यामागून शिव्याांच्या लाखोलीची बरसात सोडून काहीच 

ऐकू आले नाही. “तू कोण आहेस, याची मला काही पवाण नाही. तू खड्ड्यात जा. उद्या परीक्षा 

आहे आशण मी कुणाचेही काही ऐकणार नाही.” एका रागीट आवाजाने गजणना केली. 

आम्ही शजन्यावरून खाली जायला लागल्यावर, रागाने उसळत आमचा अिील 

उद्गारला, “उद्धट माणूस! अथाणत कोण दार ठोठावते आहे, हे त्याला समजले नाही. पण तरी 

त्याची वागणूक खरोखर असभ्य व काही वेळा तर सांियास्पद वाटते.” 

होम्सची प्रशतशिया औतु्सक्याची होती. 

त्याने शवचारले, ”तुम्ही मला त्याची उांची शकती आहे, हे शबनचूक साांगू िकाल का?” 

“शमस्टर होम्स, खरे तर नाही. तो भारतीयाांपेक्षा उांच आहे. पण शगलशिस्टइतका उांच 

नाही. माझ्या अांदाजाने तो साडेपाच फूट असावा.” होम्स बोलला, “ते फार महत्वाचे आहे. 

आशण सोमेस, आता िुभ रात्र.” 

आमचा अिील नवल वाटून व दुुःखाने ओरडला, “शमस्टर होम्स, देव माझ्यावर दया 

करो. तुम्ही एकाएकी मला असे सोडून जाऊ िकत नाही. तुम्हाला माझी अवस्था लक्षात 

आलेली शदसत नाही. उद्या परीक्षा आहे. आज रात्रीच मला काही कृती केली पाशहजे. एका 

प्रश्नपशत्रकेबाबत काही घोळ झाला असेल, तर परीक्षा रोखायला हवी. आलेल्या पररग्लस्थतीला 

तोांड द्यायला हवे.” 
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“तुम्ही जे काही आहे, ते तसेच सोडा. मी सकाळी लवकर येतो आशण याबद्दल बोलतो. 

मला वाटते तेव्हा मी काही शनणणय घ्यायच्या ग्लस्थतीत असेन. मध्यांतरीच्या काळात, काही बदलू 

नका ---- काहीही बदलू नका.” 

“ठीक आहे, शमस्टर होम्स.” 

“मनावर काही ताण येऊ देऊ नका. तुमच्या अडचणी ांमधून आपण नक्की बाहेर पडू. 

मी काळी माती व टोक केलेल्या पेग्लिलचे अविेष माझ्याबरोबर घेतो. िुभ रात्र.” 

आम्ही बाहेर चौकोनी आवारात आलो, तेव्हा आम्ही परत वर ग्लखडकीकडे बशघतले. 

भारतीय शवद्याथी अजून फेऱ्या मारत होता. बाकी दोघे शदसत नव्हते.  

आम्ही मुख्य रस्त्यावर आल्यावर होम्स म्हणाला, “तर मग वॉटसन, तुला काय वाटते? 

हा छोटासा खेळ आहे ---- तीन पत्त्ाांची जादू म्हणता येईल, नाही का? तीन लोक आहेत. 

त्यातील एकाचे हे कृत्य असणार. तू त्याचे नाव साांग. काय साांगतोस?” 

“तो वरच्या मजल्यावरील वाईट तोांडाचा माणूस! त्याच्याबद्दलचा अहवाल सवाणत खराब 

आहे. तो भारतीयदेखील लबाड व फसव्या आहे. तो खोलीभर फेऱ्या का मारत होता?” 

“त्याचे एवढे काही नाही. अनेक माणसे काही पाठ करताांना तसे करत असतात.” 

“पण त्याने आपल्याकडे शवशचत्र नजरेने पाशहले.” 

“जेव्हा दुसऱ्या शदविी असलेल्या परीके्षचा अभ्यास तुम्ही करत असता आशण एकेक 

शमशनट महत्वाचे असते, तेव्हा कुणा परक्या लोकाांची गदी आली तर, तुम्ही देखील असेच 

बघाल. नाही. मला त्यात काही वाटत नाही. पेग्लिली व चाकू ---- सवण काही समाधानकारक 

होते. पण त्या माणसाने मला कोड्यात टाकले.” 

“कोणी?’ 
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“तो नोकर, बॅशनस्टर. यात त्याचा काय डाव आहे?” 

“त्याने तर तो खूप प्रामाशणक असल्याचे, माझ्या मनावर ठसवले.” 

“माझेही तसेच झाले. तेच कोड्यात टाकणारे आहे. इतका प्रामाशणक माणूस का बर -

--- ठीक आहे. इथे या मोठ्या दुकानदाराांची नावे आहेत. आपण आपले सांिोधन इथून सुरु 

करू.” 

ज्याांचा या घटनेवर पररणाम होईल, असे या िहरात फक्त चार कागद, पेग्लिली इ 

शवकणारे दुकानदार आहेत. त्यातील प्रते्यकाला होम्सने पेग्लिलीला टोक केलेला कचरा शदला 

आहे व तिाच पेग्लिलची मागणीही केली आहे. सगळ्याांनी ते मान्य केले पण ती पेग्लिल 

आकाराने फार मोठी असून नेहमी दुकानात असतेच असे नाही, असे ते म्हणाले. माझा शमत्र 

त्याच्या हरण्यामुळे शनराि झालेला शदसला नाही. पण त्याने अधणशवनोदी पद्धतीने खाांदे घुसळले.  

“माझ्या शप्रय वॉटसन, हे चाांगले झाले नाही. तरी हा उत्तम आशण एकुलता एक िेवटचा 

पुरावा आहे. आता काही करायचे राशहले नाही. पण खरे तर मला थोडासा सांिय आहे, की 

त्याशिवायदेखील आपण आपली केस उभी करू िकू. अरे देवा! नऊ वाजायला आले, आशण 

आपली मालकीण शहरवे वाटाणे साडेसातला उकळवते. वॉटसन, तुझ्या सततच्या तांबाखूमुळे, 

तुला हाकलले जाण्याची भीती मला वाटते आहे. मी तुझ्या अधुःपतनात सहभागी होईन ---- 

पण नाराज व्याख्याता, शनष्काळजी नोकर व तीन हुिार, उद्योगी शवद्याशथण याांची समस्या 

सोडवण्यापूवी नाही.” 

त्या शदविी मग होम्सने त्या बाबतीत काही शवचार केला नाही. तरी आमच्या उिीरा 

झालेल्या जेवणानांतर तो खूप वेळ शवचारात गुांग होऊन बसला होता. 

सकाळी आठ वाजता, तो माझ्या खोलीत आला. माझी सकाळची आग्लन्हके नुकतीच 

उरकली होती.  
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तो बोलला, “वॉटसन, सेंट लुककडे जायची वेळ झाली आहे. तुला न्याहारीशिवाय 

चालेल का?” 

“खात्रीने.” 

“आपण सोमेसला काही आिादायी साांगत नाही, तोपयांत तो नाराजीने फार अवघड 

मनग्लस्थतीत असेल.” 

“तुझ्याकडे त्याला साांगण्यासारखे, काही आिादायी असे, आहे का?’ 

“मला वाटते, आहे.” 

“तू शनष्कषाणप्रत आलास का?” 

“हो. माझ्या शप्रय वॉटसन, मी हे कोडे सोडवले आहे.” 

“पण तुला नवीन काय पुरावे शमळाले?” 

“ओहो! सकाळी सहासारख्या अवेळी मी स्वतुःला काही उगीचच अांथरुणाबाहेर 

काढलेले नाही. मी दोन तास कष्ट केले आहेत व शनदान पाच मैल चाललो आहे, ते काही ठोस 

दाखवण्यासाठीच. ते बघ.” 

त्याने त्याचा हात दाखवला. त्याच्या तळहातावर तीन िांकूच्या आकाराचे काळ्या, घट्ट, 

मऊसर मातीचे लहानसे ढीग होते.  

“का होम्स, काल तर तुझ्याकडे फक्त दोन होते.” 

“आज सकाळी अजून एक शमळाला. एक व दोन िमाांकाचे शजथे शमळाले, शतथेच हा 

शतसराही शमळाला. कळले का वॉटसन, चल शमत्र सोमेसची काळजी दूर करू.” 

तो दुदैवी व्याख्याता त्याच्या कायाणलयात पोचला तेव्हा नक्कीच फार दयनीय रीत्या 

शचांतेत होता. काही तासात परीक्षा सुरु झाली असती. झालेले सवण लोकाांमधे्य जाहीर करावे की 
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गुने्हगाराांना त्याांचे मूल्यवान शवद्यावेतन शमळण्यास परवानगी द्यावी, याबद्दल तो अजून दुग्ध्यात 

होता. त्याच्या मानशसक कुतरओढीमुळे तो जेमतेम गप्प उभा राशहला होता. होम्स शदसताक्षणी 

तो हात पसरून, त्याच्याकडे धावत गेला. 

“मी देवाचे आभार मानतो, की तुम्ही आलात. मी घाबरत होतो, की तुम्ही सगळे अधणवट 

सोडले की काय! मी काय करायचे आहे? परीक्षा होऊन द्यायची का?” 

“हो. ती अथाणत होऊन द्यायची.” 

“पण तो हलकट?” 

“तो स्पधेत शजांकणार नाही.’ 

“तुम्हाला तो माशहती आहे?’ 

“असे मला वाटते. जर या गोष्टी जगजाहीर व्हायला नको असतील, तर आपण 

िग्लक्तमान बनून आपल्याला एका खासगी कोटाणच्या सुनावणीसाठी तयार केले पाशहजे. कृपया, 

सोमेस, तुम्ही शतथे उभे रहा. वॉटसन, तू इथे उभा रहा, मी खुची मध्यभागी घेतो. मला वाटते, 

आता आपण गुने्हगाराच्या मनात भीती उत्पन्न करत आहोत. कृपया घांटी वाजवा. 

बॅशनस्टर आला, आशण आमच्या कोटाणतील आशवभाणवाला दचकून मागे सरकला. होम्स 

म्हणाल, “तू ते दार लाव. बॅशनस्टर, आता आता तू आम्हाला कालच्या घटनेबद्दलचे सत्य कृपया 

साांगिील का?” 

तो माणूस नखशिखाांत पाांढरा फटक पडला. 

“मी तुम्हाला सवण काही साांशगतले आहे. सर.” 

“अजून काही साांगायचे नाही?’ 

“नाही, सर.” 
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“ठीक आहे. मग मी तुला काही सुचवतो. काल जेव्हा तू खुचीत बसलास, ते कोण 

खोलीत येऊन गेले हे कळू नये म्हणून, काही वसू्त लपवण्यासाठी, बसलास का?” 

बॅशनस्टरच्या चेहऱ्यावर भीती पसरली.  

“नाही सर, खात्रीने नाही.” 

होम्स आत्मशवश्वासपूवणक बोलला, “हे फक्त सुचवले होते. मी हे शसद्ध करू िकणार 

नाही, हे कबूल करतो. पण असे घडले असणे, िक्य असल्याचे वाटते. कारण शमस्टर सोमेस 

याांची पाठ वळल्याबरोबर, तू झोपायच्या खोलीत लपलेल्या माणसाला सोडलेस.” 

बॅशनस्टरने त्याच्या कोरड्या पडलेल्या ओठाांवरून जीभ शफरवली.  

“नाही. आत कुणीही नव्हते,सर.’ 

“ओहो! बॅशनस्टर, हे दयनीय आहे. आजपयांत तू खरे बोलत आलास, पण आता तू खोटे 

बोलत आहेस, हे मला समजले आहे.” 

त्या माणसाचा चेहरा लक्षणीय रीत्या आिमक झाला.  

“शतथे कोणीही नव्हते, सर.” 

“ये, बॅशनस्टर, इकडे ये.” 

“नाही सर, शतथे कुणी नव्हते.” 

“तर मग तू आम्हाला अजून काही माशहती देऊ िकत नाहीस. तू इथे खोलीतच 

राहिील का? त्या शतथे झोपायच्या खोलीच्या दारािी उभा रहा. आता शमस्टर सोमेस, मी 

तुम्हाला शगलशिस्टच्या खोलीत जाऊन, त्याला तुमच्या खोलीत आणण्याची शवनांती करतो.” 

क्षणभराने तो व्याख्याता त्या शवद्यार्थ्ाणला घेऊन आला. तो उांच, बारीक, डौलदार, चपळ, 

आल्हादक व मोकळ्या मनाचा छान मनुष्य होता. त्याचे त्रासलेले शनळे डोळे आमच्यापैकी 
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प्रते्यकाकडे बघत होते. आशण नांतर पुढील कोपऱ्यावर उभ्या असलेल्या बॅशनस्टरवर 

अनाकलनीय दुुःखाने, ग्लस्थर झाले. 

होम्स म्हणाला, “दार लाव. आता शमस्टर शगलशिस्ट, इथे फक्त आम्हीच आहोत. बाकी 

कुणी नाही. आपण काय बोलतो आहोत, हे कुणालाही समजण्याची िक्यता नाही. आपण 

एकमेकाांिी मोकळेपणे बोलू िकतो. शमस्टर शगलशिस्ट, आम्हाला असे जाणून घ्यायचे आहे, 

की कालच्यासारखे कृत्य करायला तू आशण तो आदरणीय माणूस कसे काय तयार झालात?” 

तो दुदैवी तरुण मनुष्य दोन पाऊले मागे झाला व त्याने बॅशनस्टरकडे एक घाबरलेला 

दृष्टीके्षप टाकला.  

तो नोकर ओरडला, “नाही शमस्टर शगलशिस्ट, मी एकही िब्द बोललो नाही ---- कधीच 

एकही िब्द बोललो नाही.” 

होम्स म्हणाला, “पण आता बोलला आहेस. आता हे बघ, बॅशनस्टर हे बोलल्यावर, तुझी 

अवस्था चमत्काररक झाली आहे. आता तुला मोकळेपणे कबुलीजबाब द्यावाच लागेल.” 

शगलशिस्टने क्षणभर हात वर करून थरथरणाऱ्या िरीरावर काबू आणायचा प्रयत्न 

केला. नांतर त्याने टेबलािेजारी गुडघ्याांवर बसकण मारली व चेहरा हाताांमधे्य झाकून घेतला. 

तो भावनावि होऊन जोरजोरात हुांदके देऊ लागला.  

होम्स कनवाळूपणे बोलला, “ये. इकडे ये. माणूस म्हटला की चुकतोच. तुला कोणीही 

उद्दाम व दुष्ट गुने्हगार म्हणणार नाही. मी जर शमस्टर सोमेसना काय झाले ते साांशगतले, तर 

कदाशचत ते तुला बरे पडेल. मी कुठे वेगळे काही साांगू लागलो, तर तू मला दुरुस्त कर. चालेल 

का? ठीक आहे. उत्तर देण्याचे कष्ट घेऊ नकोस. मी तुझ्यावर अन्याय करत नाही ना, एवढे 

बघ.  
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“शमस्टर सोमेस, तुम्ही मला जेव्हा साांशगतले, की बॅशनस्टरने तुमच्या खोलीत प्रश्नपशत्रका 

असल्याचे कुणाला साांशगतले असण्याची िक्यता वाटत नाही, तेव्हाच माझ्या मनात ही केस 

काही आकार घेऊ लागली. अथाणत छापणाऱ्याला वगळता येते. तो त्याच्या खोलीत कागदपत्र 

तपासू िकतो. भारतीयाचा मला काही सांिय आला नाही. जर प्रश्नपशत्रका गुांडाळलेल्या 

असत्या, तर त्याला कदाशचत ते काय आहे, ते कळले नसते. तर दुसरीकडे असे वाटते, की 

शवचार करण्यास अवघड अिा योगायोगाने तो माणूस खोलीत आला आशण नेमके त्याच 

शदविी कमणधमणसांयोगाने प्रश्नपशत्रका टेबलावर होत्या, हे मी फेटाळून लावतो. आत आलेल्या 

माणसाला शतथे  

प्रश्नपशत्रका आहेत, हे माशहती होते. हे कसे काय? 

जेव्हा मी तुमची खोली बशघतली, तेव्हा ग्लखडकीचे शनरीक्षण केले. समोरील खोल्याांमधील 

माणसाांच्या देखत कुणीतरी आत शिरला व शदवसाढवळ्या तो आत आहे, असा शनष्कषण मी 

काढतो आहे की काय, असे तुम्हाला वाटून तुम्ही माझे चाांगले मनोरांजन केलेत. अिी कल्पना 

मूखणपणाची होती. कुणी माणूस ग्लखडकीवरुन जाताांना खोलीतील मधल्या टेबलावरील 

कागदपत्र शदसण्यासाठी त्याची उांची शकती पाशहजे, हे मी मोजत होतो. मी सहा फूट उांच आहे. 

आशण मला ते बघण्यासाठी प्रयास पडत होते. त्यामुळे सहा फुटाांपेक्षा कमी उांची असणाऱ्याांना 

ते िक्य नाही. मला असा शवचार करायचे कारण असल्याचे, तुम्ही आधीच पाशहले आहे. जर 

तुमच्या तीन शवद्यार्थ्ाांपैकी एखादा अिा असामान्य उांचीचा असेल, तर त्यालाच हे िक्य आहे. 

“मी आत आलो, आशण तुम्हाला शवश्वासात घेतले. तुम्ही शगलशिस्टबद्दल तो लाांब उडी 

मारणारा असल्याचे साांगेपयांत, कडेच्या टेबलाबाबत मी काही शवचार केला नव्हता. नांतर 

क्षणभरात माझ्या सवण काही लक्षात आले. आशण मग मला माझ्या अांदाजाला पुष्टी देतील, अिा 

काही खात्रीिीर पुराव्याांची गरज उरली.  
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जे झाले ते असे झालेुः या तरुणाने त्याची दुपार खेळाच्या मैदानावर घालवली होती. शतथे 

तो लाांब उडीचा सराव करत होता. तो त्याच्या खेळातील बुटाांसकट परत आला. त्याला 

अणकुचीदार टोके असतात, हे तुम्हाला माशहती असेल. तुमच्या ग्लखडकीवरुन जाताांना त्याने 

त्याच्या उांचीमुळे आत कागदपत्र पडलेले पाशहले. ते काय असावेत, याचा अांदाज केला. समजा 

आपल्याला वाटते आहे, त्याप्रमाणे नसले तरी काही शबघडत नाही, असा शवचार करताना 

तुमच्या नोकराच्या हातून चुकून दाराला लटकून राहीलेली शकल्ली त्याला शदसली. झटक्यात 

त्याला वाटले, की आत शिरावे आशण खरेच त्या प्रश्नपशत्रका आहेत का ते बघावे. हे धोकादायक 

नव्हते. कारण तो सहज काही शवचारायला आला होता, अिी थाप तो मारू िकत होता. 

जेव्हा त्याने पाशहले की त्या खरेच प्रश्नपशत्रका आहेत, तेव्हा त्याला मोह पडला. बहुधा 

गालीचा खराब होऊ नये म्हणून, त्याने त्याचे बूट त्या ग्लखडकीजवळील छोट्ा टेबलावर ठेवले. 

अजून शतथे काय ठेवता येईल?”  

तो तरुण बोलला, “मोजे.” 

होम्सने शवजयाने बॅशनस्टरकडे पाशहले. “त्याने त्याचे मोजे खुचीवर ठेवले. नक्कल 

करण्यासाठी प्रश्नपशत्रकाांचे एकेक गठे्ठ घेतले. त्याला वाटले, व्याख्याता मुख्य दाराने येईल आशण 

त्याला शदसू िकेल. तुम्हाला माशहती आहे, त्याप्रमाणे तो बाजूच्या दाराने आला. आता सुटकेचा 

मागण शदसत नव्हता. तो त्याचे मोजे खुचीवर शवसरला. पण बूट घाईघाईने घेतले व झोपायच्या 

खोलीत शिरला. तुम्हाला टेबलावर एका बाजूला पडलेली पण झोपायच्या खोलीच्या शदिेने 

खोल गेलेली चीर शदसली. बुटाांचा टोकेरी तळवा त्या शदिेने खेचत नेल्याचा व गुने्हगार शतथे 

लपल्याचा, तो पुरावा होता. बुटाांच्या टोकेरी भागामधील माती टेबलावर राहून गेली. तसाच 

दुसरा नमुना झोपायच्या खोलीत पडला. मी अजून असेही साांगू िकतो, की मी खेळायच्या 

मैदानावर आज सकाळी गेलो, तेव्हा मी पाशहले की खड्ड्यात शचकट माती असते व त्याभोवती 
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बारीक वाळू पण असते, ज्यामुळे खेळाडू घसरून पडत नाहीत. मी ते नमुने आणले. शमस्टर, 

शगलशिस्ट, हे सवण खरे आहे ना? 

तो शवद्याथी ताठ उभा राहून बोलला, “हो सर, हे खरे आहे.” 

सोमेस ओरडला, “अरे बापरे! तुला यात काही भर घालायची नाही का?” 

“हो सर, घालायची आहे. पण हे सवण उघडकीला आल्यामुळे, मी घाबरून गेलो आहे. 

शमस्टर सोमेस, मी पूणण रात्र अस्वस्थतेने घालवल्यावर, आज सकाळी तुम्हाला शलशहलेले हे पत्र 

माझ्याकडे आहे. मला माझा गुन्हा उघडकीला आल्याचे, तेव्हा माशहती नव्हते. हे घ्या, सर. 

तुम्हाला शदसेल की मी शलशहले आहे, “मी परीक्षा न द्यायचे ठरवले आहे. मला ऱ्होडेशिअन 

पोलीसमधे्य भरती होण्यासांबांधी, पत्र शमळाले आहे. मी ताबडतोब दशक्षण आशिकेला जातो 

आहे.” 

सोमेस बोलले, “तू केलेल्या गुन्हयामुळे तुला जो फायदा झाला असता, तो न घेण्याचे तू 

ठरवल्यामुळे मी आनांशदत झालो आहे. पण तुझा इरादा बदलला कसा?”  

शगलशिस्टने बॅशनस्टरकडे बोट दाखवले.  

तो म्हणाला, “या माणसाने मला सच्चाईच्या रस्त्यावर आणले.” 

होम्स म्हणाला, “बॅशनस्टर, इकडे ये. मी जे म्हणालो, त्यावरून तुला समजले असेल, की 

फक्त तूच या तरुण माणसाला खोलीतून बाहेर काढू िकला असतास. तो ग्लखडकीतून बाहेर 

गेला, यावर शवश्वास ठेवणे अवघड होते. या गूढ प्रकरणातील िेवटच्या घटना तू स्पष्ट करणार 

नाहीस का? तू तसे का केलेस, हे देखील साांग.” 

“सर, हे अगदी साधे होते. तुम्ही शकतीही हुिार असलात, तरी हे समजणे अवघड होते. 

पण तुम्ही म्हणूनच हे जाणू िकलात. मी पूवी सर वयस्क जाबेझ शगलशिस्टकडे, म्हणजे या 

तरुणाच्या वशडलाांकडे, स्वयांपाकी होतो. जेव्हा त्याांचे शदवाळे वाजले, तेव्हा मी नोकर म्हणून 
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महाशवद्यालयात आलो. पण माझ्या जुन्या मालकाला मी कधी शवसरलो नाही. कारण तो सध्या 

वाईट ग्लस्थतीत होता. या जुन्या शदवसाांच्या पाश्वणभूमीवर मी त्याच्या मुलाकडे बघत असे. तर मी 

काल जेव्हा या खोलीत आलो, तेव्हा मी खुचीवर शमस्टर शगलशिस्टचे मोजे पडलेले पाशहले. ते 

मोजे माझ्या चाांगलेच ओळखीचे होते आशण मला काय झाले ते कळले. जर शमस्टर सोमेसने ते 

पाशहले असते, तर खेळ खलास झाला असता. मी मोजे झाकत, खुचीवर शवव्हळत पडलो. 

शमस्टर सोमेस तुम्हाला भेटायला जायला शनघेपयांत, मोजे उघडे पडू नयेत म्हणून, मी शतथून 

मुळीच उठलो नाही. नांतर शबचारा तरुण शगलशिस्ट आतील खोलीतून बाहेर आला. त्याने माझे 

गुडघे धरून, सवण काही कबूल केले. मी त्याला उठवायचा प्रयत्न केला. सर, मी त्याला वाचवावे, 

हे जरुरीचे होते. त्याचे वडील त्याला समजावून साांगत त्याच्यािी जसे बोलले असते, की अिाने 

त्याचा काही फायदा होणार नाही, तसे त्याच्यािी मी बोलणे, हे नैसशगणक नव्हते का? सर, तुम्ही 

मला दोष द्याल का?” 

होम्स उडी मारून उभा रहात म्हणाला, “नाही, खरेच नाही. बरां  सोमेस, मला वाटते, 

तुमची लहानिी समस्या मी सोडवली आहे. आमची न्याहारी, घरी आमची वाट बघत आहे. 

वॉटसन, चल. आशण शगलशिस्ट, ऱ्होडेशिआला तुझा उज्वल भशवष्यकाळ तुझी वाट बघतो 

आहे. एकदा चूक झाली, तरी भशवष्यकाळात तू नक्कीच चाांगली प्रगती करिील.”  
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The Adventure Of The Golden Pince-Nez 

नाकािर क्लिप असलेला सोनेरी चष्मा 

 

१८९४ मधे्य आम्ही काम केलेले तीन मोठे खांड मी बघतो, तेव्हा कबूल करतो, की 

गोष्टी ांच्या अमूल्य अिा सांग्रहातून, माझा शमत्र ज्यासाठी प्रशसद्ध आहे, अिा त्याच्या शवशिष्ट 

िक्ती ज्यातून शदसून येतील, अिा खूप बहारदार गोष्टी िोधून काढणे, हे कठीण काम आहे. 

मी पाने उलटतो, तेव्हा मला ज्यापासून पळ काढावा अिा लाल अळीच्या व बँकर 

िोसबायच्या भयानक मरणाच्या गोष्टी शदसतात. इथे मला अॅडेल्टनच्या दुुःखाांशतकेचा 

तपिीलही शदसतो आशण जुन्या शब्रटीि मालवाहू जहाजातील शवशचत्र मालही शदसतो. याच 

सुमारास प्रशसद्ध ग्लिथ मॉटीमर माशलका केस, हुरेतचा मागमूस व अटक, महामागाणवरील खून 
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---- ज्या केसबद्दल होम्सला िें च राष्टर ाध्यक्षाांच्या सहीचे आभाराचे पत्र शमळाले. यापैकी प्रते्यक 

गोष्ट साांगण्यासारखी आहे. पण एकां दरीत माझे मत असे आहे की यापैकी कुठल्याही केसमधे्य 

इतक्या रुचीपूणण शवशचत्र बाबी भरलेल्या नाहीत, शजतक्या शवलोघबाय ग्लिथचा असमाधान-

कारक मृतू्य, तदनुषांशगक घटनाांमुळे त्यावर पडलेला प्रकाि व गुन्ह्यामागील कारणे या यॉक्सले 

जुन्या जागेच्या केसमधे्य भरलेल्या आहेत. 

ती एक रानटी, खोलवर ढवळून काढणाऱ्या भावनाांनी भरलेली रात्र होती. पूणण 

सांध्याकाळभर होम्स आशण मी िाांतपणे बसलो होतो. तो िग्लक्तमान शभांगानी एकमेकात 

शमसळलेल्या शलग्लखत कागदाचा अथण लावण्याचा प्रयत्न करत होता. मी पद्धतिीर व 

नेटकेपणाने शलशहलेल्या िस्त्रशियेवरील पुस्तकवाचनात गढलो होतो. बाहेर बेकर रस्त्यावर 

वारा घोांघावत होता. ग्लखडक्याांवर पाऊस जोराने आपटत होता. 

शनसगाणच्या लोखांडी पांजात सापडलेला िहराच्या कानाकोपऱ्यात दहा मैलाांपयांत शवशचत्र 

वातावरण होते. िेतावर होणाऱ्या बारीक खड्याांच्या माऱ्यासारखा मारा लांडनभर होत होता. 

प्राथशमक स्वरूपाचे वादळी वारे वाहत होते. मी ग्लखडकीिी जाऊन, बाहेर सुनसान रस्त्याकडे 

पाशहले. शचखलमय रस्त्यावर घराांच्या छपराांवर, मधूनमधून शदवे चकाकत होते. ऑक्सफडण 

रस्त्याच्या िेवटाकडून एक गाडी पाणी तुडवत येत होती. 

त्याचे शभांग बाजूला ठेवत व कागदाची घडी करत होम्स बोलला, “वॉटसन, आपण आज 

कुठे बाहेर जायला नको. मी एका बैठकीसाठी पुरेसे काम केले आहे. हे डोळे दमवणारे काम 

आहे. माझ्या अांदाजाप्रमाणे, पांधराव्या अधणितकातील शभकु्ष वा जोशगणी ांच्या वृताांताइतके 

उतु्सकता वाढवणारे दुसरे काहीच नाही आहे. हॅलो! हॅलो! हे काय आहे?”  

सां सूां वाऱ्याच्या आवाजात, घोड्याांच्या खुराांचा आवाज आला. त्यापाठोपाठ चाके 

घासल्याचा आवाज आला. मी पाशहलेला टाांगा आमच्या दारािी थाांबला.  

त्यातून एक मनुष्य उतरल्यावर मी म्हटले, “याला काय हवे असेल?” 
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“हवे असेल? त्याला आपण हवे असू आशण आपल्याला हवेचा सामना करण्यासाठी, मोठा 

कोट, मफलर व गमबूट हवे आहेत. तरी जरा थाांब. इथे टाांगा आला आहे. अजून आिा आहे. 

त्याने ते ठेवले असेल. जर त्याला आपण यायला हवे असेल, तर माझ्या शप्रय माणसा, खाली 

धाव व दार उघड. सगळे गुणी लोक खूप वेळ झोपलेले असतात.” 

मध्यरात्री आलेल्या आमच्या पाहुण्यावर जेव्हा हॉलचा उजेड पडला, तेव्हा त्याला 

ओळखायला मला वेळ लागला नाही. तो तरुण सॅ्टन्ह्ले हॉपकीि, होतकरू गुप्तहेर, होता. 

त्याच्या व्यावसाशयक आयुष्यात होम्सने अनेक वेळा खूप रस दाखवला होता.  

त्याने उतु्सकतेने शवचारले, “तो आत आहे का?” 

वरून होम्सचा आवाज आला, “शप्रय सर, वरती या. मला अिी आिा आहे की 

अिा रात्रीसाठी तुझ्याकडे काही महत्वाकाांक्षी बेत नसतील.” 

तो गुप्तचर शजना चढला, आशण आमचा शदवा त्याच्या रेनकोटवरून परावशतणत 

झाला. मी तो काढायला त्याला मदत केली. होम्सने िेकोटीतील शवस्तवातील लाकडे 

वरखाली केली. 

तो म्हणाला, “शप्रय हॉपकीि, आता तुझे पाऊले वर करून िेक. ही शसगरेट घे. अिा 

रात्रीसाठी गरम पाणी व शलांबू चाांगले आहे, अिी शिफारस डॉक्टराांनी केली आहे. अिा वादळी 

हवेत तू आलास, त्याअथी तसेच महत्वाचे काम असले पाशहजे.” 

“शमस्टर होम्स, ते खरे आहे. मी तुम्हाला साांगतो, माझी दुपार फार गडबडीची गेली. तुम्ही 

अलीकडील वतणमानपत्रात यॉक्सले केसबद्दल काही पाशहलेत का?  

“पांधराव्या ितकानांतर आजपयांत मी काही पाशहलेले नाही.” 
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“ठीक आहे. एक पररचे्छद आला होता आशण तो सवण चुकीचा होता. तेव्हा तुम्ही काही 

गमावले नाहीत. मी त्या केसमधे्य अजून काही काम करायला सुरवात केली नाही. ते गाव रेले्व 

रुळाांपासून तीन मैलाांवर व चँथमपासून सात मैलाांवर असलेल्या कें ट इथे आहे. मला ३. १५ ला 

तार आली. मी जुन्या यॉक्सले येथे ५ ला पोचलो. तपास केला व गाडीने चेररांग िॉसला परत 

आलो. तेथून टाांग्याने सरळ तुमच्याकडे आलो.” 

“याचा अथण मला वाटते, तुझ्या केसबद्दल तुला पुरेसा उलगडा झालेला नाही, बरोबर?” 

“याचा अथण मला केस ओ नाम ठो, काहीही समजलेली नाही. मी आतापयांत पाशहलेल्या 

केसेसमधे्य ही फार गुांतागुांतीची केस आहे, एवढेच मला समजले आहे. तरीही पशहल्याप्रथम 

ती इतकी साधी सोपी वाटली, की त्यात कुणीच चुकू िकणार नाही. शमस्टर होम्स यात काही 

उदे्दिच सापडत नाही. त्याचाच मला त्रास होतो आहे. ---- उदे्दि समजल्याशिवाय मी माझा 

तपास सुरु करू िकत नाही. इथे एक मनुष्य मेला आहे ---- ते कुणी नाकारत नाही पण 

कुणी त्याला का त्रास द्यावा, हे काही कळत नाही.” 

होम्सने शसगारेट पेटवली व खुचीत मागे रेलून बसला.  

“त्याबद्दल आम्हाला ऐकू दे.” 

सॅ्टन्ह्ले हॉपकीि म्हणाला, “मला सवण बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. पण त्याचा अथण काय, हे 

मला समजून घ्यायचे आहे. मला समजल्याप्रमाणे गोष्ट अिी आहे. काही वषाांपूवी हे गावाकडचे 

घर, यॉक्सले जुनी जागा, प्राध्यापक कोरम नावाच्या एका वयाने मोठ्या माणसाने शवकत घेतली. 

तो अपांग होता. अधाण वेळ अांथरुणावरच असे. उरलेला अधाण वेळ काठी घेऊन घरभर शफरत 

असे. शकां वा चाकाांच्या खुचीत माळी त्याला शफरवत असे. तो िेजाऱ्यापाजाऱ्याांचा आवडता 

होता. ते शतथे येऊन बसत. तो शवद्वान मनुष्य असल्याचे बोलले जाई. त्याच्याकडे एक शमसेस 

माकण र नावाची वयस्क घर राखणारी होती व सुसान टालणटॉन नावाची नोकराणी होती. तो 

आल्यापासून या दोघी त्याच्याबरोबर होत्या. त्या दोघी चाांगल्या चाररत्र्याच्या वाटत. प्राध्यापक 
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एक शवद्वत्तापूणण पुस्तक शलशहत होता. एक वषाणपूवी त्याला एक सशचव नेमायची गरज वाटली. 

पशहले दोन त्याने ठेवलेले सशचव, काही शटकले नाहीत. पण शतसरा शमस्टर शवलोघबाय ग्लिथ, 

शवद्यापीठातून बाहेर पडलेला तरुण मनुष्य, त्याच्या मालकाला हवा तसा होता. प्राध्यापक साांगे 

ते सकाळभर शलहून घ्यायचे असे आशण सांध्याकाळी सहसा दुसऱ्या शदविी सांदभाणसाठी 

लागणारे शलखाण िोधण्यात जात. या शमस्टर शवलोघबाय ग्लिथला कें शब्रजचा तरूण म्हणून 

शकां वा उशपांगहॅमचा मुलगा म्हणून, प्राध्यापकाशवरुद्ध काही तिार नव्हती. तरीही आज सकाळी 

त्या मुलाचा प्राध्यापकाच्या अभ्याशसकेत मृतू्य ओढवला. तो खून असल्याचे वाटत होते.” 

ग्लखडक्याांमधे्य वारा घोांघावत होता. तो तरुण इन्ह्से्पक्टर सावकािीने त्याची गोष्ट कथन 

करत असताांना, होम्स आशण मी िेकोटीजवळ आलो.  

“बाहेरच्या सांपकाणपासून अशलप्त व मोकळे असलेले असे घर, तुम्ही पूणण इांिांडमधे्य 

पाशहले नसेल. आठवडाभरात कोणी बागेचे गेट उघडून कुठे जात नसे. प्राध्यापक त्याच्या 

कामात बुडालेला असे. त्याशिवाय त्याला दुसरे काही आयुष्य नव्हते. तरूण ग्लिथला 

आसपासचे कुणी माशहती नव्हते. तो त्याचा मालक त्याला ठेवे, तसा रहात असे. त्या दोन्ही 

कामवाल्या बायकाांना, घरातून घेण्यासारखे काही नव्हते. मॉटीमर माळी प्राध्यापकाला, 

चाकाच्या खुचीतून शफरवत असे. तो सैन्यातील कैदी होता व उत्तम चाररत्र्याचा होता. तो घरात 

रहात नसे, तर बागेच्या टोकाला असलेल्या तीन खोल्याांच्या खोपटात रहात असे. यॉक्सले जुन्या 

जागेच्या शठकाणी एवढेच लोक रहात. मुख्य लांडनपासून हे घर चॅथम रस्त्याने िांभर याडाांवर 

होते. त्याला कुलूप नसे आशण आत यायला कुणालाही बांदी नव्हती.  

आता मी तुम्हाला या घटनेबद्दल काही साांगू िकणाऱ्या एकुलत्या एक अिा, सुसान 

टालणटॉनचा वृताांत कथन करतो. दुपारी अकरा ते बाराच्या दरम्यान, ती वरच्या मजल्यावरील 

पुढील बाजूस असलेल्या झोपायच्या खोलीत पडदे लावत होती. प्राध्यापक कोरम अजून 
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झोपलेले होते. कारण जेव्हा हवा खराब असे, तेव्हा ते दुपारी लवकर उठत नसत. शमसेस 

माकण र घराच्या मागील बाजूस काही काम करत होती. 

शवलोघबाय ग्लिथ उठाबसायला वापरे, त्या त्याच्या झोपायच्या खोलीत होता. पण 

नोकराणीने त्याला पॅसेजमधून शतच्या असलेल्या खोलीच्या खाली असणाऱ्या अभ्याशसकेकडे 

जाताांना ऐकले. ती म्हणते की जरी शतने त्याला पाशहले नाही, तरी त्याच्या चपळ शवशिष्ट 

चालीवरुन तो नक्की तोच होता. शतने अभ्याशसकेचे दार लावलेले ऐकले नाही. पण नांतर शतथून 

मोठे भीतीदायक शकां चाळणे ऐकू आले. ते रानटी, घोगऱ्या आवाजातील अनैसशगणक व शवशचत्र 

असे शकां चाळणे होते. ते बाईचे होते की पुरुषाचे ते समजले नाही. त्याच क्षणी काही जड 

पडल्याचा आवाज झाला आशण घर हादरले. मग सवण िाांत झाले. नोकराणी क्षणभर एका जागी 

ग्लखळून राशहली. मग धीर गोळा करून ती खाली धावली व अभ्याशसकेचे बांद दार उघडले. 

आतमधे्य तरुण शवलोघबाय ग्लिथ जशमनीवर पडला होता. पशहल्याांदा शतला काही जखम 

शदसली नाही. पण ती त्याला उठवायला गेली, तेव्हा त्याच्या मानेखालून रक्त येताांना शदसले. 

शतथे लहानिी, पण खोल जखम झाली होती. मेंदूला व मानेला रक्तपुरवठा करणाऱ्या 

रक्तवाशहनीत भोसकले गेले होते. हत्यार िेजारी गालीच्यावर पडले होते. तो जुन्या पद्धतीच्या 

शलहायच्या टेबलात असणारा, मेणाने वसू्त बांद करताांना वापरला जाणारा, हग्लस्तदांती मूठ 

असलेला लहान धारदार चाकू होता. तो प्राध्यापकाच्या स्वतुःच्या टेबलामधील होता.  

पशहल्याांदा नोकराणीला वाटले की तरुण ग्लिथ आधीच मेलेला आहे पण त्याच्या 

कपाळावर पाणी मारल्यावर त्याने क्षणभर डोळे उघडले. तो पुटपुटला, “प्राध्यापक, ---- ती 

ती होती.” नोकराणी िपथेवर ते तसेच िब्द होते, असे साांगते. तो मुग्लिलीने अजून काही 

बोलायचा प्रयत्न करत होता व त्याने उजवा हात हवेत वर उचलला होता. नांतर तो मरून 

पडला. 
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मध्यांतरीच्या काळात शमसेस माकण र पण शतथे येऊन दाखल झाली. पण तोपयांत ग्लिथ 

मेलेला होता. सुसानला पे्रताजवळ ठेऊन ती प्राध्यापकच्या खोलीकडे घाईघाईने गेली. तो 

भयांकर त्रासून अांथरुणावर उठून बसलेला होता. कारण त्याला जे आवाज आले, त्यावरून 

त्याला काही भयानक घडल्याचा सांिय आला होता. शमसेस माकण र खात्रीने साांगते आहे, की 

प्राध्यापक अजून रात्रीच्या कपड्यात होता. त्याला मॉटीमरच्या मदतीशिवाय, कपडे घालणे 

खरेच िक्य नव्हते. मॉटीमरला बाराला यायला साांशगतलेले असे. प्राध्यापकाने लाांबून 

ओरडण्याचा आवाज ऐकला. पण अजून काही त्याला माशहती नव्हते. तरुण माणसाच्या 

िेवटच्या िब्दाांचा अथण, तो साांगू िकत नव्हता. पण त्याने ते िब्द शबघडलेल्या मानशसक 

ग्लस्थतीत उच्चारले असावेत, असे त्याला वाटत होते. त्याचा शवश्वास होता, की शवलोघबाय 

ग्लिथला कुणीही ितू्र नव्हता. गुन्ह्याचे कारण काय असावे, ते तो साांगू िकत नव्हता. त्याने 

प्रथम काय केले, तर मॉटीमरला स्थाशनक पोशलसाांना बोलवायला पाठवले. नांतर काही वेळाने 

मला बोलावले गेले. मी शतथे जाईपयांत काही हलवले नव्हते. सक्त ताकीद शदली गेली होती, 

की कोणीही घराकडे जाणाऱ्या वाटेवरून चालू नये. शमस्टर िेरलॉक होम्स, तुमच्या कल्पना 

प्रत्यक्षात आणून बघायला चाांगली सांधी आहे. याहून अजून काय हवे?” 

माझा शमत्र काहीसे कडू हसत बोलला, “शमस्टर िेरलॉक होम्स सोडून सगळे काही शतथे 

होते. ठीक आहे आपण याबद्दल ऐकू. तू काय काय काम केलेस?” 

“शमस्टर होम्स, प्रथम मला तुम्हाला शवचारले पाशहजे, की तुम्ही या साधारण स्वरूपाच्या 

नकािावर लक्ष टाकाल का? यात प्राध्यापकाची अभ्याशसका आशण इतर खोल्या, बाग वगैरेच्या 

जागा दाखवल्या आहेत. हे बघून तुम्हाला माझ्या तपासासांबांधी बाबी कळतील.”  

त्याने तो दुमडलेला नकािा उघडून दाखवला. हा फक्त महत्वाची शठकाणे दाखवणारा 

आहे व मोजूनमापून बनवलेला नाही. नांतर तुम्ही पत्यक्ष सगळे बघालच. पशहल्याांदा असे गृहीत 

धरू की खुनी घरात शिरला, तर तो शकां वा ती कसे शिरले असतील? सांियातीतपणे बागेच्या 
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वाटेने. व मागील दाराने. शतथून अभ्याशसकेत जायला जवळचा रस्ता आहे. दुसरा कुठलाही 

मागण गुांतागुांतीचा असू िकतो. नांतर पळून जाण्याचा मागणदेखील तोच असला पाशहजे. कारण 

दुसऱ्या मागाणत सुसान उभी होती व दुसरा सरळ प्रोफेसरच्या झोपायच्या खोलीच्या शदिेने 

जातो. त्यामुळे मी माझे लक्ष बागेतील रस्त्याकडे वळवले. तो नुकत्याच पडलेल्या पावसाने 

ओला झाला होता आशण नक्कीच पावलाांच्या खुणा दाखवू िकला असता.  

मी एका सावधानता बाळगणाऱ्या हुिार गुने्हगाराचा माग काढत असल्याचे, तपासात 

माझ्या लक्षात आले. मला वाटेवर पाऊलखुणा सापडल्या नाहीत. पण त्या वाटेने कोणीतरी 

गवताच्या कडेने गेले, एवढे कळत होते. मागे खुणा राहू नयेत, म्हणूनच त्याने असे केले असावे. 

काही ठसे वगैरे मला सापडले नाहीत. पण गवत वाकलेले समजत होते. तो नक्की खुनीच 

असणार. कारण त्या शदविी सकाळी माळी शकां वा कुणीही शतथे आले नव्हते. रात्रीच पाऊस 

सुरु झाला होता.” 

होम्सने शवचारले, “एक शमशनट, हा रस्ता कुठे जातो?” 

“मुख्य रस्त्याकडे.” 

“तो शकती लाांब आहे?’ 

“साधारण िांभर याडण असेल.” 

“गेटजवळ तुला पाऊलखुणा नक्की सापडल्या नाहीत?”  

“दुदैवाने शतथे फरिा बसवलेल्या आहेत.’ 

“ठीक आहे. शनदान रस्त्यावर?” 

“नाही. शतथे पाणी साठले होते.’ 

“अरेरे! ठीक आहे. गवतावरील खुणा जाणाऱ्या होत्या की येणाऱ्या?” 



49 

 

“हे साांगणे अिक्य आहे. त्या शततक्या ठळक नव्हत्या.” 

“पाऊल मोठे होते की लहान?” 

“तसा फरक समजणे अवघड होते.” 

होम्सने अधीरतेचा उद्गार काढला.  

तो पुढे बोलला, “तेव्हापासून पाऊस कोसळतो आहे व वादळ सुटले आहे. आता तो 

कागद वाचणेही अवघड आहे. पण त्याला काही इलाज नाही. तुला काहीच धागेदोरे सापडत 

नाहीत म्हटल्यावर, तू काय केलेस?” 

“मला वाटते शमस्टर होम्स, मी बरेच काही ठरवले. मला माशहती होते, की कोणीतरी घरात 

अगदी काळजीपूवणक प्रवेि केला होता. नांतर मी पॅसेज तपासला. त्यावर झावळ्याांचा गालीचा 

घातलेला आहे. त्यावर काहीही खुणा उमटल्या नव्हत्या. मग मी अभ्याशसकेत आलो. त्यात 

थोडेसे फशनणचर आहे. शतथे मुख्यते्व, त्यात खण असलेले एक मोठे शलहायचे टेबल आहे. त्यात 

मधे्य छोटे कपाट असलेली खणाांची दुहेरी ओळ आहे. खण उघडे होते. कपाट कुलूपबांद होते. 

बहुतेक खण नेहमी उघडेच असतात. त्यात काही शकमती सामान ठेवलेले नसते. पण शतथे 

काही उचकाउचकी केलेली शदसली नाही. प्राध्यापकाने खात्रीपूवणक साांशगतले की तेथून काही 

गेले नाही. म्हणजे एवढे नक्की आहे, की चोरी झालेली नाही.  

“आता मी तरूण माणसाच्या पे्रताकडे येतो. ते खणाांच्या थोडे डावीकडे पडले होते. ते 

मी नकािात दाखवले आहे. चाकू मानेच्या उजवीकडे मागून पुढे असा पडलेला होता. त्यामुळे 

तो त्याने स्वतुःच मारून घेतलेला असण्याची िक्यता वाटत नव्हती.” 

“होम्स म्हणाला, “जर तो चाकूवर पडला नसेल तर.”  
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“बरोबर. ते माझ्या मनात येऊन गेले. पण चाकू पे्रतापासून काही फुटाांवर पडलेला 

आढळला. त्यामुळे ते िक्य नाही. मग आता मरणाऱ्या माणसाचे िब्द व िेवटी मृत 

माणसाच्या उजव्या हातात घट्ट धरलेला असा सापडलेला महत्वाचा पुरावा.” 

सॅ्टन्ह्ले हॉपकीिने ग्लखिातून एक लहानसे कागदी पाकीट काढले. ते उघडून त्याने 

त्यातून नाकावर ग्लक्लप असलेला सोनेरी चष्मा काढला. त्याच्या दोन्ही टोकाांपासून काळी रेिीम 

टोके लोांबत होती. तो म्हणाला, “शवलोघबाय ग्लिथची नजर शनदोष होती. हा त्याच्या शकवा 

खुन्याच्या चेहऱ्यावरून ओढला गेला असेल, अिी िक्यता वाटत नव्हती.  

िेरलॉक होम्सने चष्मा हातात घेतला. तो रस घेऊन, नीट शनरखून बशघतला. त्याने तो 

स्वतुःच्या नाकाला लावला. त्यातून वाचायचा प्रयत्न केला. ग्लखडकीिी जाऊन रस्ता बघायचा 

प्रयत्न केला. शदव्याच्या प्रकािात, त्याचे सखोल शनरीक्षण केले आशण गालातल्या गालात हसून, 

टेबलािी बसून, एका कागदावर काही ओळी शलशहल्या. त्याने तो कागद सॅ्टन्ह्ले हॉपकीिला 

शदला.  

तो बोलला, “मी तुझ्यासाठी जास्तीत जास्त चाांगले, एवढे करू िकतो. याचा काही 

उपयोग होऊ िकेल.” 

चशकत झालेल्या गुप्तहेराने मजकूर मोठ्याने वाचला. तो असा होताुः  

उच्चभू्र बाईसाहेबाांसारखे कपडे घातलेल्या एका चाांगल्या बाईची गरज आहे. शतचे नाक 

उले्लखनीय ररत्या जाड हवे. त्याच्या दोन्ही बाजूला डोळे जवळ हवेत. आठ्या असलेले कपाळ 

हवे. ऐटीचे हावभाव हवेत व बहुधा गोल खाांदे हवेत. गेल्या काही मशहन्यात शतने शनदान दोनदा 

डोळ्याांच्या डॉक्टरला भेट शदलेली हवी. शतचा चष्मा खूप नांबरचा असल्यामुळे व डोळ्याांच्या 

डॉक्टराांची सांख्या जास्त नसल्यामुळे, शतला िोधून काढणे कठीण जाऊ नये.” 
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हॉपकीिला आश्चयणचशकत झालेले बघून होम्स हसला. ते हसू माझ्यावरही उमटले 

असणार. तो बोलला, “हा माझा अगदी साधा तकण  आहे. चष्म्यापेक्षा, शविेषतुः अिा उले्लखनीय 

चष्म्यापेक्षा, शनष्कषण काढायला सोपी अिी दुसरी वसू्त िोधून काढणे, अवघड आहे. त्याचा 

नाजुकपणा बघून आशण अथाणत मरणाऱ्या माणसाच्या िब्दाांवरून, तो एका स्त्रीचा असल्याचे 

अनुमान मी काढले. ती उच्चभू्र व चाांगले कपडे केलेली असल्याचा शनष्कषण, मी तो चष्मा 

सोन्यात केलेला असल्याने काढला.  

असा चष्मा घालणारी बाई गबाळी व घाणेरडी असणे िक्य नाही. तुमच्या नाकासाठी 

ग्लक्लप फार फताड्या आहेत. त्यामुळे त्या बाईचे नाक फताडे असल्याचे समजते आहे. असले 

नाक साधारणपणे बुटक्या व शनतळ काांती नसलेल्या लोकाांचे असते. पण मी वणणन 

केल्यासारखे असेल, असे नाही. अपवाद असू िकतात. माझा स्वतुःचा चेहरा अरुां द आहे तरी 

माझे डोळे चष्म्याच्या मध्यभागी शकां वा शनदान मध्यभागाच्या जवळ नाहीत. त्यामुळे त्या बाईचे 

डोळे नाकाच्या दोन्ही बाजूला अगदी जवळ असणार. वॉटसन, तुला हे समजले असेल, की 

चष्म्याच्या काचा आतून खोलगट असून जास्त जाड व िग्लक्तमान आहेत. त्या बाईची नजर 

आयुष्यभर खूपच खराब असणार. ती तिी असल्याचे कपाळ, पापण्या व खाांद्याांवरून शदसते 

आहे.” 

मी म्हणालो, “हो. मला तुझे प्रते्यक वाक्य पटते आहे. तरीही मी कबूल करतो, की 

डोळ्याांच्या डॉक्टरला दोनदा भेट शदल्याचे तू कसे काय म्हणालास.” 

होम्सने चष्मा त्याच्या हातात घेतला.  

तो बोलला, “तुझ्या लक्षात येईल की नाकावरील दाब कमी व्हावा म्हणून क्लीपला खाली 

बुचाचे छोटे तुकडे लावलेले आहेत. त्यातील एक रांगहीन असून थोडा शझजलेला वाटतो. पण 

दुसरा नवीन आहे. त्यामुळे हे उघड आहे की तो पडल्यामुळे नवीन बसवलेला आहे. त्यापैकी 
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जुना आहे तो शतथे काही मशहनेच असणार, असे मला वाटते आहे. दोन्ही एकमेकाांिी बरोबर 

जुळत आहेत. त्यावरून असे वाटते की ती बाई डोळ्याांच्या डॉक्टरकडे दोनदा गेली असणार.  

मोठ्या आनांदाने होम्सची सु्तती करत, हॉपकीि ओरडला, “देवा रे, शकती छान! इतका 

पुरावा माझ्या हातात असताांना, मला काहीच समजले नाही. मी आता लांडनमधील शकां वा 

जवळील डोळ्याांच्या डॉक्टरकडे जातो.” 

“अथाणत तू जावेस. तुला केसबद्दल अजून काही साांगायचे आहे का?” 

“काही नाही, शमस्टर होम्स. मला वाटते आता तुम्हाला, माझ्याइतकेच माशहती आहे ---- 

कदाशचत जास्त. आम्ही ही चौकिी केली, की गावातील रस्त्याांवर शकां वा रेले्व से्टिनवर कुणी 

परका इसम आढळला का, तर असे कोणी आढळले नसल्याचे आम्हाला समजले. गुन्ह्याच्या 

जागेवरील सवण वसू्त आपल्याला शमळाल्या की नाही, याबद्दल मी सािांक आहे. कोणीच खून 

करण्याचा हेतू साांगू िकत नाही.” 

“ओहो! आता मी तुला मदत करू िकत नाही. पण मला वाटते तू आम्हाला उद्या 

बोलाविील, नाही का?” 

“शमस्टर होम्स, मी काही फार मागणी करत नाही आहे. चेररांग िॉसपासून सकाळी सहा 

वाजता गाडी आहे. आपण यॉक्सले जुन्या जागेला आठ ते नऊच्या दरम्यान पोचू िकू.” 

“ठीक आहे तर मग. तुझ्या या केसमधे्य नक्कीच खूप उतु्सकता वाढवणारे, असे काही 

शदसते आहे. मला त्यात लक्ष घालायला आवडेल. तर आता एक वाजायला आला आहे. 

आपल्याला काही तासाांची झोप शमळू िकते. तू इथे िेकोटीसमोरील सोफ्यावर झोपू िकतोस. 

आपण सकाळी शनघण्यापूवी, मी माझा ग्लस्परीटचा शदवा पेटवून तुला एक कप कॉफी देऊ 

िकतो. 
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दुसऱ्या शदविी सकाळी जोरदार वारे वहात होते. आम्ही आमचा प्रवास सुरु केला ती 

एक कडू सकाळ होती. थेम्स नदीपासून दूरपयांत पाणी साचलेल्या उदास भागात, थांड 

शहवाळ्यातील सूयण उगवत होता. आमच्या व्यवसायाच्या सुरवातीच्या काळातील, अांदमान 

बेटावरील रशहवािाांचा केलेला तपास मला आठवला. लाांबलचक व त्रासदायक प्रवासानांतर 

आम्ही, चॅथमपासून काही तासाांवर असलेल्या एका लहानिा से्टिनवर उतरलो. टाांगा करून 

वाटेत थाांबून, घाईने न्याहारी केली व िेवटी यॉक्सले जुन्या जागेला पोचून, कामाला सुरवात 

केली.’ 

“कसे काय शवल्सन, काही बातमी?” 

“नाही सर, काही नाही.” 

“एखादा परका माणूस आसपास शदसला?” 

“नाही, सर. काल से्टिनवरून कुणी आले शकां वा गेले, अिी नोांद देखील नाही.” 

“तुम्ही खानावळीत व लॉजमधे्य चौकिी केली का?” 

“हो सर, तसे कुणी सापडले नाही.” 

“ठीक आहे. इथून चॅथमपयांत चालत जाणे िक्य आहे. शतथे राहून कुणाच्या नकळत, 

कुणीही गाडीनेदेखील येऊ िकते. शमस्टर होम्स, मी ज्याबद्दल बोललो, तो हा बागेतील रस्ता 

आहे. इथे काही खुणा नसल्याचे, मी काल बोललो होतो.” 

“गवतावरील खुणा कुठल्या बाजूला होत्या?” 

“या बाजूला, सर. ही वाट आशण फुलाांचा वाफा, यामधील अरुां द गवताच्या पट्टयात. मला 

तेव्हा ते शदसले होते. पण आता शदसत नाहीत.” 
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गवतावर वाकून, होम्स म्हणाला, “हो. हो. कुणीतरी इथून गेलेले आहे. त्या बाईने 

हळूवारपणे पाऊले टाकली असणार. कारण दुसऱ्या बाजूने गेल्यास फरिीवर पाऊलखुणा 

उमटल्या असत्या आशण ओलसर पाणथळ जागेत तर त्या अगदीच स्पष्ट उमटल्या असत्या. 

नाही का?” 

“हो, सर. शतने फार शवचारपूवणक चाल खेळलेली आहे.” 

मी होम्सच्या चेहऱ्यावर काही हेतूपूणण भाव उमटलेले पाशहले.  

“तू म्हणतोस की ती या वाटेने परत आली असणार?” 

“हो, सर. दुसरा कुठला मागण नव्हता.” 

“गवतावरून?” 

“शमस्टर होम्स, असू िकेल.” 

“हां. हे शतचे कृत्य फार उले्लखनीय आहे ---- फारच उले्लखनीय. ठीक आहे आपण 

दमेपयांत या वाटेची तपासणी केली आहे. आता अजून पुढे जाऊ. मला वाटते, हे बागेचे गेट 

सहसा उघडे असते? मग ती खुनी सरळ आत आली असेल. शतच्या मनात खून करायचे नसेल. 

नाहीतर शतने स्वतुःबरोबर काहीतरी िस्त्र आणले असते. शलहायच्या टेबलाच्या खणातला चाकू 

घेतला नसता. ती या पॅसेजने पुढे आली असेल. झावळ्याांचा गालीच्यावर काही खुणा न ठेवता, 

पुढे आली असेल. मग ती अभ्याशसकेत पोचली असेल. शतथे ती शकती वेळ असेल? आपण 

अांदाज करू िकत नाही.” 

सर, काही शमशनटाांपेक्षा जास्त नाही. मी तुम्हाला साांगायला शवसरलो, की शमसेस माकण र, 

घर राखणारी बाई, शतथे पाऊण तासापूवी काही आवराआवरी करत होती, असे ती म्हणते.” 
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“छान त्यामुळे वेळावर मयाणदा आली. खुनी बाईने आत आल्यावर काय केले असेल? ती 

शलहायच्या टेबलािी गेली असेल. किासाठी? खणामधले काही घेण्यासाठी नवे्ह. त्यातून 

पळवण्यासारखे काही मूल्यवान असते, तर ते नक्कीच कुलुपबांद केले गेले असते. नाही ती 

कपाटामधील काही घ्यायला गेली असेल. ओहो, त्याच्यावर ओरखड्यासारखे काय शदसते 

आहे? वॉटसन, जरा काडी ओढ. हॉपकीि, तू मला हे का साांशगतले नाहीस?” 

तो तपासत असलेली खूण शकल्लीच्या भोकाच्या उजवीकडे ब्रासवर उमटून, पुढे चार 

इांचाांपयांत जाऊन शतने पृष्ठभागावरील पॉलीिवर चरे उमटवले होते.  

“शमस्टर होम्स, मला ते शदसले होते. पण शकल्लीच्या भोकाभोवती चरे नेहमीच असतात.” 

“हे नुकतेच पडलेले वाटतात, अगदी नुकतेच. हे बघ चरा पडलेल्या शठकाणी ब्रास कसे 

चकाकते आहे. चऱ्याच्या दोन्ही बाजूला पॉलीिचे गोल डाग आहेत. शतथे शमसेस माकण र आहे 

का?” 

दुुःखी चेहऱ्याची वयस्क बाई खोलीत आली. 

“तुम्ही काल सकाळी हे कपाट, फडके मारून साफ केले का?” 

“हो, सर.” 

“तुम्हाला हा चरा शदसला का?” 

“नाही, सर.” 

“माझी तिी खात्री आहे, कारण फडक्याने पॉलीिचे तुकडे व कण ढकलले गेले 

असणार. या कपाटाची शकल्ली कुणाकडे असते?” 

“प्राध्यापक ती त्याांच्या घड्याळ्याच्या साखळीत ठेवतात.” 

“ती साधी शकल्ली आहे का?” 
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“नाही, सर. ती मािाचे शकचेन असलेली जाड शकल्ली आहे.” 

“छान. शमसेस माकण र, तुम्ही जाऊ िकता. आता आपली थोडी प्रगती झाली आहे. ती 

खुनी बाई खोलीत शिरते. कपाटाकडे जाऊन ते उघडते शकां वा उघडणयाचा प्रयत्न करते. ती 

असे करत असताांना तरुण शवलोघबाय ग्लिथ खोलीत येतो. शकल्ली काढून घेण्याच्या घाईत, 

शतच्या हातून दारावर चरा उमटतो. तो शतला पकडतो. ती जवळील वसू्त पकडायच्या प्रयत्नात, 

योगायोगाने चाकू घेते व चाकूने त्याला मारण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरुन त्याची पकड शढली 

होईल. शतचा वार वमी लागतो. तो पडतो. ती ज्यासाठी आली होती, त्या वसू्तसकट शकां वा ती न 

घेता, ती शनसटते. सुसान नावाची नोकराणी शतथे असते का? सुसान, तुला ओरडण्याचा आवाज 

आल्यावर, मग कुणी त्या दारातून पळून गेले का?” 

“नाही, सर. हे अिक्य आहे. मी शजना उतरायच्या आत, मला पॅसेजमधे्य कुणी शदसले 

असते. शिवाय दार उघडले गेले नाही. नाहीतर मला आवाज आला असता.” 

“मग बाहेर जाण्यावर आपली बोलती बांद झाली. म्हणजे ती बाई आली, तिीच बाहेर 

पडली असणार. हा दुसरा पॅसेज प्राध्यापकाच्या खोलीकडे जातो. बाहेर पडायचा अजून 

कुठला मागण नाही का?” 

“नाही, सर.” 

“आता आपण खाली जाऊन प्राध्यापकािी ओळख करून घेऊ. हॅलो, हॉपकीि! हे 

फार महत्वाचे आहे. खरेच, फार महत्वाचे आहे. प्राध्यापकाच्या खोलीत जायचा पॅसेजसुद्धा 

झावळ्याांच्या गालीचाने झाकलेला आहे.” 

“ठीक आहे. सर, त्याचे काय?” 
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“त्याचा या केसिी सांबांध, तुझ्या लक्षात येत नाही? ठीक आहे. ठीक आहे. मी काही तसा 

आग्रह धरत नाही. मी देखील चुकत असेन. पण मला असे घडले असण्याची, िक्यता वाटते. 

माझ्याबरोबर येऊन माझी ओळख करून दे.” 

आम्ही पॅसेज ओलाांडून गेलो. तो बागेकडे जाणाऱ्या पॅसेजइतकाच लाांब होता. शतथे िेवटी 

थोड्या उांच पायऱ्या व मग दार होते. आमच्या मागणदिणकाने दारावर टकटक केले व मग 

आम्ही प्राध्यापकाच्या झोपायच्या खोलीत शिरलो. ती एक मोठी खोली होती. शतथे 

माांडणी ांपासून कोपऱ्यातील शढगाांपयांत अगशणत वसू्त लगडलेल्या होत्या. शकां वा शभती ांवरील 

कपाटाांखाली अनेक वसू्त कोांबल्या होत्या. पलांग खोलीच्या मध्यभागी होता. आशण त्यावर 

उिाांनी वेढलेला घराचा मालक पहुडला होता. मी इतका उले्लखनीय शदसणारा माणूस, 

क्वशचतच पाशहला होता. तो आमच्याकडे वळलेला, एक त्राशसक, गरुडासारखा चेहरा होता. 

दाट, केसाळ भुवयाांखाली गडद, भेदक डोळे होते. त्याचे केस व दाढी सफेद होती. तोांडाच्या 

कडेची दाढी, शवशचत्रपणे शपवळे डाग असलेली होती. तो शसगरेट ओढत होता. खोली तांबाखूच्या 

वासाने भरून गेली होती. त्याने होम्सच्या शदिेने हात उांच केला, तेव्हा त्यावरही शनकोटीनचे 

शपवळे डाग मला शदसले. त्याने शवशचत्र खालच्या आवाजात पण उतृ्कष्ट इांग्लििमधे्य शवचारले, 

“शमस्टर होम्स, शसगरेट घेणार? ही घ्या. आशण तुम्हाला सर? त्या शवशिष्ट प्रकारे 

अलेक्झान्ड्र ीयाच्या आयोनाइड्सपासून बनवलेल्या आहेत, म्हणून मी त्याांची शिफारस करतो. 

तो मला एका वेळी हजार पाठवतो. मला दर पांधरवड्याला नवीन मागवाव्या लागतात. वाईट, 

सर, फार वाईट. पण म्हाताऱ्या माणसाची थोडीच सुखे असतात. तांबाखू आशण माझे काम 

एवढ्या दोनच गोष्टी माझ्या आयुष्यात उरल्या आहेत.” 

होम्सने शसगरेट पेटवली व खोलीभर धारदार नजरेचे कटाक्ष टाकले.  

म्हातारा उद्गारला, “तांबाखू आशण माझे काम. पण आता फक्त तांबाखू! काय मरणाांशतक 

अडथळा आहे! इतक्या सांकटाची कुणी कल्पना केली होती? इतका चाांगला तरुण मनुष्य! मी 
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तुम्हाला साांगतो, काही मशहन्याांच्या प्रशिक्षणानांतर, तो वाखाणण्याजोगा मदतनीस होता. शमस्टर 

होम्स, तुम्हाला काय झाले असेल, असे वाटते?” 

“मी अजून ठरवले नाही.” 

“आम्हाला काय झाले, ते काहीच समजत नाही. तुम्ही यातून मागण काढलात, तर मी तुमचा 

ॠणी राशहन. माझ्यासारख्या अपांग व पुस्तकातील शकड्याला असा धक्का म्हणजे अतीच आहे. 

माझी शवचारिक्ती खुांटली आहे. पण तुम्ही कायणकुिल आहात ---- तुम्ही अनेक केसेस 

हाताळलेल्या आहेत. तुमच्या आयुष्यात अिा केसेस, म्हणजे रोजचीच बाब आहे. प्रते्यक 

कठीण प्रसांगात, तुम्ही स्वतुःला समतोल ठेवता. तुम्ही आमच्या बाजूला उभे राशहल्यामुळे, 

आम्ही खरेच निीबवान ठरलो आहोत.” 

वयस्क प्राध्यापक बोलताांना, होम्स खोलीच्या एका बाजूला फेऱ्या मारत होता. मी पाशहले 

की तो फार जोराने झुरके मारत होता. हे सरळ होते की तो आमच्या यजमानाच्या ताज्या 

अलेक्झान्ड्र ीयन शसगरेटबद्दल शवचार करत होता.  

वयस्क मनुष्य म्हणाला, “हो, सर. हा फार मोठा धक्का होता. त्या शतथे कडेच्या टेबलावर 

तो कागदाांचा ढीग शदसतो आहे, तो माझा महत्वाच्या मोठा ग्रांथाचा मजकूर आहे. शसरीया आशण 

इशजप्तमधील पुरातन बौद्ध शभकु्षच्या काळातील कागदपत्राांचे, हे मी केलेले शवशे्लषण आहे. त्या 

धमाणच्या शिकवणीच्या पायाभूत गोष्टी ांचा, खोलवर अभ्यास यात केलेला आहे. माझ्या क्षीण 

तबे्यतीमुळे मला माशहती नाही, की मी ती ग्रांथ पुरा करू िकेन की नाही, कारण आता माझा 

मदतनीस पण माझ्याकडून, शहरावून घेतला गेला आहे. शप्रय होम्स, तुम्ही माझ्यापेक्षाही 

जोरजोरात शसगरेट ओढत आहात.” 

होम्स हसला. 
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शसगरेटच्या पेटीतून अजून एक, चौथी, शसगरेट घेत व सांपत आलेल्या शसगरेटवरून ती 

पेटवत, तो बोलला, “माझ्या आवडीच्या के्षत्राच्या बाबतीत मी झटपट अनुमान काढणारा आहे. 

प्राध्यापक कोरम, मी तुम्हाला माझ्या लाांबण लावणाऱ्या उलट तपासणीने त्रास देणार नाही. 

मला असे समजले की गुन्हा घडला, तेव्हा तुम्ही तुमच्या अांथरुणात होतात आशण तुम्हाला काय 

घडले, ते काही माशहती नव्हते. मी फक्त एवढेच शवचारतोुः मृत माणसाचे िेवटचे िब्द होते, 

‘प्राध्यापक ---- ती ती होती.’ याचा अथण काय?  

प्राध्यापकाने मान हलवली. 

सुसान ही गावाकडील बाई आहे. आशण तुम्हाला त्या प्रकारच्या लोकाांचा मूखणपणा 

माशहती आहे. मला वाटते, तो शबचारा अस्वस्थपणे काही अनाकलनीय िब्द बोलला असेल व 

त्या बाईला ते अथणहीन िब्द असे ऐकू आले असतील.” 

“अस्स. तुमच्याकडे याचे काही स्पष्टीकरण नाही?” 

“अपघाताची िक्यता वाटते. िक्यता. हे मी फक्त आपल्याआपल्यात बोलतो आहे. 

आत्महत्या ---- तरुण माणसाांना त्याांच्या छुप्या समस्या असतात. काही पे्रमप्रकरण ---- 

आपल्याला काही माशहती नाही. खुनापेक्षा मला त्याची िक्यता वाटते.” 

“पण तो चष्मा?” 

“ओहो! मी फक्त शवद्याथी आहे. स्वपे्न बघणारा मनुष्य. मी आयुष्याचे व्यवहार स्पष्ट करू 

िकत नाही. पण तरीही, माझ्या शमत्रा, ती पे्रमप्रकरणे वेगळा शवशचत्र आकार घेऊ िकतात. 

जाऊदे. अजून शसगरेट घ्या. असे दुसऱ्यानी माझ्या शसगरेटची सु्तती करणे, आनांददायी आहे. 

मनुष्य त्याचे आयुष्य सांपवतो, तेव्हा तो आपल्याला आवडते असे काय जवळ ठेवतो, हे काय 

साांगावे? पांखा, मोजा, चष्मा? तुम्ही गवतावरील खुणाांबद्दल बोलता आहात पण िेवटी ते 

चुकीचेही ठरू िकते. तो दुदैवी माणूस पडला तेव्हा चाकू लाांब फेकला गेला, असे झाले असू 
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िकेल. मी लहान मुलासारखे बोलतो आहे, असे तुम्हाला वाटेल. पण मला वाटते शवलोघबाय 

ग्लिथने स्वतुःचा मृतू्य स्वतुःच ओढवून घेतला.” 

असल्या वक्तव्याने होम्सला धक्का बसला. तो काही वेळ वरखाली चालत राशहला. 

शसगरेटीमागून शसगरेटी ओढत शवचारात हरवून गेला.  

िेवटी तो बोलला, “मला असे साांगा प्राध्यापक कोरम, त्या खोलीतील कपाटात काय 

आहे?” 

“चोराच्या कामाचे काही नाही. कौटुांशबक कागदपत्र, माझ्या शबचाऱ्या बायकोची पते्र, 

माझी शवद्यापीठाांची िैक्षशणक प्रमाणपते्र इ. या घ्या शकल्ल्या. तुम्ही स्वतुः बघू िकता.” 

होम्सने शकल्ली उचलली आशण क्षणभर शतच्याकडे पाशहले. नांतर त्याने ती परत केली.  

तो म्हणाला, “नको. त्याचा मला काही उपयोग होईल, असे वाटत नाही. त्यापेक्षा मी 

िाांतपणे बागेत जाणे पसांत करेन, शतथे मी सगळ्या गोष्टी ांचा परत नीट शवचार करेन. तुम्ही 

माांडलेल्या आत्महते्यच्या उपपत्तीचा मी शवचार करेन. प्राध्यापक कोरम, तुम्हाला तसदी 

शदल्याबद्दल माफ करा. तुम्हाला जेवायच्या वेळेपयांत आम्ही त्रास देणार नाही. दुपारी दोन 

वाजता, आम्ही परत येऊ. तेव्हा मध्यांतरीच्या काळात काही घडले असल्यास, त्याचा वृताांत 

देऊ.” 

होम्सचे मन थाऱ्यावर नव्हते. बागेतील पायवाटेवर आम्ही िाांतपणे वरखाली चालत होतो.  

िेवटी मी शवचारले, “तुला काही पुरावा सापडला आहे का?” 

तो म्हणाला, “ते मी ओढलेल्या शसगरेटी ांवर अवलांबून राहील. कदाशचत असे असेल की 

मी पूणणपणे चुकत असेन. शसगरेटी मला साांगतील.” 

मी ओरडलो, “माझ्या शप्रय होम्स, “असे कसे काय ---- “ 
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“ठीक आहे. ठीक आहे. तू तुझे काय ते बघ. जर तसे करायचे नसेल, तरी काही शबघडले 

नाही. अथाणत आपल्याकडे डोळ्याांच्या डॉक्टराांचा पुरावा अजून यायचा आहे. पण तो आला, 

की मी सत्याच्या अजून जवळ जाऊ िकेन. बरे झाले, शमसेस माकण र इकडे येते आहे. आपण 

पाच शमशनटे शतच्यािी सांभाषणाची मौज घेऊ.” 

मी हे मागे म्हणालो असेन, की होम्स त्याला पाशहजे तेव्हा, ग्लस्त्रयाांबरोबर उत्तम सांवाद 

साधू िकतो. त्याांचा शवश्वास शमळवू िकतो. त्याने त्या घरकाम करणाऱ्या शमसेस माकण रबरोबर, 

असा काही मोकळेपणा प्रस्थाशपत केला होता, की जणू तो शतला अनेक वषे ओळखतो आहे.  

“बरां  का, शमस्टर होम्स, तुम्ही म्हणता तसे, ते फार भयांकर शसगरेटी ओढतात. कधी सबांध 

शदवसभर तर कधी सबांध रात्रभर. मी सकाळी ती खोली पाशहली आहे. ---- सर, तुम्हाला ते 

लांडनचे धुके वाटले का? शबचारा तरुण शमस्टर ग्लिथ. तोदेखील शसगरेटी ओढायचा पण 

प्राध्यापकाइतक्या नाही. त्याची तबे्यत ---- बरी होती का माशहती नाही. पण शसगरेट न 

ओढण्याइतकी वाईट नव्हती.” 

होम्स बोलला, “अस्स. पण त्याने भूक मरते.” 

“सर, मला त्याबद्दल माशहती नाही.” 

“मला वाटते, प्राध्यापक फारसे काही खात नसतील, नाही का?” 

“ते कधी खात, तर कधी नाही, असे मी त्याांच्याबद्दल म्हणू िकेन.” 

“मी साांगतो, ते सकाळी न्याहारी घेत नसणार. इतक्या शसगरेटी ओढल्यावर त्याना 

जेवणही जात नसेल.” 

“सर, तुम्ही चुकता आहात. ते सकाळी खूप न्याहारी करत. त्याांनी कधी भरपूर न्याहारी 

न केल्याचे, मी साांगू िकत नाही. ते जेवताांना कटलेट करायला साांगत. मला आश्चयण वाटे. 

कारण मी काल त्या खोलीत आले, व तरुण ग्लिथला जशमनीवर मरून पडलेले पाशहले, तेव्हा 
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मी इतकी खचले, की अन्नाकडे बघू िकले नाही. तसेही जगात अनेक प्रकारचे लोक रहातात 

आशण प्राध्यापक मात्र त्याांचे जेवण चुकवू िकले नाहीत.” 

आम्ही सकाळभर बागेत शफरत बसलो. आदल्या शदविी चॅथम रस्त्यावर काही मुलाांनी 

एका शवशचत्र बाईला पाशहल्याची अफवा उठली होती, त्यात लक्ष घालण्यासाठी सॅ्टन्ह्ले हॉपकीि 

गावात गेला होता. माझा शमत्र गशलतगात्र झाला होता. मी त्याला अिी अधणवट मन घालून केस 

हाताळताांना, पाशहले नव्हते. हॉपकीिने अिी बातमी आणली, की त्याला ती मुले भेटली व 

त्याांना होम्सने वणणन केल्यासारखी बाई शदसली. शतने चष्मा घातला होता. शतच्याबद्दल कुणी 

फार रुची दाखवली नाही. तो सुसानपेक्षा जास्त लक्षपूवणक बघणारा होता. त्याने आम्हाला 

जेवायला नेले व अिी माशहती शदली, की शमस्टर ग्लिथ काल सकाळी बाहेर शफरायला गेला 

होता व ही दुुःखाांशतका घडण्याअगोदर अधाण तास घरी आला होता. मला या घटनेचा काही 

सांबांध लावता आला नाही. पण होम्स त्याच्या डोक्यात चालू असलेल्या बेतामधे्य ती शवणत 

बसला होता. अचानक तो खुचीतून उठला आशण त्याच्या घड्याळाकडे बशघतले. तो बोलला, 

“लोकहो, दोन वाजले आहेत. आपण हे आपल्या प्राध्यापक शमत्राला साांशगतले पाशहजे.’ 

त्या वयस्क माणसाचे जेवण नुकतेच झाले होते. त्याच्या ररकाम्या थाळीकडे बघून, तो 

भरपूर जेवल्याचे समजत होते. त्याने त्याची दाढी व चकाकणारे डोळे आमच्याकडे वळवले, 

तेव्हा तो खरच एक शवशचत्र वल्ली वाटला. त्याच्या ओठात सतत असणाऱ्या शसगरेटमधून धूर 

येत होता. तो व्यवग्लस्थत कपडे करून िेकोटीिेजारील हाताच्या खुचीत बसला होता. 

“कसे काय, शमस्टर होम्स, तुम्ही अजून हे गूढ सोडवले की नाही? त्याने ओढून सांपवलेल्या 

शसगरेटी ांचा ढीग माझ्या शमत्राच्या िेजारील टेबलावर, मोठ्या टीनच्या भाांड्यात पडला होता. 

त्याच वेळी होम्सने त्याचे हात ताणले. त्या दोघाांमधे्य ते टीनचे भाांडे ओतून शदले. एक दोन 

शमशनटे आम्ही सगळे गुडघ्याांवर बसून शसगरेटचे तुकडे कुठून कुठून गोळा करू लागलो. 
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जेव्हा आम्ही उठलो, तेव्हा होम्सचे डोळे चकाकत होते आशण गालाांवर रांग चढला होता. फक्त 

काही सांकटाच्यावेळीच मी, हा लढाईचा पूवणरांग पसरलेला पाशहला होता.  

तो म्हणाला, “हो. मी हे गूढ सोडवले आहे.” 

सॅ्टन्ह्ले हॉपकीि व मी आश्चयाणने त्याच्याकडे बघू लागलो. काहीिा फसव्या हास्याने 

वयस्क प्राध्यापक थरथरत होता.  

“खरे की काय? बागेत?” 

“नाही. इथे.” 

“इथे? केव्हा?” 

“या क्षणी.” 

“तुम्ही नक्कीच शवनोद करत आहात, शमस्टर िेरलॉक होम्स. असले प्रकार करायला, हे 

फार गांभीर प्रकरण असल्याची, मी तुम्हाला आठवण करून देतो.” 

“मी माझ्या साखळीतील प्रते्यक दुवा तपासला आहे. प्राध्यापक कोरम, मला खात्री आहे 

की सवण काही बरोबर आहे. मला अजून यात तुमचा उदे्दि काय व या शवशचत्र प्रकरणात तुम्ही 

नक्की काय भाग घेतलेला आहे, हे अजून नीट स्पष्ट झालेले नाही. बहुतेक काही शमशनटात, मी 

ते तुमच्याच तोांडून ऐकेन. मध्यांतरीच्या काळात, मी तुमच्या फायद्यासाठी पूवी काय घडले, ते 

साांगतो. त्यामुळे तुम्हाला हे समजेल की मला अजून काय माशहती हवी आहे. 

“काल एक बाई तुमच्या अभ्याशसकेत शिरली. तुमच्या कपाटातील काही कागदपत्र शतला 

हवे होते. शतच्याकडे शतची शकल्ली होती. मला तुमची शकल्ली तपासण्याची सांधी शमळाली. 

पॉशलिवरील चऱ्यामुळे ती जराही रांग उडालेली शदसली नाही. तुम्ही त्या शकल्लीचे रांगरूप 



64 

 

बदलू िकत नव्हतात. मला कळले आहे त्याप्रमाणे ती तुमच्या नकळत तुम्हाला लुटण्यासाठी 

आली होती.”  

प्राध्यापकाने ओठातून एक धुराचा ढग सोडला. तो म्हणाला, “हे फार मनोरांजक व 

उपयोगी आहे. तुम्हाला अजून काही साांगायचे नाही का? नक्कीच या बाईचा पाठलाग करून 

शतचे काय झाले, हेदेखील तुम्ही साांगू िकाल.” 

“मी तसे करायचा प्रयत्न करणार आहे. पशहल्या प्रथम तुमच्या सशचवाने शतला पकडले. 

शतने सुटका करून घेताांना, त्याला भोसकले. ही हादरवून टाकणारी घटना, म्हणजे एक 

नकोसा अपघात होता. कारण माझ्या अांदाजाप्रमाणे त्या बाईचा इतकी मरणाांशतक जखम 

करायचा शवचार नव्हता. खुनी कधी शनुःिस्त्र येत नाही. शतच्या हातून काय घडले, त्याने 

हादरून गेली. ती वेगाने पळून गेली. दुदैवाने शतचा चष्मा या भानगडीत हरवला आशण शतला 

चष्म्याशिवाय नीट शदसत नसल्याने ती अगशतक होऊन, ज्या पॅसेजने धावली तो मागण, ती 

आलेला मागण नव्हता. दोन्ही पॅसेजमधे्य झावळ्याांचा गालीचा अांथरलेला होता. शतने चुकीचा मागण 

घेतला, हे शतला समजले, तेव्हा फार उिीर झाला होता. शतचे योग्य मागाणने पलायन, आता िक्य 

नव्हते. मग ती काय करणार? ती परत जाऊ िकत नव्हती. ती आहे शतथे राहू िकत नव्हती. 

शतला कुठेतरी जाणे भाग होते. ती जात राशहली. ती शजना चढली. दार ढकलले. ती तुमच्या 

खोलीत आली.” 

वयस्क मनुष्याचा आ वासला गेला. तो रानटीपणे होम्सकडे पाहू लागला. आश्चयण आशण 

भीती त्याच्या बोलक्या चेहऱ्यावरून प्रशतशबांशबत होत होती. मोठ्या मुग्लिलीने त्याने त्याचे खाांदे 

घुसळले व लबाडीने हसला. 

तो म्हणाला, “शमस्टर होम्स, खूप छान. पण तुमच्या या प्रभाव पाडणाऱ्या उपपत्तीत, एक 

चूक आहे. मी माझ्याच खोलीत होतो आशण शदवसाभरात बाहेर पडलो नाही.” 

“ते मला माशहती आहे, प्राध्यापक कोरम.” 



65 

 

“आशण तुम्ही असे म्हणता आहात, की मी अांथरुणावर पडून आहे व मला माझ्या खोलीत 

ती बाई शिरलेली माशहतीदेखील नाही?” 

“मी असे म्हणालो नाही. तुम्हाला ते कळले होते. तुम्ही शतच्यािी बोललात. तुम्ही शतला 

ओळखले. तुम्ही शतला पळून जायला मदत केलीत.” 

पुन्हा प्राध्यापक मोठ्याने हसला. तो उठून उभा राशहला. त्याचे डोळे धगधगणाऱ्या 

कोळिाप्रमाणे शदसत होते. 

तो ओरडला, “तुम्ही वेडे असून, वाटेल ते बरळत आहात. मी शतला पळून जायला मदत 

केली? मग आता ती कुठे आहे?” 

होम्स म्हणाला, “ती शतथे आहे.” त्याने खोलीच्या कोपऱ्यात असलेल्या पुस्तकाांच्या उांच 

कपाटाकडे शनदेि केला.  

मी पाशहले की म्हाताऱ्याने त्याचे दोन्ही हात वर केले. त्याच्या कडक चेहऱ्यावरून, 

अचानक आिमकता तरळून गेली. तो खुचीवर मागे पडला. त्याच वेळेस होम्सने शनदेि केलेले 

पुस्तकाांचे कपाट एका शबजागरीवर लटकू लागले. आशण एक बाई खोलीत अवतीणण झाली. 

शवशचत्र परदेिी आवाजात ती ओरडली, “तुमचे बरोबर आहे. मी इथे आहे.” 

ती धुळीने चॉकलेटी झाली होती. ती लपलेल्या जागेतील कोळीष्टके शतला शचकटली होती. 

शतचा चेहराही धुळीने माखला होता. आशण तसेही ती कधीच सुांदर नव्हती. होम्सने अांदाजाने 

शतचे जसे िारीररक वणणन केले होते, तिीच ती होती. त्याशिवाय शतची हनुवटी लाांब व हट्टी 

होती. शतच्या अांगभूत आांधळेपणाचे व अांधारातून उजेडाकडे जाण्याच्या बदलाचे कारण 

असल्याने ती घाबरून, रागाने आम्ही कोण आहोत, ते बघत उभी राशहली. तरीही या साऱ्या 

तोट्ाांशिवाय, शतच्यात थोडा खानदानीपणा होता. शतच्या मुजोर हनुवटीतून व ताठ मानेतून 

धैयण शदसत होते. त्यामुळे ती मान देण्यासारखी व सु्तत्य वाटत होती.  
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सॅ्टन्ह्ले हॉपकीिने शतचा हात पकडला आशण ती कैदी असल्याचे घोशषत केले. पण शतने 

ज्या अती उमदेपणे त्याला हळूच बाजूला ढकलले, त्यामुळे हॉपकीिला शतचे ऐकावे लागले. 

म्हातारा खुचीत भोवळ आल्यासारखा चेहरा करून पडला होता व शतच्याकडे रागारागाने 

बघत होता.  

तो बोलली, “हो सर, मी तुमची कैदी आहे. मी शजथे उभी आहे, शतथून मला सवण काही 

ऐकू येते आहे. तुम्हाला सत्य काय ते कळल्याचे, मला समजले आहे. मी ते कबूल करते. त्या 

तरुण माणसाला मी मारले. पण तो एक अपघात असल्याचे तुम्ही म्हणालात, ते बरोबर आहे. 

मी हातात धरलेला तो चाकू आहे, हे देखील मला माशहती नव्हते. मी गडबडीने टेबलावरून 

काहीतरी ओढून घेतले व ते त्याला मारून, माझी जायची वाट मोकळी केली. मी खरे तेच 

साांगते आहे.” 

होम्स बोलला, “बाईसाहेब, माझी खात्री आहे, की ते सत्य आहे. मला वाटते, तुम्ही ठीक 

नाही.” 

शतच्या चेहऱ्यावरील धुळीच्या रांगासकट, ती भीतीदायक रीत्या रागाने लाल झाली. ती 

अांथरुणाच्या कडेला बसली. मग ती थोडी भानावर आली. ती म्हणाली, “माझ्याकडे अगदी 

थोडा वेळ आहे. पण तुम्हाला खरे काय, ते माशहती पाशहजे. मी या माणसाची बायको आहे. तो 

इां ग्लिि माणूस नाही. तो रशियन आहे. मी त्याचे नाव साांगणार नाही.” 

पशहल्याांदाच म्हातारा हलला. तो ओरडला, “देव तुझे भले करो, अॅना. देव तुझे भले करो.” 

शतने त्याच्याकडे तुच्छ्तादिणक कटाक्ष टाकला. ती बोलली, “तू इतक्या शहन दजाणचे 

आयुष्य जगायला का प्रवृत्त झालास, सगीअस? यामुळे अनेकाांना त्रास झाला आशण कुणाचेच 

भले झाले नाही ---- तुझे स्वतुःचेही नाही. तरीही मला तुझा कच्चा धागा िेवटच्या 

कबुलीजबाबाच्या वेळी तुझ्याकडून खेचून घ्यायचा नव्हता. जेव्हा मी या िाशपत घराचा उांबरा 
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ओलाांडला तेव्हा माझ्या आत्म्यावर आधीच पुरेसे दडपण आले होते. पण मला बोलू दे, नाहीतर 

फार उिीर होईल. 

“सभ्य गृहस्थहो, मी असे म्हटले, की मी या माणसाची बायको आहे. तो पन्नािीचा आशण 

मी वीस वषाांची मूखण मुलगी होते, तेव्हा आम्ही लग्न केले. ते रशियामधील एक शवद्यापीठाचे 

िहर होते ---- मी त्याचे नाव साांगणार नाही.” 

म्हातारा पुन्हा पुटपुटला, “देव तुझे भले करो, अॅना.” 

“आम्ही सुधारणावादी -- िाांशतकारी -- शनधमी लोक आहोत. समजले का? तो, मी आशण 

अजून अनेकजण. मग त्रासाचा काळ सुरु झाला. एक पोलीस ऑशफसर मारला गेला. 

खूपजणाांना पकडले. पुरावा हवा होता. त्याचे स्वतुःचे आयुष्य वाचवण्यासाठी व मोठे बक्षीस 

शमळवण्यासाठी, या माझ्या नवऱ्याने त्याच्या स्वतुःच्या बायकोला व शमत्राांना उघडे पाडले. 

त्याच्या कबुलीजबाबावरून आम्हा सवाांना अटक झाली. काहीजणाांना फािी झाली व 

काहीजणाांना सैबेररयाला पाठवण्यात आले. मी त्या दुसऱ्या गटात होते. आमचे आयुष्य जगणे 

मुिील होते. माझा नवरा त्याच्या आजारासकट इांिांडला आला आशण तेव्हापासून इथे 

िाांतपणे जगतो आहे. जर कोणाला कळले असते की तो इथे आहे, तर त्याला न्याय द्यायला 

एक आठवडा सुद्धा लागला नसता.” 

म्हाताऱ्याने थरथरत हात लाांब करून, एक शसगरेट घेतली. तो बोलला, “मी तुझ्या हातात 

आहे, अॅना. तू माझ्याबरोबर नेहमीच चाांगली वागलेली आहेस.” 

ती म्हणाली, “मी अजून तुम्हाला त्याच्या खलनायकशगरीचा कळस साांशगतलेला नाही. सवण 

कॉमरेडस् मधे्य एक माझा जवळचा शमत्र होता. तो उमदा, शनुःस्वाथी आशण पे्रमळ होता, माझा 

नवरा तसा नव्हता. त्या माझ्या शमत्राला शहांसाचार आवडत नसे. शहांसाचार अपराध असेल तर -

--- आम्ही सवणजण अपराधी होतो ---- पण तो नव्हता. तो नेहमी आम्हाला शहांसाचारापासून 

परावृत्त करणारे लेखन करे. या पत्राांनी त्याला वाचवले असते. तसेच माझी रोजशनिी, ज्यात 
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शदवसानुशदवसाांच्या माझ्या त्याच्याबद्दलच्या भावना आशण आमच्यापैकी प्रते्यकाचे दृष्टीकोनही 

मी नोांदवले होते. माझ्या नवऱ्याने ती पते्र व माझी रोजशनिी दोन्ही घेऊन लपवले आशण त्या 

तरूण माणसाचे आयुष्य धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्याला यि शमळाले नाही. पण 

अलेक्सीसला सैबेरीयाला पाठवले गेले. शतथे तो या घडीला शमठाच्या खाणीत काम करतो आहे. 

अरे खलनायका, त्याचा शवचार कर. ज्याचे नाव उच्चारायची देखील तुझी लायकी नाही, तो 

अलेक्सीस या क्षणी गुलामासारखा राबतो आहे आशण तुझे आयुष्य माझ्या हातात असताांना मी 

तुला सोडून देऊ?” 

शसगरेट ओढताांना म्हातारा बोलला, “तू नेहमीच एक उमदी स्त्री होतीस, अॅना.” 

ती उठून उभी राशहली. पण काही दुखल्यामुळे ओरडून, परत पडली. 

ती म्हणाली, “मला हे सांपवले पाशहजे. जेव्हा माझी शिक्षा सांपली, तेव्हा मी रोजशनिी व 

पते्र शमळवण्याचा चांग बाांधला. ते रशियन सरकारला पाठवून, माझ्या शमत्राची सुटका झाली 

असती. मला माझा नवरा इांिांडला आल्याचे माशहती होते. अनेक मशहने त्याला िोधल्यावर, 

मला त्याचा पत्ता सापडला. त्याच्याकडे अजून रोजशनिी असणार, हे मला माशहती होते. कारण 

मी सैबेररयात असताांना, मला त्याच्याकडून एक पत्र आले होते. त्यात मला रोजशनिीतील काही 

उतारे देऊन, दूषणे देण्यात आली होती. पण माझी खात्री होती, की त्याचा सूड उगवण्याचा 

स्वभाव लक्षात घेता, तो त्याच्या इचे्छने ती रोजशनिी मला कधीच देणार नाही. ती माझी मलाच 

शमळवली पाशहजे, अिा हेतूने मी एक खासगी गुप्तहेर नेमला. तो माझ्या नवऱ्याच्या घरी त्याचा 

सशचव म्हणून नोकरीस लागला. हा तुझा दुसरा सशचव होता, सगीअस. पशहला तुला 

तडकाफडकी सोडून गेला होता. मला हवी असलेली कागदपते्र त्या कपाटात असल्याचे त्याने 

मला साांशगतले व मला त्या शकल्लीची नक्कल करून शदली. त्यापुढे तो गेला नाही. त्याने मला 

घराचा नकािाही शदला व मला साांशगतले की कलत्या दुपारी बहुधा अभ्याशसकेत कुणी नसते. 
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त्यानांतर इथे नवीन सशचव नेमला गेला. िेवटी मी धीर गोळा केला आशण स्वतुः ती कागदपते्र 

नेण्यासाठी आले. मला ती शमळाली. पण काय शकां मत मोजून? 

“मी ते कागद घेतले व कपाट परत कुलुपबांद करत होते. तेव्हा त्या तरुणाने मला 

पकडले. मी त्याला आधीच सकाळी पाशहले होते. तो मला रस्त्यावर भेटला होता. तो त्याांचा 

नोकर आहे हे माशहती नसल्याने, मी त्याला प्राध्यापक कोरम कुठे रहातात, असे शवचारले 

होते.” 

होम्स म्हणाला, “बरोबर, तसेच! सशचव परत आला. आशण त्याने त्याच्या मालकाला एक 

बाई भेटल्याबद्दल साांशगतले. मग िेवटचा श्वास घेताांना, त्याने असे साांगायचा प्रयत्न केला, की 

शजच्याबद्दल तो बोलला, तीच ती बाई होती.” 

त्या बाईचा चेहरा काही दुखत असल्यासारखा आिसला होता. स्वतुःला महत्व देत, ती 

म्हणाली, “तुम्ही मला बोलू शदले पाशहजे. तो खाली पडला, तेव्हा मी खोलीतून पळाले. चुकीचे 

दार शनवडले आशण मी माझ्या नवऱ्याच्या खोलीत गेले. तो मला पकडून देण्याबद्दल बोलला. 

मी त्याला म्हटले, की त्याने जर असे केले, तर त्याचे आयुष्य माझ्या हातात असेल. जर त्याने 

मला पोशलसाांच्या हवाली केले, तर मी त्याला माझ्या कॉमरेडस् मांडळी ांच्या हवाली करेन. मला 

माझ्यासाठी जगायचे होते असे नवे्ह, पण मला माझा हेतू साध्य करायचा होता. त्याला माशहती 

होते, की मी बोलल्याप्रमाणे करेन ---- त्याचे स्वतुःचे भशवष्य माझ्या निीबात अडकले होते. 

फक्त त्यामुळे त्याने मला लपायला साांशगतले. फक्त त्यालाच माशहती असलेल्या जुन्या 

अडगळीच्या कपाटात मला घुसवले. तो त्याचे जेवण खोलीत घेत असे. त्यामुळे त्याच्यातले अन्न 

तो मला देई. असे ठरले की पोलीस गेले, की मी रात्री शनघून जावे आशण परत येऊ नये. पण 

कसे कुणास ठाऊक, तुम्हाला आमचे बेत समजले” शतने शतच्या छातीजवळून एक पाकीट 

काढले. ती म्हणाली, “हे माझे िेवटचे िब्द आहेत. हे पाकीट अलेक्सीसचे प्राण वाचवेल. मी 
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हे तुमच्याकडे, तुमच्या न्यायशप्रयतेला सुपूदण  करते. हे घ्या. तुम्ही ते रशियन राजदूतावासाकडे 

द्याल. आता मी माझे कतणव्य केले, आशण ---- “ 

होम्स ओरडला, “शतला थाांबवा.” त्याने शतच्या हातातून शवषाची कुपी ओढून घेतली. त्याने 

खोली सवण बाजूनी बांद केली होती.  

ती परत अांथरुणावर बसत म्हणाली, “फार उिीर झाला. मी लपलेल्या जागेतून बाहेर 

येण्यापूवीच शवष घेतले आहे. माझे डोके गरगरते आहे. मी चालले. सर, पाकीट शवसरू नका, 

सर. मी तुमच्यावर ती जबाबदारी सोपवली आहे.” 

आम्ही परत गेलो तेव्हा होम्स म्हणाला, “साधी केस, पण काही बाबतीत उपयोगी आशण 

माशहतीपूणण! नाकावर ग्लक्लप असलेल्या चष्म्यापासून ती सुरु झाली आशण मरणाऱ्या माणसाने 

तो शहसकावून घेण्याच्या साधलेल्या सुदैवी सांधीमुळे मी या केसची तड लावू िकलो. त्या 

चष्म्याच्या काचेचा टणकपणा बघून, तो वापरणारी व्यक्ती त्याच्याशिवाय आांधळी व बेसहारा 

झाली असणार, याची मला खात्री झाली. ती गवताच्या अरुां द पट्टीतून न अडखळता चालल्याचे 

तू म्हणालास, तेव्हा मी म्हटल्याचे तुला आठवत असेल की ही उले्लखनीय बाब आहे. माझ्या 

मनात मी त्याची नोांद अिक्य अिी केली. फक्त शतच्याकडे तसाच दुसरा चष्मा असता, तरच 

ते िक्य होते. त्यामुळे मला असा अांदाज करावाच लागला, की ती घरातच असणार. दोन्ही 

पॅसेजचा सारखेपणा लक्षात घेता, ती अिी चूक करण्याची िक्यता असल्याचे लक्षात आले. 

त्यामुळे मग हे नक्की झाले, की ती प्राध्यापकाच्या खोलीत गेली असणार. त्याच्यािी सांबांशधत 

बाबी ांवर मी नजर ठेऊन होतो. त्यामुळे मी प्राध्यापकाच्या खोलीची काळजीपूवणक तपासणी 

करून शतथे कुठे लपण्यासारखी जागा आहे का, याचा िोध घेतला. गालीचा सलग व जशमनीला 

घट्ट ठोकलेला होता. त्यामुळे त्यात काही चोरदरवाजा असण्याची कल्पना, मी फेटाळून 

लावली. पुस्तकाांच्यामागे ररकामी जागा आहे का, याचाही मी िोध घेतला. तुम्हाला माशहती 

असेल की जुन्या वाचनालयात असे कपे्प असतात. माझ्या लक्षात आले की, सवण कपाटे 
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पुस्तकाांनी लगडलेली आहेत. पण एक कपाट ररकामे होते. मग शतथेच दार असू िकेल, असा 

अांदाज मी बाांधला. मला मागणदिणन करायला त्यावर काही खुणा नव्हत्या. पण गालीचा शफकट 

करड्या शवटकरी रांगाचा होता. त्यामुळे त्यावर काही पडलेले तपासणे सोपे होते. मी त्या छान 

शसगरेटी खूप ओढल्या आशण खोलीभर राख शवखरून ठेवली. त्या सांिय असलेल्या 

कपाटासमोर जरा जास्तच! ही साधी युक्ती होती. पण बरीच पररणामकारक होती. मग मी 

खाली गेलो. वॉटसन, तुझ्या देखत, पण तुझ्या लक्षात न आलेले वाक्य बोललो, प्राध्यापक 

कोरमचे जेवण हल्ली वाढले आहे ---- हे असे साांगण्यासाठी होते, की तो अजून एका व्यक्तीला 

पोसतो आहे. आपण परत वरती त्या खोलीत गेलो, तेव्हा शसगरेटची डबी शवस्कटून मला 

जशमनीचे चाांगले दृष्य बघायला शमळाले. शसगरेटच्या राखेवरील ठिाांवरून मला पके्क कळले, 

की कैदी आपण शतथे नसताांना वावरलेली आहे. बरां , हॉपकीि, आपण इथे चेररांग िॉसला 

आहोत. केस यिस्वीपणे सोडवल्याबद्दल, मी तुझे अशभनांदन करतो. तू आता तुमच्या मुख्य 

कायाणलयात जात असिील, यात काही सांिय नाही. मला वाटते वॉटसन, आपण गाडीने 

रशियन राजदूतावासाकडे जाऊया.  
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The Adventure Of Charles Augustus Milverton 

चार्ल्स ऑगस्टस विलवे्हर्सनचे साहस 

 

 

मी आता साांगतो आहे ती घटना घडल्याला अनेक वषे लोटली, तरी मी आत्मशवश्वासाने 

त्याकडे तुमचे लक्ष वेधू िकतो. खासगी गोष्टी वा भावना उघड न करण्याच्या शवचारामुळे, खूप 

काळ या गोष्टी जगजाहीर करता आल्या नाहीत. पण आता त्यातील मुख्य व्यक्ती, माणसाने 

बनवलेल्या कायद्याच्या पलीकडे गेल्यामुळे आशण त्यामुळे आता कोणीही दुखावले जाण्याची 

िक्यता न उरल्याने, त्यातील काही भाग वगळून, मी ही गोष्ट साांगू िकतो. शमस्टर िेरलॉक 

होम्स व मी या दोघाांच्याही व्यावसाशयक आयुष्यातील, पूणणपणे अनन्यसाधारण असा हा अनुभव 

होता. प्रत्यक्ष या घटनेचा पाठपुरावा करणे िक्य होऊ नये, म्हणून ती केव्हा घडली व त्यातील 

काही भाग मी न साांशगतल्यास, वाचकाांनी मला समजून घ्यावे.  
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शहवाळ्यातील एका गार व धुके पडलेल्या सांध्याकाळी, होम्स आशण मी फेरफटका 

मारण्यासाठी बाहेर पडून साधारण सहाच्या सुमारास परत आलो होतो. होम्सने शदवा 

लावल्यावर टेबलावरील काडाणवर उजेड पडला. त्याने त्याकडे नजर टाकली आशण मग उबग 

आल्याचा उद्गार काढून, त्याने ते जशमनीवर फेकून शदले. मी ते उचलून वाचलेुः  

चाल्सण ऑगस्टस शमलवे्हटणन, अपेलडोर टॉवसण, हँपसे्टड, दलाल. 

मी शवचारले, “हा कोण आहे?” 

त्याने िेकोटीसमोर त्याचे पाय पसरत म्हटले, “लांडनमधील सवाणत वाईट माणूस. 

काडाणच्या मागे काही शलहीले आहे का?” 

मी काडण उलटले व वाचले, 

“६.३० ला फोन करतो ---- चा. ऑ. शम.”  

“हां. तो येणार असे शदसते आहे. वॉटसन, जेव्हा तू प्राणीसांग्रहालयात नागमोडी गतीने 

सरपटणाऱ्या, झेप घेणाऱ्या, भयानक डोळ्याांच्या, चपट्ा, दुष्ट तोांडाच्या, शवषारी सापासमोर 

उभा असतोस, तेव्हा तुला काही आिसल्यासारखी व भुळभुळल्यासारखी सांवेदना होते का? 

शमलवे्हटणनला पाहीले, की मला तसे होते. मी माझ्या व्यावसाशयक आयुष्यात पन्नास तरी खुनी 

पाहीले असतील. पण याला बघून मला जिी शकळस येते तिी कुणालाच पाहून आलेली नाही. 

तरीही मी त्याला सांपकण  केल्यावाचून राहू िकत नाही. खरच, माझ्या बोलावण्यामुळेच तो इथे 

आलेला आहे.” 

“पण तो कोण आहे?” 

“मी तुला साांगतो, वॉटसन. तो बॅ्लकमेल करणाऱ्याांचा राजा आहे. देव माणसाना 

सुखरूप ठेवो, शविेषतुः ग्लस्त्रयाांना. कारण त्याांची कीती व गुशपते शमलवे्हटणनच्या अशधकारात 

आहेत. हसऱ्या चेहऱ्याने पण दगडी हृदयाने, तो सगळ्याांना ते पूणणपणे सुकेपयांत शपळून घेतो. 
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त्याच्या पद्धतीने तो अती चाणाक्ष आहे आशण गोडपेक्षा मसालेदार व्यापारात त्याने चाांगलाच 

ठसा उमटवला आहे. त्याची पद्धत अिी आहेुः सांपत्ती व वरचा हुद्दा असलेल्या लोकाांच्या 

पत्राांसाठी तो खूप मोठी रक्कम द्यायला तयार असतो, हे तो जाहीर करतो. फक्त लबाड 

अांगरक्षक शकां वा नोकराांकडून नवे्ह, तर बरेच वेळा ग्लस्त्रयाांच्या शवश्वासातील पे्रमळ व नम्र 

भासणाऱ्या गुने्हगाराांकडूनही, तो ही रक्कम शमळवतो. शचकू्क माणसाबरोबर तो हातशमळवणी 

करत नाही. मला माशहती आहे की ज्यामुळे एक खानदानी कुटुांब उध्वस्त झाले, अिा एका 

दोन ओळी ांच्या पत्राकरता त्याने एका वॉचमनला सातिे रुपये शदले होते. बाजारातील प्रते्यक 

गोष्ट शमलवे्हटणनकडे जाते आशण अिा िेकडो िहराांचा त्याच्या नावाने थरकाप होतो.  

कोण कसे त्याच्या पकडीत येईल, ते साांगता येत नाही. कारण तो अती श्रीमांत आहे 

आशण लबाडी करण्यात फार हुिार आहे. तो एखादे पत्र वषाणनुवषे जपून ठेवेल आशण जेव्हा 

त्याचा बाजारभाव वधारेल, तेव्हा तो ते बाहेर काढेल. म्हणून मी असे म्हणालो, की तो 

लांडनमधील सवाणत वाईट माणूस आहे. जो आधीच स्वतुःची खासगी मालमत्ता भरून वहात 

असताांना, स्वतुःच्या शमत्रावर रक्तपाती हल्ला करायला मागेपुढे बघत नाही, व्यवग्लस्थत बेत 

आखून, सवडीने, त्याला छळून शचरडीस आणतो, अिा एखाद्या गरम रक्ताच्या आिमक 

गुने्हगाराला तू काय म्हणिील?  

मी माझ्या शमत्राला इतके जीव तोडून बोलताांना ऐकले नव्हते.  

मी म्हणालो, “पण तो माणूस नक्कीच कायद्याच्या कचाट्ात सापडेल, नाही का?” 

“ताांशत्रक दृष्ट्ट्ा नक्कीच, पण प्रत्यक्षात नाही. उदाहरणाथण, जर एखाद्या बाईचा सवणनाि 

ओढवणार असेल, तर त्याला काही वषाणच्या तुरुां गवासाची शिक्षा होऊन शतचा काय फायदा 

आहे? तो ज्याांचे बळी घेतो, ते त्याला प्रशतकार करू िकत नाहीत. जरी त्याने एखाद्या शनरागस 

माणसाला बॅ्लकमेल केले, तर खरच तो पकडला गेला पाहीजे, पण तो पापी आशण लबाड 
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आहे. तो दुष्ट माणसासाठी जिी लबाडी करेल, तिीच शनरागस माणसाांसाठीही करतो. नाही. 

नाही. आपण त्याला नेस्तनाबूत करण्यासाठी, काही दुसरे नवीन मागण िोधले पाशहजेत.” 

“आशण तो इथे किासाठी येतो आहे?” 

“कारण एका प्रशसद्ध अिा माझ्या अिीलाने शतची करूणापूणण केस माझ्याकडे 

सोपवली आहे. ती इव्हा बॅ्लकवेल, मागील ॠतुतील सवाणत सुांदर उच्चभू्र खानदानी बाई आहे. 

डोवे्हरकोटणच्या उमरावाबरोबर पांधरवड्यात शतचे लग्न होणार आहे. या दुष्टाकडे शतने 

बेदरकारपणे शलशहलेली बरीच पते्र आहेत. वॉटसन, बेदरकारपणे शलशहलेली! ---- त्याहून 

वाईट काही नाही ---- ती गावातील एका फारिा श्रीमांत नसलेल्या तरुण जमीनदाराला 

शलशहलेली आहेत. त्याने हे लग्न मोडू िकते. शमलवे्हटणनला मोठे घबाड शमळाले, तर तो ती पते्र 

उमरावाला पाठवणार आहे. मला मध्यस्थ म्हणून काम करायचे असून त्याच्याबरोबर िक्य 

तेवढा चाांगला सौदा करायचा आहे.”  

त्याच क्षणी खाली रस्त्यात गडबड सुरु झाली. खाली बघताांना मला चकचकीत 

पाश्वणभागािी चमचमते शदवे असलेल्या, दोन घोड्याांची ऐटदार गाडी शदसली. टाांगेवाल्याने दार 

उघडले आशण एक गबाळ्या लोकरीच्या कोटातील दणकट, बुटका इसम खाली उतरला. 

शमशनटाभराने तो आमच्या खोलीत होता. 

चाल्सण ऑगस्टस शमलवे्हटणन बुग्लद्धमान, मोठ्या डोक्याचा, गोल, फुगीर, लवरहीत 

चेहऱ्याचा, सतत त्याच प्रकारचे थांड हसू हसणारा, मोठ्या सोनेरी िेमच्या चष्म्याआडून दोन 

करडे डोळे चमकणारा, पन्नािीचा इसम होता. शदसायला तो शमस्टर शपकशवकसारखा 

नीटनेटका व दयाळू शदसत होता. पण अग्लस्थर व भेदक डोळे आशण कृशत्रम हास्यातील लबाडी, 

मात्र शवरोधाभासात्मक वाटत होती. त्याचा छोटासा गोबरा हात पुढे करून तो आला तेव्हा, 

त्याच्या चेहऱ्यासारखाच त्याचा आवाजही ह्ळूवार व आत्मशवश्वासपूणण वाटला. आमच्याबरोबर 

त्याची एक भेट चुकल्याबद्दल तो खांत वाटून, काही िब्द पुटपुटला. त्याने पुढे केलेल्या 
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हाताकडे होम्सने दुलणक्ष केले व कठोर चेहऱ्याने त्याच्याकडे पाहीले. शमलवे्हटणनचे हास्य 

रुां दावले, त्याने खाांदे उडवून त्याचा कोट काढला. काळजीपूवणक त्याची घडी करुन खुचीच्या 

पाठीवर ठेवली व बसला.  

मझ्याकडे शनदेि करत तो म्हणाला, “हा माणूस इथे असला तर चालेल का? हे बरोबर 

आहे का? 

“हा डॉ वॉटसन, माझा शमत्र आशण व्यवसायातील भागीदार आहे.” 

“ठीक आहे, शमस्टर होम्स. हे फक्त तुमच्या अिीलाच्या काळजीपोटी मी बोललो. हे 

प्रकरण खूपच नाजूक आहे ---- “  

“डॉ वॉटसनने त्याबद्दल आधीच ऐकलेले आहे.” 

“मग आपण कामाकडे वळू. तुम्ही म्हणता की तुम्ही इव्हा बाईसाहेबाांसाठी काम करत 

आहात. माझ्या अटी मान्य करण्याचे अशधकार शतने तुम्हाला शदले आहेत का?” 

“तुमच्या अटी काय आहेत?’ 

“सात हजार पौांड.” 

“आशण दुसरा पयाणय?” 

“माझ्या शप्रय सर, त्याची चचाण करायला मला दुुःख होते. पण जर मला पैसे १४ 

तारखेपयांत शमळाले नाहीत, तर १८ तारखेला नक्कीच लग्न होणार नाही.” त्याचे असय हसू 

नेहमीपेक्षा जास्त समाधानाचे होते.  

होम्सने क्षणभर शवचार केला.  

िेवटी तो म्हणाला, “तुम्ही सगळे काही फारच मान्य असल्यासारखे धरून चालता. 

अथाणत मला त्या पत्राांमधील मजकुराबद्दल कल्पना आहे. मी शतला सल्ला देईन, त्याप्रमाणे ती 
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वागेल. मी शतला असा सल्ला देईन, की शतने शतच्या होणाऱ्या नवऱ्याला सवण गोष्टी साांगून त्याच्या 

उदारतेवर शवश्वास ठेवावा.” 

शमलवे्हटणन गालातल्या गालात हसला व म्हणाला, 

“तुम्ही त्या उमरावाला ओळखत नाही.” 

होम्सच्या रागावलेल्या चेहऱ्याकडे बघून मला कळले, की तो त्या उमरावाला ओळखत 

होता.  

त्याने शवचारले, “त्या पत्राांमधे्य त्रासदायक असे काय आहे?” 

शमलवे्हटणन उत्तरला, “ती पते्र स्फोटक आहेत -- फार स्फोटक! ती स्त्री छान शलशहणारी 

होती. पण मी तुम्हाला खात्री देतो की डोवे्हरकोटणचा उमराव त्याांची सु्तती करणार नाही. तरीही 

तुम्हाला असे वाटत नसेल, तर आपण इथेच थाांबू. हा िुद्ध व्यवहार आहे. जर ही पते्र 

उमरावाच्या, हातात पडावीत, हा तुमच्या अिीलासाठी उत्तम पयाणय असल्याचे तुम्हाला वाटत 

असेल, तर ती शमळवण्यासाठी मोठी रक्कम तुम्ही खचण करणे खरेच मूखणपणाचे ठरेल.” तो 

उठला व त्याचा मेंढीच्या कातड्याचा कोट घेतला. 

होम्स रागाने खजील झाला. 

तो बोलला, “एक शमशनट थाांबा. तुम्ही फारच घाई करता. अिा नाजूक प्रकरणात काही 

गैर गोष्ट व्हायला नको म्हणून, आपण शनशश्चतपणे प्रयत्न केला पाहीजे.” 

शमलवे्हटणन परत त्याच्या खुचीत बसला.  

तो समाधानाने हळू आवाजात म्हणाला, “तुम्ही त्याचा अिा तऱ्हेने शवचार कराल, असे 

मला वाटलेच होते.” 
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होम्सने चालू ठेवले, “तथाशप इव्हा बाईसाहेब काही श्रीमांत नाहीत. मला वाटते दोन 

हजार पौांड म्हणजे डोक्यावरून पाणी ठरेल. तुम्ही साांशगतलेली रक्कम शतच्या ऐपतीबाहेरील 

आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला शवनांती करतो की तुम्ही ही रक्कम कमी करावी आशण त्या शकमतीला 

ती पते्र परत करावीत. मी तुम्हाला खात्री देतो की जास्तीत जास्त तेवढेच पैसे तुम्हाला शमळू 

िकतील.” 

शमलवे्हटणनचे हास्य रुां दावले आशण त्याचे डोळे शवनोदाने चमकले.  

“तुम्ही त्या बाईसाहेबाांच्या साांपशत्तक ग्लस्थतीबद्दल जे काही साांगत आहात, त्याबद्दल मी 

जाणतो. तरीही तुम्हाला हे कबूल केले पाहीजे, की शतचा शववाहप्रसांग हा शमत्र आशण नातेवाईक 

याांच्यासाठी शतला भेटी देण्यास, अगदी अनुकूल आहे. लग्नाची भेट स्वीकारण्यासाठी कदाशचत 

शतच्याकडील लोक काां कू करतील. आपण त्याांना अिी खात्री देऊ, की इतर कुठल्याही 

भेटी ांपेक्षा, झुांबराच्या लखलखाटापेक्षा आशण लांडनमधील मलईयुक्त शमठाईपेक्षा, हा पत्राांचा 

गठ्ठा शतच्या दृष्टीने जास्त आनांददायक ठरेल.  

होम्स म्हणाला, “हे िक्य नाही.” 

ग्लखिातून एक जाड डायरी काढत शमलवे्हटणन शकां चाळला, “अरे शमत्रा, हे शकती दुदैव 

आहे! प्रयत्न न करण्याचा चुकीचा सल्ला ग्लस्त्रयाांना शदला जातो, असेच मला ठामपणे वाटते. हे 

बघा.” त्याने पाशकटावरील शलशहलेला लहानसा भाग पुढे धरला. हे कोणाचे नाव आहे माशहती 

आहे का? -- पण जाऊदे -- कदाशचत उद्या सकाळपयांत ते नाव साांगणे ठीक नाही. आशण 

तेव्हा ते त्या स्त्रीच्या नवऱ्याच्या हातातच पडेल. आशण हे सगळे का, तर ती शतच्याकडील शहरे 

शवकून एक शकरकोळ रक्कम शमळवू िकत नाही, म्हणून. हे फारच दयनीय आहे. माननीय 

शमस माईल्स व कनणल डॉरशकां ग याांच्या साखरपुडा मोडलेला तुला आठवतो आहे का? लग्नाच्या 

दोन शदवस आधी वतणमानपत्रात तो शफस्कटल्याचे छापून आले होते. आशण का? यावर शवश्वास 

बसणार नाही, पण केवळ बारा हजार पौांडाांनी सवण काही सुरळीत झाले असते. हे दयनीय 



79 

 

नाही का? आशण इथे मी तुमच्या अिीलाचे भशवतव्य टाांगणीला लागलेले असताांना, 

तुमच्यासारख्या िहाण्या माणसाला माझ्या अटीमधे्य घासाघीस करताांना पाहतो आहे. शमस्टर 

होम्स, तुम्ही मला आश्चयणचशकत करत आहात.” 

होम्स बोलला, “मी म्हणतो ते खरे आहे. तेवढे पैसे शमळणार नाहीत. तुम्हाला काहीही 

फायदा होणार नसलेले, त्या स्त्रीचे चाररत्र्य डागाळण्यापेक्षा, तुम्ही माझी कमी रकमेची मागणी 

स्वीकारावी, तेच तुमच्यासाठी चाांगले ठरेल.” 

“शमस्टर होम्स, तुम्ही चूक करत आहात. शतला असे उघडे पाडणे, मला खूपच फायद्याचे 

ठरेल. माझ्याकडे अिा आठ दहा केसेस आहेत. जर त्याांना इव्हा बाईसाहेबाांच्या केसबद्दल 

समजले, तर ते देखील असेच करायला बघतील. तुम्हाला माझे म्हणणे कळते आहे का?” 

होम्स त्याच्या खुचीतून उडी मारून उठला.  

“वॉटसन, त्याच्या मागे उभा रहा. त्याला बाहेर जाऊ देऊ नको. आता, सर, तुमच्या 

डायरीत काय शलशहलेले आहे ते आपण बघू.” 

शमलवे्हटणन एखाद्या उांदरासारखा सुळकन खोलीच्या कडेला जाऊन शभांतीला पाठ 

टेकवून उभा राहीला.  

त्याचा कोट उलगडून आतील ग्लखिातील मोठे शपसु्तल बाहेर काढून सरसावत, तो 

म्हणाला, “शमस्टर होम्स, शमस्टर होम्स, तुम्ही असा काहीतरी पशवत्रा घ्याल, असे मला वाटतच 

होते. असे कैक वेळा केले गेले आहे. पण त्याचा काय फायदा आहे? तुम्हाला साांगतो मी सुसज्ज 

आहे आशण कायदा मला दुजोराच देईल, हे जाणून मी माझ्याकडील िस्त्र वापरायला अशजबात 

मागेपुढे बघणार नाही. त्याशिवाय तुमची जी समजूत आहे, की मी पते्र माझ्या डायरीतून इथे 

आणली आहेत, तर ती फार चुकीची आहे. मी इतका मूखणपणा करणार नाही. आशण आता, 

सभ्य गृहस्थहो, आज सांध्याकाळी माझ्या एकदोन मुलाखती ठरलेल्या आहेत. हँपसे्टड इथून 
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बरेच लाांब आहे.” तो पुढे सरला, त्याचा कोट घेतला व हातात शपसु्तल घेऊन दारािी गेला. मी 

एक खुची उचलली. पण होम्सने मान हलवली. मग मी ती परत ठेऊन शदली.थोडेसे वाकून, 

हसत, शमलवे्हटणन खोलीबाहेर पडला आशण काही शमशनटात आम्ही तो शनघून जातानाचा, 

गाडीच्या दाराांचा व चाके घसपटल्याचा आवाज ऐकला. 

हात ग्लखिात घालून, हनुवटी छातीत रुतवून, जळणाऱ्या कोळिावर नजर ग्लस्थर 

करून, अधाण तास होम्स तसाच स्वस्थपणे िेकोटीिेजारी बसलेला होता. नांतर तो शनणणय 

घेतलेल्या माणसाच्या आशवभाणवात उठून, त्याच्या झोपायच्या खोलीत गेला. थोड्या वेळाने, 

असातसा शदसणाऱा, बोकडासारखी दाढी असलेला तरुण कामगार रस्त्यावर उतरला. ततू्पवी, 

उद्दामपणे त्याने त्याचा मातीचा पाईप शदव्यावर पेटवला. तो म्हणाला, “वॉटसन, मी थोड्या 

वेळाने येतो.” व रात्रीत अदृष्य झाला. मला समजले की त्याने चाल्सण ऑगस्टस शमलवे्हटणनशवरुद्ध 

त्याची मोहीम उघडलेली आहे. पण ही मोहीम भशवष्यात वेडावाकडा आकार घेणार असल्याचे 

स्वप्न मी बशघतले.  

होम्स त्याच्या त्या वेषात सवण वेळ काळ शहांडत होता. पण त्याव्यशतररक्त वेळ तो 

हँपसे्टडमधे्य घालवत होता आशण तो फुकट गेला नाही. तो काय करत आहे, ते मला काही 

माशहती नव्हते. िेवटी ग्लखडकीवर वारा जोराने आवाज करत असलेल्या, एका रानटी, सांशमश्र 

गोांधळलेल्या भावनाांनी भरलेल्या सांध्याकाळी, तो त्याच्या िेवटच्या मोशहमेवरून परतला. 

त्याचा वेष बदलून तो िेकोटीसमोर बसला व त्याच्या िाांत अांतमुणख पद्धतीने हसू लागला. 

“वॉटसन, तू मला शववाशहत माणूस समजणार नाहीस, नाही का?” 

“नाही.” 

“तुला हे ऐकून नवल वाटेल, की माझे लग्न ठरले आहे.” 

“अरे माझ्या शमत्रा, मी तुझे अशभ ---- “ 
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“शमलवे्हटणनच्या घरातील नोकराणीबरोबर.” 

अरे बापरे, होम्स!” 

“वॉटसन, मला माशहती हवी होती.’ 

“तू हे जरा जास्तच केलेस. नाही का?” 

“त्याची गरज होती. मी होतकरू प्लांबर असून माझे नाव एस्कॉटण आहे. मी शतच्याबरोबर 

रोज सांध्याकाळी शफरायला जातो व शतच्यािी बोलतो. ओळख बरां , मी काय बोलत असेन? 

पण मला पाशहजे ती सगळी माशहती शमळाली. माझ्या हाताच्या तळव्याइतके मला शमलवे्हटणनचे 

घर माशहती झाले.” 

“पण त्या बाईचे काय?” 

त्याने त्याचे खाांदे उडवले.  

“माझ्या शप्रय वॉटसन, त्याला काही इलाज नाही. जेव्हा तुमच्याबरोबर लबाड माणूस 

खेळत असतो, तेव्हा तुम्हाला अिी चलाखी करावीच लागते. तरीही मला साांगायला आनांद 

होतो, की माझी पाठ वळल्याबरोबर मला भोसकेल असा, मी दे्वष करतो असा, एक ितू्र आहे. 

आज काय बहारदार रात्र आहे!’ 

“तुला अिी हवा आवडते?’ 

“माझ्या हेतूला साजेिी अिी ती आहे. वॉटसन, शमलवे्हटणनच्या घरात शिरून गुन्हा 

करण्यासाठी, असे मी म्हणतो आहे.” 

त्याने दृढ शनश्चयाने केलेले वक्तव्य ऐकून माझा श्वास अडला गेला व मी गार पडलो. 

अिा कृत्याचा रानटी मोठा पररणाम, क्षणाधाणत माझ्या डोळ्याांपुढे चमकून गेला. होम्सला 

ओळखणे, मग पकडणे व मग त्याच्या मान द्यावा अिा व्यावसाशयक आयुष्याचे न भरून 



82 

 

येणारे नुकसान! आशण मग माझा शमत्र अगदी नकोिा अिा घाणेरड्या शमलवे्हटणनकडे दयेची 

भीक मागत पडलेला!  

मी ओरडलो, “होम्स, कृपा करून, तू काय करतो आहेस, याचा नीट शवचार कर.” 

“अरे माझ्या शप्रय शमत्रा, मी ते सवण काही लक्षात घेतले आहे. मी अचानक फसलो जाईन 

असे कुठलेच कृत्य मी करत नाही. खरेच दुसरे काही करणे िक्य असते, तर मी इतक्या 

उत्साहाने धोकादायक असे हे सोांग घेतले नसते. या गोष्टीकडे आपण स्पष्टपणे व चाांगुलपणे 

पाहू. हा ताांशत्रक दृष्ट्ट्ा गुन्हा असला तरी, ताग्लत्वक दृष्ट्ट्ा योग्य असल्याचे तू कबूल करिील, 

असे मला वाटते. त्याच्या घरात चोरी करणे म्हणजे त्याच्या ग्लखिातील डायरी शहसकावून घेणे 

असेल आशण त्यात तू मला मदत करणार आहेस.” 

मी माझी मानशसक तयारी केली व म्हणालो, 

“हो. जोपयांत आपण बेकायदेिीर कारणाने काही चोरत नाही आहोत, तोपयांत ते 

ताग्लत्वक दृष्ट्ट्ा न्याय्य आहे.” 

“तेच तर! हे ताग्लत्वक दृष्ट्ट्ा न्याय्य असल्याने, मला फक्त व्यक्तीगत धोका आहे. जेव्हा 

एखाद्या स्त्रीला अगदी शनकडीच्या मदतीची गरज असेल, तेव्हा सभ्य गृहस्थाने त्याचे फार ओझे 

समजायचे काही कारण नाही, नाही का?” 

“पण तू इतक्या अडचणीच्या पररग्लस्थतीत असिील.” 

“हो, तेवढा धोका आहे. ती पते्र शमळवण्याचा दुसरा कुठला मागण नाही. त्या दुदैवी 

स्त्रीकडे पैसे नाहीत आशण तेवढा शवश्वास टाकण्यासारखे कुणी माणूस नाही. उद्याचा शदवस ही 

चाल खेळायचा िेवटचा शदवस आहे. पते्र शमळवली नाहीत, तर तो दुष्ट त्याचे बोलणे खरे करेल 

आशण शतला सांकटात लोटेल. त्यामुळे मला माझ्या अिीलाला शतच्या नशिबावर तरी सोडले 

पाहीजे शकां वा माझा हा िेवटचा उपाय अांमलात तरी आणला पाहीजे.  
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“वॉटसन, हा शमलवे्हटणन व माझ्यातील अटीतटीचा सामना आहे तू पाशहल्याप्रमाणे, 

त्याच्याकडे त्याने लावलेली बोली आहे. पण माझा आत्मशवश्वास व माझी शकती यामुळे मी त्याला 

हरवू िकेन.  

मी म्हणालो, “ठीक आहे. मला हे आवडलेले नाही. पण मी समजतो, की ते करावेच 

लागेल. आपण कधी सुरवात करायची?’ 

“तू येत नाही आहेस.” 

मी बोललो, “तर मग तू ही जात नाही आहेस. तू मला या साहसात सहभागी करून 

घेतले नाहीस, तर मी टाांग्याने सरळ पोलीस से्टिनला जाऊन, तुझा सवण बेत त्याांच्या कानावर 

घालीन.” 

“तू काही ऐकणार नाहीस.” 

“ते तुला कसे कळले? काय होईल, ते तू साांगू िकत नाहीस. तसेही माझा शनणणय 

झालेला आहे. तुझ्याशिवाय इतर लोकाांनाही स्वाशभमान व शकती असते.” 

होम्स शचडलेला शदसला. पण त्याची चढलेली भुवई खाली आली आशण त्याने मला माझ्या 

खाांद्यावर थोपटले. 

“ठीक आहे. ठीक आहे. माझ्या शप्रय शमत्रा, तर असेच होवो. आपण काही वषे ही खोली 

दोघाांनी शमळून वापरली, आशण आता आपण िेवटही एकत्रच केला तर ते मनोरांजक ठरेल. 

वॉटसन, मला तुझ्याजवळ कबूल करायला काही प्रत्यवाय नाही. माझ्याकडे नेहमी अिी 

कल्पना होती की मी फार चाांगला गुने्हगार होऊ िकलो असतो. माझ्या आयुष्यभर मला त्या 

शदिेने जाण्याची सांधी होती. हे बघ!” त्याने खणातून एक चामड्याची थैली बाहेर काढली आशण 

ती उघडून बरीच चकाकणारी अवजारे बाहेर काढून दाखवू लागला. “हे नांबर एकचे चोरीचे 

साशहत्य आहे. हा दार शकां वा ग्लखडकी उघडायचा शनकेलचा लेप असलेला बार आहे. हे टोकाला 
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शहरे बसवलेले काच कापायचे हत्यार आहे. या बऱ्याच कुलुपाांना लागणाऱ्या शकल्ल्या आहेत. 

आशण आधुशनक सांसृ्कतीतील सवण सुधाररत हत्यारे यात आहेत. माझा कां दीलही आहे. सगळे 

व्यवग्लस्थत लावलेले आहे. तुझ्याकडे न वाजणाऱ्या बुटाांची जोडी आहे का?” 

“माझ्याकडे टेशनस खेळायचे रबरी तळव्याचे बूट आहेत.” 

“छान! आशण मुखवटा?” 

“काळ्या रेिमी कापडापासून मी खूप मुखवटे बनवू िकतो.” 

“मला वाटते अिा गोष्टी ांसाठी तुझ्याकडे नैसशगणक रीत्या बळकट इच्छा आहे. आपण 

शनघण्यापूवी थांड जेवण घेऊ. आता साडेनऊ झाले आहेत. अकरा वाजता आपण चचणच्या 

ओळी ांमधून जाऊ. तेथून अॅपलडोर टॉवरला चालत जायला पाऊण तास लागेल. मध्यरात्रीपूवी 

आपण कामाला लागू. शमलवे्हटणन हा झोपेचा पक्का आहे आशण रोज साडेदहाला शनयशमतपणे 

झोपतो. सवण गोष्टी सुरळीत पार पडल्या तर इव्हा बाईसाहेबाांची पते्र माझ्या ग्लखिात घेऊन 

आपण इथे दोनपयांत परत येऊ.” 

होम्सने व मी शसनेमा बघून घरी परत चालल्यासारखे वाटू, असे कपडे घातले. 

ऑक्सफडण रस्त्याला आम्ही टाांगा केला व हँपसे्टड येथील पत्त्ावर चालू पडलो. टाांगेवाल्याला 

पैसे शदले आशण मरणाची थांडी असल्याने, आमचे बटणबांद कोट घालून आम्ही माळरानावरून 

चालू लागलो. होम्स म्हणाला, “हे काम अगदी नाजूकपणे करायला हवे. त्या माणसाच्या 

अभ्याशसकेतील शतजोरीत, ती कागदपते्र आहेत आशण अभ्याशसका त्याच्या झोपायच्या खोलीला 

लागून आहे. तर दुसरीकडे, इतर सवण तबे्यत चाांगली असलेल्या दणकट छोट्ा माणसाांप्रमाणे, 

तो ढाराढूर झोपणारा आहे. अगाथा ---- म्हणजे माझी पे्रयसी ---- म्हणते की आम्हा 

नोकराांमधे्य असा शवनोद चालतो की आपल्या मालकाला झोपेतून जागे करणे अिक्य आहे. 

त्याचा सशचव अगदी त्याला वाहून घेतलेला माणूस आहे आशण तो शदवसभर अभ्याशसकेत 

जराही आवाज करत नाही. म्हणून आपण रात्री जात आहोत. त्याच्या बागेत एक भयाण 
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पिुतुल्य कुत्रा शफरत असतो. मी अगाथाला गेले दोन सांध्याकाळी उशिरा भेटलो आशण ती त्या 

जनावराला कोांडून ठेवते व मला यायला सुरशक्षत वाट करून देते. हेच ते घर. आजूबाजूला 

पसरलेल्या जशमनीवरील, हेच ते घर. आता गेटमधून ---- आता शहरव्या, काळसर झुडूपाांमधून 

उजवीकडे जायचे. मला वाटते, आपण आपले मुखवटे आता घालू. तू बघिील की इथे 

कुठल्याही ग्लखडकीतून प्रकािाचा काहीही मागमूस नाही आशण सवण काही उत्तम चाललेले 

आहे.” 

आमचे काळे रेिमी मुखवटे घालून आम्ही लांडनमधील जोरदारपणे मारामारीसाठी 

तयार असलेल्या आकृत्या झालो. अांधारी, िाांत घरात आम्ही शिरलो. घराच्या एका बाजूने 

लाांबवर जाणारा, फरिा बसवलेला व्हराांडा होता. त्यात अनेक ग्लखडक्या व दोन दारे होती.  

होम्स कुजबुजला, “ही त्याची झोपायची खोली आहे. हे दार सरळ अभ्याशसकेत उघडते. 

ते आपल्यासाठी चाांगले ठरेल. पण त्याला कडीकुलुप आहे. आपण आत जाताांना फार आवाज 

होईल. इकडे ये. इथे हॉलमधे्य उघडणारे हररतगृह (ग्रीन हाऊस) आहे.” 

ती जागा कुलुपबांद होती. पण होम्सने काचेचा गोल शफरवून, आतून शकल्ली शफरवली. 

क्षणभराने त्याने आमच्यामागील दार लावले. आता आम्ही कायद्याच्या भाषेत गांभीर गुने्हगार 

झालो. हररतगृहातील दाट, गरम हवा आशण उग्र, गुदमरवणारा परदेिी वेगळ्या झाडाांचा गांध 

आमच्या घिापयांत गेला. मी हळूवारपणे आमच्या चेहऱ्याला घसपटणाऱ्या झुडुपाांच्या कडेनी 

जात राहीलो. होम्सकडे उले्लखनीय िक्ती होती. अांधारात शदसायचा त्याने काळजीपूवणक 

सराव केला होता. माझा हात त्याने त्याच्या एका हातात धरला होता. आशण मला अांदाजाने 

कळत होते, की आम्ही शसगरेट ओढून फार वेळ न झालेल्या, एका मोठ्या खोलीत शिरत होतो. 

त्याने फशनणचरमधून वाट काढत, दुसरे दार उघडले व आमच्या मागे लाऊन घेतले. शभांतीवरील 

अनेक कोट माझ्या पुढे केलेल्या हाताला लागले. मला समजले की मी पॅसेजमधे्य उभा आहे. 

आम्ही तेथून पुढे गेलो आशण होम्सने हळूच उजवीकडील दार उघडले. आमच्यावर काहीतरी 
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चालून आले आशण माझ्या काळजाचा ठोका चुकला. पण ते माांजर असल्याचे समजल्यावर 

मला हसू आले. या नव्या खोलीत िेकोटी जळत होती. आशण खोलीत तांबाखूचा धूर भरून 

राहीला होता. होम्स चोरपावलाांनी आत शिरला, मी येईपयांत थाांबला. आशण मग आवाज न 

करता दार लावले. आम्ही आता शमलवे्हटणनच्या अभ्याशसकेत होतो. पुढील बाजूस असलेल्या 

दाराच्या पडद्याआड झोपायच्या खोलीत जाण्याचा मागण शदसत होता.  

िेकोटीच्या उजेडाने खोली प्रकाशित झालेली होती. परावशतणत प्रकािात दाराजवळ मी 

वीजेचा बोडण पाहीला. तो लावायला सुरशक्षत असला तरी त्याची काही गरज नव्हती. िेकोटीच्या 

एका बाजूला, खाडीचे दृष्य शदसणाऱ्या, आम्ही बाहेरून बशघतलेल्या ग्लखडकीवर जाड पडदा 

होता. तर दुसऱ्या बाजूला व्हराांड्यात उघडणारे दार होते. मध्यभागी एक टेबल होते. त्याजवळ 

चकाकणारी, लाल चामड्याची, शफरणारी खुची होती. त्यासमोर एक पुस्तकाांचे कपाट होते. 

त्याच्या टपावर अथेिच्या देवतेचा सांगमरवरी पुतळा होता. पुस्तकाचे कपाट व व शभांत 

यामधील कोपऱ्यात, उांच, शहरवी शतजोरी होती. त्याच्या ब्रासच्या चकचकीत मुठी ांवरून 

िेकोटीचा उजेड परावशतणत होत होता. होम्सने शहांडून शतचे शनरीक्षण केले. मग तो झोपायच्या 

खोलीकडे राांगत गेला व शतथे डोके वाकवून लक्षपूवणक ऐकत उभा राहीला. आतून काही 

आवाज येत नव्हता. मध्यांतरीच्या काळात माझ्या असे लक्षात आले, की आमचे तेथे बाहेरील 

दाराने जाणे जास्त सुरशक्षत ठरले असते, म्हणून मी त्याची तपासणी केली. आशण आश्चयण म्हणजे 

त्याला कडीकुलुप काही नव्हते. मी होम्सच्या खाांद्याला हलवले, तेव्हा त्याने त्याचा मुखवटा 

घातलेला चेहरा वळवला. त्याने देखील ते पाहील्यावर माझ्यासारखाच तोही आश्चयणचशकत 

झाला.  

माझ्या कानाांजवळ त्याचे ओठ आणून तो कुजबुजला, “मला हे आवडले नाही. हे असे 

कसे काय आहे, मला कळत नाही. तसेही आपल्याकडे फुकट घालवायला वेळ नाही.” 

“मी काही करू िकतो का?” 
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“हो. दारािी उभा रहा. जर तुला कोणी येताना चाहूल लागली, तर ते आतून लावून घे. 

आशण आपण आलो तसेच शनसटू िकतो. जर ते दुसऱ्या मागाणने आले आशण आपले काम झाले 

असेल, तर आपण दारातून शनसटू िकतो. काम झाले नसेल, तर आपण ग्लखडकीच्या 

पडद्यामागे लपू िकतो. समजले का?” 

मी मान हलवली आशण दारािी उभा राहीलो. माझी पहीली भीती गेली. कायद्याचे रक्षक 

असण्याऐवजी भक्षक असतानाच्या, खूप दमदारपणाने व उत्साहाने मी रोमाांशचत झालो होतो. 

आमच्या मोशहमेचे उशद्दष्ट, शनुःस्वाथी व उदार सद्सदशववेकबुध्दी, आमच्या ितू्रचा 

खलनायकीपणा, या सवाणमुळे आमच्या साहसाला खेळीमेळीच्या रुचीपूणणतेची जोड शमळाली. 

अपराधीपणाच्या भावनेपासून आम्ही लाांब होतो. या धोक्यात मला आनांद वाटत होता. एखादा 

िल्यशविारद ज्या िाांतपणे व िास्त्रीय नेमकेपणे नाजूक िस्त्रशिया पार पाडेल, तसेच होम्स 

त्याची अवजारे चालवत होता. त्याचे कौतुक वाटून, मी त्याच्याकडे बघत होतो. मला माशहती 

होते की शतजोरी उघडणे हा त्याचा छां द होता. एखादा डर ॅगन ज्याप्रमाणे त्याच्या तोांडात धरलेल्या 

सुांदर ग्लस्त्रयाांचे शकतीहरण करतो, त्याप्रमाणे या शहरवट राक्षसी सोनेरी शतजोरीिी झटापट 

करताांना होम्सला आनांद होत असल्याचे मला जाणवत होते. त्याच्या कोटाचे हात वर दुमडून 

---- वरचा जाड कोट त्याने खुचीवर ठेवला होता ---- होम्सने दोन भोके पाडली. एक बारचा 

जोर लाऊन उघडण्यासाठी लहानसे आशण दुसरे मोठे कुठलेही कुलूप उघडणाऱ्या शकल्लीचे. 

मी माझी नजर चौकसपणे इकडेशतकडे टाकत, कुठल्याही आणीबाणीच्या तयारीत, मधल्या 

दारािी उभा होतो. जर आमच्यामधे्य काही अडथळा आलाच, तर मी नेमके काय करणार, 

याबाबत माझे बेत खरे तर तसे डळमळीतच होते. अधाण तास होम्स लक्ष एकवटून काम करत 

होता. तो एक अवजार खाली ठेवे, दुसरे हातात घेई. यांते्र हाताळणाऱ्या प्रशिशक्षत 

कामगारासारखा पूणण ताकदीशनिी, तरीही नाजूकपणे त्याचे काम चालले होते. िेवटी मला 

एक खट् असा आवाज आला व शतजोरीचे दार उघडले. आत त्यावर काही शलशहलेली, अनेक 

कागदाांची घट्ट बाांधून सील केलेली भेंडोळी मला शदसली. होम्सने त्यातील एक बाहेर काढले. 



88 

 

पण त्यावरील अक्षरे वाचण्यासाठी िेकोटीचा शमणशमणता उजेड पुरेसा नव्हता. त्याने त्याचा 

कां दील बाहेर काढला. शमलवे्हटणन पुढच्या खोलीत झोपलेला असताांना शवजेचा शदवा लावणे 

फार धोकादायक होते. अचानक मी त्याला कान देऊन ऐकताना पाहीले. नांतर क्षणाधाणत त्याने 

शतजोरीचे दार लोटले. कोट घेतला, हत्यारे गोळा करून ग्लखिात ठेवली व ग्लखडकीच्या 

पडद्यामागे लपला. मलाही तसे करण्यासाठी खूण केली.  

मी शतथे त्याच्या िेजारी जाऊन उभा राशहलो, तेव्हा त्याच्या झटपट जाणीवेला कसला 

आवाज आला, ते मला समजले. घरात काहीतरी आवाज येत होता. काही अांतरावर एक दार 

धाडकन लावले गेले. मग एक गोांधळलेली, हलकी कुजबुज ऐकू आली. काही पडल्याचा 

आवाज आला व दाणदाण पाऊलाांचा आवाज जवळ येऊ लागला. खोलीबाहेरील पॅसेजमधे्य 

ते आले. दरवाज्यािी थाांबले. दार उघडले. खट् असा आवाज येऊन शदवा लागला. दार लागले. 

नाकाला शसगरेटचा उग्र दपण आला. मग आमच्यापासून काही फुटाांवर पुढेमागे पाऊले वाजत 

राहीली. खुचीचा आवाज आला व पाऊले थाांबली. मग कुलुपात शकल्ली घातली गेली आशण 

कागदाांचा खुसखुस आवाज आला.  

आतापयांत मी बाहेर डोकावण्याचे धाडस केले नव्हते. पण आता मी पडद्याच्या फटीतून 

बाहेर डोकावलो. होम्सने माझ्या खाांद्यावर शदलेल्या जोराने, मला समजले की तो देखील तसेच 

करत आहे. आमच्या समोर अगदी जवळ शमलवे्हटणनची मोठी गोल पाठ होती. हे नक्की होते, 

की त्याने आम्हाला पाहीले नव्हते. तो झोपायच्या खोलीत गेला नाही. पण शसगरेट ओढायच्या 

शकां वा शबलीयडण खेळायच्या खोलीत जाऊन बसला असावा. त्या घराच्या पुढच्या बाजूला होत्या 

व त्याांच्या ग्लखडक्या आम्ही पाहील्या नव्हत्या. त्याचे करड्या केसाांचे मोठे डोके, मधे्यच 

चकाकणारे टक्कल हे आमच्या नजरेपासून जवळच होते. चामड्याच्या लाल खुचीत तो मागे 

रेलून बसला होता. पाय ताणले होते. तोांडात मोठी काळी शसगरेट होती. त्याने अांगात 

शमशलटर ीसारखे जाांभळट लाल रांगाचे, काळी कॉलर असलेले जाकीट घातले होते. त्याच्या 
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हातात असलेले काही कायदेिीर कागद तो ओठातून धुम्रवलये सोडत, बेशफकीरीने वाचत 

होता. त्याच्या आरामिीर बसण्यावरून, तो शतथून लवकर उठेल, असे काही वाटत नव्हते.  

होम्सचा माझ्या हातातील हात, मला समजूत काढल्यासारखा हलताांना जाणवत होता. 

जणू तो साांगत होता, की पररग्लस्थती त्याच्या हातात आहे आशण तो स्वस्थशचत्त आहे. मला जे 

शदसत होते, ते त्याला शदसत होते की नाही, याबद्दल मला खात्री नव्हती. शतजोरीचे दार नीट बांद 

केलेले नव्हते. शमलवे्हटणनला कुठल्याही क्षणी ते शदसू िकले असते. त्याच्या थांड नजरेवरुन, 

मला माझ्या मनािी खात्रीने असे वाटत होते की, त्याला ते शदसले आहे. मी कुठल्याही क्षणी, 

त्याच्यावर झडप घालून माझ्या कोटाने त्याचे डोके झाकीन, त्याला अडकवून ठेवीन आशण 

बाकीचे होम्सच्या हातात सोपशवन, असा शवचार करत होतो. पण शमलवे्हटणनने वर पाहीलेच 

नाही. तो सावकािीने त्याच्या हातातील कागदाांच्या वाचनात दांग होता. वकीलाचा युग्लक्तवाद 

ऐकत, तो पानाांवर पाने उलटत होता. िेवटी, मी शवचार केला, त्याचे वाचून झाले व शसगारेट 

सांपली की तो झोपायला जाईल. पण त्यातील एकही गोष्ट सांपण्यापूवीच शतथे अिी एक गोष्ट 

घडली, की ज्यामुळे आमचे शवचार दुसरीकडे वळले.  

शमलवे्हटणनला मी खूप वेळा घड्याळाकडे बघताांना पाहीले. एकदा तो अधीरपणे उठला 

व परत बसला. अिा अवेळी तो कुणाची वाट बघत असेल, तर ते शवशचत्र होते. व्हराांड्यातून 

एक हळू आवाज मला ऐकू आला. शमलवे्हटणनने त्याच्या हातातील कागद बाजूला टाकले व 

त्याच्या खुचीत ताठ बसला. परत तो आवाज आला. आशण मग दारावर हलकी थाप पडली. 

शमलवे्हटणन उठला व दार उघडले. 

तो बोलला, “कटणल, तुला अधाण तास उिीर झाला.  

हे दार कुलूपबांद नसल्याचे व शमलवे्हटणन अवेळी जागा असल्याचे, स्पष्टीकरण होते. 

एका बाईच्या वस्त्राांची सळसळ झाली. शमलवे्हटणनचे तोांड आमच्या शदिेने वळल्याने, मी 

पडदयामधील फट बांद केली. पण अगदी सावधपणे परत उघडली. तो त्याच्या जागेवर बसला. 
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अजूनही त्याच्या ओठात शसगारेट होती. त्याच्यासमोर शदव्याच्या झगमगत्या प्रकािात, तोांड 

झाकलेली व बुरखा घेतलेली उांच, बारीक, काळसर बाई उभी होती. शतचा श्वासोच्छवास 

जोरजोरात चालू होता. शतच्या डौलदार िरीराचा इांचनइांच भावनाशतरेकाने थरथरत होता. 

शमलवे्हटणन बोलला, “ठीक आहे. कटणल, तू माझी रात्रीची झोप उडवलीस, मला वाटते 

तू त्याला न्याय देिील. तुला दुसऱ्या कुठल्या वेळी येता येत नव्हते का? 

त्या बाईने मान हलवली.  

“ठीक आहे. नाही तर नाही.”  

पण काय ग, तू इतकी का थरथरते आहेस? भानावर ये. आता आपण कामाचे बोलू. 

त्याच्या टेबलाच्या खणातून त्याने एक वही काढली. तू म्हणतेस की डी अल्बटण बाईसाहेबाांची 

पाच पते्र तुझ्याकडे आहेत. तुला ती शवकायची आहेत. मला ती शवकत घ्यायची आहेत. तर असे 

आहे. आता फक्त भाव ठरवायचा राशहला. अथाणत, मला ती पते्र तपासावी लागतील. जर ती 

खरोखरच चाांगले नमुने असतील, तर मग फारच छान!  

त्या बाईने एकही िब्द न बोलता तोांडावरचे अवगुांठन काढले आशण बुरखाही काढला. 

एक काळसर, सुांदर, उघडा चेहरा शमलवे्हटणनच्या वाकड्या नाकाच्या, गडद भुवयाांकडे व 

रोखलेल्या चमकदार डोळ्याांकडे, सरळ पातळ ओठाांकडे व धोकादायक हास्याकडे बघत 

होता.  

ती बोलली, “शजचे आयुष्य तू उध्वस्त केलेस, तीच बाई मी आहे.” 

शमलवे्हटणन हसला. पण त्याच्या आवाजातून भीती डोकावत होती. तो म्हणाला,  

“तू इतकी हट्टी होतीस. तू मला इतक्या टोकाला का जायला लावलेस? मी तुला खात्रीने 

साांगतो, की मी माझ्या मजीने मािीलाही दुखवत नाही , पण प्रते्यकाला िेवटी त्याचा व्यवसाय 

आहेच. त्यामुळे मी काय करणार? मी तुझ्या मयाणदेत शकां मत ठेवली होती. तू ती शदली नाहीस.” 
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“म्हणून तू माझ्या नवऱ्याला ती पते्र पाठवलीस? आशण तो सभ्य, उदार माणूस -- ज्याच्या 

बुटाांचे बांद बाांधायची देखील माझी लायकी नव्हती -- त्याचे हृदय ितिुः शवदीणण झाले व तो 

मेला. तुला ती िेवटची रात्र आठवत असेल, जेव्हा मी त्या दाराने आले व तुझ्याकडे दयेची 

भीक मागून, प्राथणना केली. तू आता हसतो आहेस, तसाच माझ्या तोांडावर हसलास. फक्त तुझे 

शभते्र हृदय तुला हसण्यापासून परावृत्त करू िकत नव्हते. हो. मी इथे कधी येईन, असा 

शवचारही तू केला नसिील. पण त्या रात्रीने मला तुला समोरासमोर एकटीने भेटायला शिकवले. 

तर मग चाल्सण शमलवे्हटणन, काय म्हणतोस? 

खुचीतून उठत तो बोलला, “तू माझ्यावर वचणस्व गाजविील, असे समजू नकोस. मला 

आवाज चढवून माझ्या नोकराांना बोलवायचेच बाकी आहे, ते लगेच तुला पकडतील. पण तुझ्या 

नैसशगणक रागाला मी माफ करतो. आलीस तिी चालती हो. अजून काही मी बोलत नाही.” 

ती बाई शतच्या छातीवर हात ठेऊन, शतच्या पातळ ओठाांवर िूर हास्य आणत शतथेच 

उभी राहीली.  

“तू माझे आयुष्य नासवलेस, तसे अजून कोणाचे नासवणार नाहीस. तू माझे हृदय 

शपळवटलेस, तसे अजून कोणाचे शपळवटणार नाहीस. जगाला मी शवषारी बनण्यापासून 

वाचवेन. अरे कुत्तरड्या, माझे िब्द शलहून ठेव -- शलहून ठेव -- शलहून ठेव.” 

शतने चकाकणारे शपसु्तल बाहेर काढले आशण आशण गोळीमागून गोळी शमलवे्हटणनच्या 

दोन पायाांमधील िरीरावर, छातीवर मारत सुटली. तो भेलकाांडून भयानक ररत्या खोकत, 

टेबलावरील कागदाांच्या पसाऱ्यात पडला. तो धडपडत त्याच्या पायाांवर उभा राहीला, तोच 

दुसरी गोळी लागून जशमनीवर कोसळला. तो ओरडला, “तू मला ठार केलेस.” आशण शनुःचेष्ट 

पडला. त्या बाईने त्याच्याकडे लक्षपूवणक पाहीले आशण त्याच्या वर वळलेल्या चेहऱ्यावर, शतची 

टाच रोवली. शतने परत पाहीले. पण काही आवाज आला नाही, की हालचालही झाली नाही. मी 

गरम खोलीत रात्रीच्या हवेच्या झोताचा आवाज ऐकला. ती खुनी बाई शनघून गेली. 
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आम्ही मधे्य पडलो असतो, तरी त्या माणसाला त्याचे निीब वाचवू िकले नसते. पण 

ती बाई शमलवे्हटणनच्या िरीरात गोळ्याांवर गोळ्या मारत सुटली, तेव्हा मी अगदी उडी मारणार 

होतो. पण मला होम्सचा थांड हात माझ्या मनगटावर पडलेला जाणवला. मला रोकणाऱ्या त्या 

घट्ट पकडीचा अथण मला समजला -- की हे आमचे काम नव्हते. त्या खलनायकाला न्याय शदला 

गेला. आम्हाला आमची उद्दीषे्ट व कतणवे्य होती. त्यापासून ढळून चालणार नव्हते. पण ती बाई 

खोलीबाहेर पडते न पडते, तोच होम्स हलक्या पाऊलाांनी दुसऱ्या दारािी गेला. त्याने शकल्ली 

कुलुपात घातली. त्याच वेळी आम्हाला घरातून आवाज व पदरवदेखील ऐकू येऊ लागला. 

शपसु्तलाच्या आवाजाांनी घर जागे झाले. िाांतपणे होम्स शतजोरीकडे गेला त्याचे दोन्ही 

हात भरून कागद घेतले व ते िेकोटीत टाकले. सवण कागद सांपेपयांत तो असे करत राहीला. 

बाहेरून कोणीतरी दरवाज्याची मूठ शफरवली. होम्सने लगबगीने चौफेर बशघतले. 

शमलवे्हटणनच्या मृतु्यला आमांत्रण देणारे पत्र त्याच्या रक्ताने माखून टेबलावर पडले होते. होम्सने 

ते इतर पत्राांमधून उचलले. मग त्याने बाहेरील दाराची शकल्ली काढली माझ्यामागून आला व 

ते दार बाहेरून बांद केले. तो म्हणाला, “इकडून ये, वॉटसन. आपण येथून बागेची शभांत चढून 

जाऊ.” 

माझा शवश्वास बसत नव्हता, की इतक्या लवकर बातमी पसरेल. मागे बघता प्रचांड घर 

म्हणजे पेटलेला आगडोांब शदसत होता. पुढचे दार उघडे होते. आशण शतथे गदी जमली होती. 

सबांध बाग माणसाांनी भरून गेली होती. आम्ही गुपचूप व्हराांड्यात अवतीणण झालो तेव्हा एकाने 

आम्हाला हॅलो केले. होम्सला घराचा नकािा पूणणपणे माशहती होता. त्याने लहान झाडाांमधून 

वाट काढली. मी चोरपावलाांनी त्याच्या मागोमाग गेलो. आशण आमचा पाठलाग करणारा, 

आमच्या मागे धापा टाकत आला. आमच्या वाटेत सहा फूट उांच शभांत होती. पण तो त्यावरून 

उडी मारून गेला. मी पण तसेच केले. माझ्या मागील माणसाने माझा घोटा पकडला. पण मी 

लाथ मारून, सुटका करून घेतली. आशण गवतातून मागण काढला. मी झुडूपाांमधे्य तोांडावर 
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पडलो. पण होम्सने क्षणाधाणत मला माझ्या पायाांवर उभे केले. आम्ही दोघे शमळून, हँपसे्टडच्या 

शवस्तीणण माळरानावर धावून ते पार केले. मला वाटते, आम्ही दोन मैल पळालो असू. िेवटी 

होम्स थाांबला व लक्षपूवणक ऐकू लागला. आमच्या मागे सवण िाांत होते. आम्ही आमचा पाठलाग 

करणाऱ्याला चकवून सुरशक्षत जागी आलो होतो.  

आम्ही न्याहारी करून शसगरेट ओढत होतो. जेव्हा स्कॉटलांड याडणचा, ज्याची छाप 

पडेल असा, गांभीर लेस्टर ेड आमच्या खोलीत अवतरला, तेव्हा तो उले्लखनीय प्रसांग मी नोांदवला 

होता.  

तो म्हणाला, “िुभ सकाळ, शमस्टर होम्स. तुम्ही आता कामात आहात का?” 

“तू बोल. इतका काही व्यग्र नाही.” 

“जर सध्या तुमच्याकडे काही काम नसेल, तर मला वाटले कदाशचत आम्हाला, काल 

रात्रीच हँपसे्टडमधे्य घडलेल्या एका वेगळ्याच केसमधे्य मदत करायला, तुम्हाला आवडेल.” 

“ती केस काय होती?’ 

“एक खून – मोठा नाटकी आशण उले्लखनीय खून. असल्या गोष्टी ांमधे्य तुम्हाला शकती 

रस असतो, ते मला माशहती आहे. तुम्ही जर अपेलडोर टॉवसणमधे्य आलात व आम्हाला या 

केसबाबत, सल्ला शदलात तर चाांगले होईल. आम्ही काही काळ या शमलवे्हटणनवर नजर ठेऊन 

होतो. आशण आपल्या आपल्यात साांगतो, तो थोडा खलनायकी स्वरूपाचा मनुष्य होता. 

त्याच्याकडे तो बॅ्लकमेली ांगसाठी वापरत असणारी कागदपते्र असत. त्याचा खून करणाऱ्याने 

ती सवण कागदपते्र जाळून टाकली. काहीही मूल्यवान वसू्तांची चोरी झालेली नाही. खुनी हुिार 

असणार व अिी िक्यता आहे की त्याांचा हेतू असा असावा की त्या कागदपत्राांचा समाजात 

बोभाटा होण्यापासून रोकणे.” 

“एकापेक्षा जास्त गुने्हगार होते का?” 
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“हो. दोघेजण होते. त्याना जवळजवळ पकडण्यात आले होते. आमच्याकडे त्याच्या 

पायाचे ठसे आहेत. त्याांचे वणणनही आहे. आम्ही दहा ते एक त्याांचा पाठलाग केला. पहीला 

मनुष्य जास्त चपळ होता. दुसऱ्या माणसाला माळ्याच्या हाताखालच्या माणसाने पकडले व 

नांतर तो शनसटला. तो मध्यम आकाराचा, चौकोनी जबड्याचा, जाड मानेचा, शमिाळ, 

डोळ्याांवर बुरखा असलेला व तबे्यतीने बऱ्यापैकी असलेला मनुष्य होता.  

िेरलॉक होम्स म्हणाला, “हे जरा स्पष्ट वाटत नाही. बापरे हे वॉटसनचे वणणन असू 

िकेल!”  

इन्ह्से्पक्टर मनोरांजन झाल्यासारखे म्हणाला, “ते खरे आहे. ते वॉटसनचे वणणन असू 

िकेल.” 

“लेस्टर ेड, मला भीती वाटते, मी तुला मदत करू िकत नाही. त्याचे असे आहे, मला हा 

शमलवे्हटणन माशहती आहे. तो लांडनमधील सवाणत धोकादायक मनुष्य आहे. आशण असे काही 

गुने्ह आहेत, की ज्याांना कायदा हातात घेऊ िकत नाही. आशण त्यामुळे ते काही प्रमाणात, 

खासगी सूड घेण्यास योग्य ठरतात. नाही. वाद घालून काही फायदा नाही. मी हे मनािी ठरवले 

आहे. बळीपेक्षा माझी सहानुभूती गुने्हगाराच्या बाजूने आहे. आशण मी या केसमधे्य काम 

करणार नाही.” 

आम्ही जी दुुःखद गोष्ट पाहीली, त्यासांबांधी होम्स एकही िब्द बोलला नाही. पण 

सकाळभर मी तो शवचारमग्न असल्याचे पाहीले. त्याच्या ररकाम्या डोळ्यातून व हरवलेपणाच्या 

वागण्यातून त्याने मला असे भासवले, की तो काहीतरी आठवण्याचा आटाशपटा करतो आहे. 

आम्ही दुपारचे जेवण घेत होतो. तेव्हा तो अचानक ताडकन उठला व ओरडला, “देवा रे, 

वॉटसन, मला ते सापडले. तुझी टोपी घेऊन माझ्याबरोबर ये. तो जोराने बेकर रस्त्यावर गेला. 

मग ऑक्सफडण रस्त्याने आम्ही ररजांट सकण सला पोचलो. इथे डाव्या बाजूला प्रशसद्ध माणसाांच्या 

फोटोांनी व सौदयणवती ांनी भरलेली दुकानाची एक िोकेस आहे. होम्स शतथे बघत राहीला. आशण 



95 

 

त्याच्या नजरेच्या अनुषांगाने मला राजघराण्यातील उच्चभू्र बाईसाहेबाांचा दरबारच्या 

पोषाखातील फोटो शदसला. शतच्या डोक्यावर शहरा बसवलेली पट्टी होती. मी त्या नाजूकपणे 

वळलेल्या नाकाकडे, कमानदार भुवयाांकडे, सरळ तोांडाकडे व छोट्ािा ठाम ह्नुवटीकडे 

पाहीले. मी जेव्हा शकताबासकट व सनावळीसकट त्या महान उमरावाचे नाव वाचले व ती 

त्याची बायको असल्याचे माझ्या लक्षात आले, तेव्हा माझा श्वास रोधला गेला. होम्सने व मी 

एकमेकाांकडे पाहीले, तेव्हा त्याने त्याच्या ओठाांवर बोट ठेवले. आम्ही शतथून लाांब शनघून गेलो.  
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The Adventure Of The Creeping Man 

हळूच चालणाऱ्या िाणसाचे साहस 

 

 

िेरलॉक होम्सचे नेहमीच असे म्हणणे असे, की प्राध्यापक पे्रसबरी याांच्यािी शनगडीत 

अिा शवशचत्र गोष्टी मी प्रशसद्ध कराव्यात. जेणेकरून वीस वषाांपूवी शवद्यापीठात पसरलेल्या व 

लांडनमधील सुशिशक्षत लोकाांमधे्य त्याची लागण झालेल्या, त्याांच्यासांबांधी उठलेल्या वाईटसाईट 

अफवा एकदाच्या नाहीिा होतील. पण त्यामधे्य काही अडथळे होते. त्यामुळे या वेधक केसची 

खरी हकीगत डब्यात पडून राशहली. त्यात माझ्या शमत्राची अनेक साहसे दडलेली होती. िेवटी 

आम्हाला ती प्रशसद्ध करण्याची परवानगी शमळाली. होम्स शनवृत्त होण्यापूवी त्याने हाताळलेल्या 
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काही केसेसपैकी ही एक होती. अजूनही काही खासगी माशहती हातची राखूनच लोकाांपुढे ती 

गोष्ट आणायची होती.  

१९०३ सालातील सप्टेंबरच्या सुरवातीच्या रशववारची ती सांध्याकाळ होती. तेव्हा मला 

होम्सचा थोडक्यात शलशहलेला असा शनरोप शमळालाुः  

‘सोयीस्कर असल्यास ताबडतोब येणे -- सोयीस्कर नसले तरीही येणे िे. हो.’ 

त्या नांतरच्या शदवसाांमधील आमचे नाते शविेष प्रकारचे होते. तो लहानसहान व नेमक्या 

सवयी ांचा मनुष्य होता. आशण मी त्यापैकी एक होतो. एखाद्या सांस्थेसारखा, मी व्हायोलीन, सुटी 

तांबाखू, जुना काळा पाईप, त्याचे माशहतीचे बाड आशण इतर अजून काही माफ करण्याजोग्या 

गोष्टी, या सवाांबरोबर होतो. जेव्हा खूप काम असे व ज्याच्यावर शवश्वास टाकू िकू, अिा एका 

शमत्राची गरज भासे, तेव्हा माझी भूशमका स्पष्ट होती. पण याशिवायही माझे उपयोग होते. मी 

त्याच्या मनाला धार लावणारा दगड होतो. मी त्याला चालना देत असे. माझ्यासमोर त्याला 

मोठ्याने शवचार करायला आवडे. त्याचे बरेचसे तािेरे मला उदे्दिून असत असे नाही. ते त्याच्या 

पलांगाला उदे्दिून देखील असू िकत होते. पण तरीही सवयीने काही प्रमाणात त्याला, माझी 

मदत होत असे. मी त्याच्या म्हणण्याची नोांद घेत असे शकां वा त्यात अडथळाही आणत असे. 

जर माझ्या पद्धतिीर मानशसक मांदपणामुळे मी त्याला शचरडीला आणले, तर त्याचा उपयोग, 

त्याची ज्वाळेसारखी अांतुःपे्ररणा व समज जास्त जोमाने व झटकन पेटून उठण्यासाठी होत 

असे. आमच्या साहचयाणमधे्य माझी भूशमका अिी होती.  

मी जेव्हा बेकर रस्त्याला आलो, तेव्हा मी त्याला त्याच्या खुचीत गुडघे वर घेऊन ग्लखळून 

बसलेले पाशहले. त्याच्या तोांडात पाईप होता व भुवया शवचारमग्नतेत ताणल्या गेल्या होत्या. 

नक्कीच तो कुठल्यातरी त्राशसक समसे्यत, पूणणपणे बुडालेला होता. त्याने हात उांचावून माझ्या 

जुन्या खुचीकडे शनदेि केला. पण नांतर अधाण तास मी शतथे असल्याची दखलही त्याने घेतली 
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नाही. त्यानांतर त्याने समाधीतून जागे झाल्यासारखे खेळकरपणे हसत, मला अशभवादन केले. 

तेव्हा मला परत घरच्यासारखे वाटले.  

तो म्हणाला, “माझ्या शप्रय वॉटसन, मी जरा शवचारात हरवलो होतो, त्याबद्दल तू मला 

माफ करिील. गेल्या चोवीस तासाांत माझ्याकडे, काही चौकस गोष्टी ांनी हजेरी लावली. त्यामुळे 

मी काहीिा साधारण स्वरूपाच्या शचांतनात बुडालो होतो. गुप्तहेराला कुत्र्याचा उपयोग या 

शवषयावर, मी एक पुग्लस्तका शलहायचा गांभीरपणे शवचार करतो आहे.  

मी म्हणालो, “होम्स, पण नक्कीच या शवषयावर, आधीच शलशहले गेलेले आहे. तीक्ष्ण 

घ्राणेंग्लिय असलेला भला दाांडगा कुत्रा -- िोधक कुत्रा –-”  

“नाही. नाही. वॉटसन, त्याांच्याबद्दलची ती बाजू अथाणत अगदी उघड आहे. पण दुसरी 

एक वणणन करायला अवघड अिी, नाजूक बाजू आहे. तुला आठवत असेल, की तू तुझ्या 

भावनामय पद्धतीने शलशहलेल्या कॉपर बीच गोष्टीवरून मी, स्वतुःबद्दल खूप अशभमान 

असणाऱ्या माननीय वशडलाांच्या गुने्हगारी सवयी मुलाांच्या दृष्टीकोनातून पाहू िकलो.” 

“हो. मला ती गोष्ट चाांगलीच आठवते.” 

“माझे कुत्र्याांबद्दलचे शवचार तुलना करण्यासारखे आहेत. कुत्रा कुटुांबाच्या जीवनावर 

प्रकाि टाकतो. उदास, घाबरट कुटुांबातील खेळकर कुत्रा शकां वा आनांदी कुटुांबातील दुुःखी 

कुत्रा कुणी पाशहला आहे का? भाांडखोर लोकाांचा कुत्रादेखील भाांडखोर असतो. धोकादायक 

लोकाांचा कुत्रा धोकादायक असतो. त्याांची बदलणारी मानशसक ग्लस्थती, कुत्र्याांची मानशसक 

ग्लस्थती देखील बदलते.” 

मी मान हलवत म्हणालो, “होम्स, नक्कीच हे जरा ताणल्यासारखे वाटते आहे.” 

त्याने त्याचा पाईप परत भरला आशण माझ्या िेऱ्याकडे लक्ष न देता त्याच्या जागेवर 

बसला.  
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मी ज्या समसे्यचा तपास करतो आहे, त्याच्यािी याचे व्यावहाररक उपयोजन फार 

जवळचे आहे. तुला समजले का, की हा दोऱ्याचा सैलसर गुांता आहे. आशण मी त्याचे एक टोक 

िोधतो आहे. ते टोक या प्रश्नात येते, की प्राध्यापक पे्रसबरीला मोठा शिकारी कुत्रा का चावला? 

मी माझ्या खुचीत थोड्या शनरािेने मागे टेकून बसलो. तो इतका महत्वाचा प्रश्न होता 

का, की मी माझे काम सोडून धावत यावे? होम्सने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला. 

तो बोलला, “तोच जुना वॉटसन! तू हे कधीच शिकत नाहीस, की गांभीर गोष्टी 

लहानसहान गोष्टी ांवर अवलांबून असतात. तू प्राध्यापक पे्रसबरीबद्दल ऐकले असिील. ते एक 

िाांत, वयस्क तत्वज्ञ व प्रशसद्ध वररष्ठ िरीरिास्त्रज्ञ आहेत. अिा माणसाचा शमत्र असलेल्या 

मोठ्या शिकारी कुत्र्याने त्याच्यावर दोनदा हल्ला करावा, हे शवशचत्र वाटत नाही का ? तू याबद्दल 

काय म्हणिील?” 

“कुत्रा आजारी आहे.” 

“ठीक आहे. त्याची दखल घ्यावी लागेल. पण तो इतर कुणावरही हल्ला करत नाही. 

फक्त काही अगदी खास प्रसांग सोडून, सहसा त्याच्या मालकावरही हल्ला करत नाही. हे फार 

नवलपूणण आहे, वॉटसन -- फारच नवलपूणण! पण जर घांटी वाजत असेल, तर शमस्टर बेनेट 

ठरलेल्या वेळेपेक्षा लवकर आलेले शदसतात. ते येण्यापूवी, मला तुझ्यािी बरेच बोलायचे होते.” 

शजन्यावरून भरभर पायऱ्या चढल्याचा आवाज आला. दारावर जोरात थाप पडली व 

क्षणाधाणत आमचा नवीन अिील आत आला. तो उांच, देखणा, नीटनेटके कपडे केलेला, 

डौलदार व साधारण शतिीचा तरुण होता. परां तु त्याच्याकडे बघून तो आजच्या जगात 

आत्मशवश्वासाने वावरणारा मनुष्य न वाटता, लाजाळू तरुण वाटत होता. त्याने होम्सबरोबर 

हस्ताांदोलन केले आशण मग आश्चयाणने माझ्याकडे पाशहले. तो म्हणाला, “शमस्टर होम्स, हे 

प्रकरण जरा नाजूक आहे प्राध्यापक पे्रसबरीबरोबरचे माझे खासगी आशण सामाशजक असे 
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दोन्ही सांबांध लक्षात घेता, मी एखाद्या शतसऱ्या माणसासमोर, माझे म्हणणे नीट माांडू िकणार 

नाही.” 

“शमस्टर बेनेट, काळजी करू नका. डॉ वॉटसन हा माझा अगदी जवळचा शमत्र आहे. 

मला या प्रकरणात, त्याची मदत लागण्याची िक्यता आहे.” 

“ठीक आहे, शमस्टर होम्स, मला खात्री आहे की मला हे प्रकरण गुप्त व खासगी ठेवायची 

इच्छा असल्याचे, तुम्ही समजू िकाल.” 

वॉटसन, तुला हे ऐकून त्याची सु्तती करावीिी वाटेल की हा सभ्य गृहस्थ, शमस्टर टर ेव्होर 

बेनेट हा त्या मान्यवर िास्त्रज्ञाचा व्यवसाशयक सहाय्यक असून, त्याांच्याकडेच रहातो व त्याांच्या 

मुलीिी त्याचे लग्न ठरले आहे. आपण हे नक्कीच कबूल केले पाशहजे, की तो प्रामाशणक व 

तळमळीने काम करणारा असल्याबद्दल, प्राध्यापकाांना पुरेसा शवश्वास आहे. त्यामुळे आपण ही 

शवशचत्र केस सोडशवणे, उशचत ठरेल.” 

“शमस्टर होम्स, मी पण तसेच समजतो. ते माझे एक उशद्दष्ट आहे. डॉ वॉटसन याांना 

पररग्लस्थती माशहती आहे का?” 

“मला त्याला सवण साांगायला, वेळ झाला नाही.” 

“मग मी पुढची प्रगती साांगण्याअगोदर, पूवणपीठीका साांशगतलेली चाांगले राहील.” 

होम्स म्हणाला, “मला घटनािम बरोबर लक्षात आहे, हे दाखवण्यासाठी, मीच तो 

साांगतो. वॉटसन, प्राध्यापक हा युरोशपयन कीतीचा थोर मनुष्य आहे. त्याचे आयुष्य िैक्षशणक 

स्वरूपाचे आहे. त्याने कधीही काही प्रकरण केलेले नाही. तो शवधुर असून, त्याला एक एशडथ 

नावाची मुलगी आहे. माझ्या समजुतीप्रमाणे तो मोठा कामाचा व धीराचा माणूस असून, 

सकारात्मक आहे. पण थोडा भाांडखोर आहे. तर काही मशहन्याांपूवीपयांत, असे होते. मग त्याच्या 

आयुष्याचा पट उधळला गेला. तो एकसष्ठ वषाांचा आहे. पण त्याने तुलनात्मक िरीररचना या 
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शवषयाच्या प्राध्यापक मॉफीच्या मुलीिी लग्न ठरवले आहे. मला समजल्याप्रमाणे, ते सारासार 

शवचार करून प्रौढ माणसाने ठरवलेले नवे्ह, तर तरुणाच्या अनावर वासनेने ठरवलेले लग्न 

आहे. तो एकशनष्ठ पे्रशमक असल्याचे, कुणालाच वाटत नव्हते. ती मुलगी, अॅलीस मॉफी 

िारीररक व मानशसक दृष्ट्ट्ा सुदृढ अिी मुलगी आहे. त्यामुळे प्राध्यापकाच्या खोलवर पण 

तातु्परत्या स्वरूपाच्या वासनेला, काही क्षमा नव्हती. त्यावर कडी म्हणजे त्याांच्या 

कुटुांबालादेखील ते मान्य नव्हते.” 

आमचा पाहुणा म्हणाला, “आम्हाला हे जरा अतीच वाटले.” 

“बरोबर. अशतरेकी, थोड्या आिमक स्वरूपाचे व अनैसशगणक. प्राध्यापक पे्रसबरी 

श्रीमांत होते. त्या मुलीच्या वशडलाांची याला काही हरकत नव्हती. पण मुलीचा दृष्टीकोन वेगळा 

होता. जरी पैसा व मानमरातब या बाबतीत कमी असले, तरी शतच्यािी लग्न करायला 

अनेकजण इचु्छक होते आशण ते शनदान शतच्या वयाला साजेसे होते. पण प्राध्यापकाांच्या 

शवशक्षप्तपणासकट ते शतला आवडत असत. फक्त वयाचाच प्रश्न येत होता.  

अिा वेळी काहीसे गूढ, प्राध्यापकाांच्या नेहमीच्या आयुष्यात अचानक येऊन ठेपले. 

त्यानी पूवी कधी न केलेले केले. त्यानी घर सोडले व कुठे जात आहे, हे काहीही साांशगतले नाही. 

पांधरा शदवस ते घराबाहेर होते आशण फार दमूनभागून व अवतारात घरी परतले. एरवी ते 

मोकळेपणे बोलणारे असले तरी, ते कुठे गेले होते, याबद्दल त्याांनी अवाक्षरही उच्चारले नाही. 

पण आमच्या पाहुण्याला, शमस्टर बेनेट याांना प्रागहून एका शवद्यार्थ्ाणचे पत्र आले. तो जरी 

त्याांच्यािी बोलू िकला नाही, तरी त्याला त्या शतथे प्राध्यापक पे्रसबरी शदसल्यामुळे आनांद 

झाला. तर अिा तऱ्हेने घरच्या लोकाांना ते कुठे होते, ते कळले.  

“आता इथे खरा मुद्दा सुरु होतो. तेव्हापासून प्राध्यापकाांमधे्य शवशचत्र बदल झालेले 

आढळले. ते लाजाळू व हरवल्यासारखे झाले. त्याांच्या भोवतालच्या लोकाांना असे वाटू लागले, 

की हे ते पूवीचे प्राध्यापक नाहीतच. तर त्याांचे सवण गुण झाकणारी एखादी सावली त्याांच्यावर 
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पडली आहे. त्याांच्या बुद्धीमते्तवर काही पररणाम झाला नाही. त्याांची व्याख्याने पूवीइतकीच 

चमकदार असत. पण सतत त्याांच्यात काही नवीन, काही त्रासदायक, पापी स्वरूपाचे व 

अनपेशक्षत असे काही असल्याचे, वाटत राही. त्याांच्यावर पे्रम असलेली त्याांची मुलगी परत परत 

त्याच्याबरोबर पशहल्यासारखे सांबांध प्रस्थाशपत करू पाही व वडीलाांच्या तथाकशथत बुरख्याच्या 

आत दडलेले त्याांचे मूळ रूप बघण्याचा प्रयत्न करे. मला वाटते सर, तुम्हीदेखील तसा प्रयत्न 

केलात -- पण सवण प्रयत्न पाण्यात गेले. आशण आता, शमस्टर बेनेट, तुमच्या िब्दात पत्राचा 

प्रसांग साांगा.” 

“डॉ वॉटसन, तुम्ही हे समजून घेतले पाशहजे, की प्राध्यापक व मी, आमच्यात गुप्त असे 

काही नाही. मी त्याांच्या धाकट्ा भावासारखा शकां वा मुलासारखा आहे. मी त्याांचा शवश्वास 

सांपादन केलेला आहे. त्याांचा सशचव म्हणून त्याांच्याकडे येणारा प्रते्यक कागद मी हाताळलेला 

आहे. मीच सवण पते्र फोडतो व त्याची वगणवारी लावतो. ते परतून आल्यानांतर लवकरच, हे सवण 

बदलले. ते मला म्हणाले की त्याांना कदाशचत लांडनहून काही पते्र येतील. त्यावर पोस्टाच्या 

शिक्क्याखाली फुली मारलेली असेल. ती सवण बाजूला ठेऊन, न फोडता त्याांच्या ताब्यात 

द्यावीत. मी साांगू इग्लच्छतो, की अिी भरपूर पते्र माझ्या हाताखालून गेली. त्यावर E C अिी खूण 

असे व ती अडाणी हस्ताक्षरात शलशहलेली असत. जर त्या पत्राांना ते उत्तर देत असतील, तर ती 

शनदान माझ्या हाताखालून तरी गेली नाहीत शकां वा पत्रपेटीतही पडली नाहीत.” 

“होम्स म्हणाला, “आशण पत्रपेटी.” 

“हो. हो. पत्रपेटी. प्राध्यापकाांनी प्रवासाहून परत येताांना, एक लाकडी पेटी आणली होती. 

ती त्याांच्या प्रवासासांबांधी साांगणारी एक वसू्त होती. ती आकषणकपणे वेगळी, जुनाट, कोरीव 

काम केलेली व जमणनीिी काही नाते साांगणारी होती. ती काही शकरकोळ उपकरणे असलेल्या 

कपाटात ते ठेवत. एक शदवस मी काही िोधताांना, ती पेटी काढली. मला आश्चयणचकीत करत, 

ते फार रागावले. माझ्यावर ओरडताांना त्याांनी मला नवल वाटेल असे, खूप रानटी िब्द वापरले. 
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अिी गोष्ट पशहल्याांदाच झाली. मी फार नाराज झालो. मी त्याांना साांगायचा प्रयत्न केला, की 

केवळ अपघाताने मी त्या पेटीला हात लावला. पण सांध्याकाळभर ते माझ्याकडे ती घटना 

सतत आठवून रागारागाने बघत होते. शमस्टर बेनेटनी त्याांच्या ग्लखिातून एक डायरी काढली. 

त्यात बघून ते म्हणाले, “ती तारीख २ जुलै होती.” 

होम्स म्हणाला, “तुम्ही शनशश्चतपणे सु्तत्य साक्षीदार आहात. तुम्ही शलहून ठेवलेल्या या 

तारखाांची मला कदाशचत गरज भासेल.” 

“मी इतर अनेक गोष्टी ांबरोबर माझ्या गुरुां कडून काही पद्धती शिकलो. जेव्हापासून मी 

त्याांच्या स्वभावात काही वेगळेपणा पाशहला, तेव्हा मला वाटले की त्याांच्यावर लक्ष ठेवणे, माझे 

काम आहे. त्या २ जुलैच्याच शदविी त्याांच्या अभ्याशसकेतून हॉलमधे्य आल्यावर, रॉय कुत्र्याने 

प्राध्यापकाांवर हल्ला केला. परत ११ जुलैला तिाच प्रकारे हल्ला केला. त्यानांतर माझ्या नावे 

२० जुलैला एक शचठ्ठी आली. त्यानांतर आम्हाला रॉयला तबेल्यात कैद करावे लागले. तो त्याांचा 

आवडता, पे्रमळ प्राणी होता -- मला भीती वाटते,, की मी तुम्हाला कां टाळा आणतो आहे.” 

शमस्टर बेनेट पश्चात्ताप झाल्यासारख्या आवाजात बोलत होते. कारण होम्स ऐकत 

नव्हता, हे अगदी स्पष्टपणे समजत होते. त्याचा चेहरा कठोर झाला होता व डोळे िून्यपणे 

आढ्याकडे बघत होते. मोठ्या प्रयत्नाने त्याने स्वतुःला सावरले.  

तो पुटपुटला, “शवशचत्र! फारच शवशचत्र! तुमचे हे साांगणे माझ्यासाठी नवीन आहे. शमस्टर 

बेनेट. मला वाटते आता आपण बऱ्यापैकी पूवणपीठीका ऐकली आहे, नाही का? तुम्ही काही 

नवीन साांगायचे असेल, तर साांगा. आमच्या पाहुण्याचा आल्हादक, मोकळा चेहरा झाकोळला 

गेला. काही नकोिा गोष्टी आठवल्यामुळे, त्याच्यावर काळी सावली पसरली. तो म्हणाला, 

“िेवटच्या रात्रीच्या आधी हे घडले. मी रात्री दोन वाजता अांथरुणात जागाच होतो. तेव्हा मला 

पॅसेजमधून बारीकसा, तुटक आवाज येत असल्यासारखे वाटले. मी दार उघडून बाहेर 

डोकावून बशघतले. मला हे साांशगतले पाशहजे, की प्राध्यापक पॅसेजच्या टोकाला झोपतात --“  
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होम्सने शवचारले, “काय तारीख होती?” 

आमचा पाहुणा या नसत्या, मधे्यच बोलण्याने, शचडलेला स्पष्टपणे शदसले.  

“मी म्हणालो सर, िेवटच्या रात्रीच्या आधी, म्हणजे ४ सप्टेंबरला.’ 

होम्सने मान हलवली व हसला. ती म्हणाला, “कृपया, पुढे चालू ठेवा.” 

“ते पॅसेजच्या टोकाला झोपतात आशण माझे दार ओलाांडून त्याना शजन्याकडे जावे 

लागते. शमस्टर होम्स, तो खरोखरच घाबरवून टाकणारा अनुभव होता. मला वाटते, मी माझ्या 

िेजाऱ्याांइतकाच धीट आहे. पण मी जे पाशहले, त्यामुळे मी हादरून गेलो. पॅसेजमधील 

साधारण मध्यावर असणाऱ्या एका ग्लखडकीतून येणारा थोडासा प्रकाि सोडला, तर तो पूणणपणे 

अांधारी होता. पॅसेजमधून काहीतरी येत होते. काहीतरी काळे व हळू चालणारे. मग ते अचानक 

उजेडात आले. मी पाशहले की तो तो होता. तो हळूहळू चालत येत होता. शमस्टर होम्स, हळूहळू 

चालत! तो पूणणपणे त्याच्या हाताांवर व गुडघ्याांवर नव्हता. हाताांवर व पायाांवर असे म्हणणे 

बरोबर ठरेल. त्याचा चेहरा हाताांमधे्य झाकलेला होता. तरी तो सहजतेने चालत होता. मी त्या 

दृष्याने इतका गभणगळीत झालो, की तो माझ्या दाराजवळ पोचेपयांत, मी त्याला शवचारू िकलो 

नाही की त्याला काही मदत हवी आहे का. त्याचे उत्तर काही वेगळेच होते. त्याने उडी मारली, 

काही दुष्ट, मला घाबरवणारे िब्द तोांडातून बाहेर काढले आशण मला ओलाांडून पुढे गेला. शजना 

उतरला. मी तासभर थाांबलो. पण तो परत आला नाही. शदवस उजाडल्यावर तो त्याच्या खोलीत 

होता. तो म्हणजे प्राध्यापक पे्रसबरी होते.” 

खूप वेगळा असा नमुना बघणाऱ्या एखाद्या रोगशनदानतज्ञ्याप्रमाणे, होम्सने मला 

शवचारले, “वॉटसन, याचे आता काय करायचे?” 

“बहुधा, लुांबॅगो. िूर हल्ला करणारा माणूस अिा तऱ्हेने चालतो आशण याहून वेगळे 

त्याबाबतीत, काही म्हणता येणार नाही.” 
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“छान, वॉटसन! तू आम्हाला नेहमी आश्चयणचशकत करतोस. पण आपण लुांबॅगो बहुधा 

मान्य करू िकत नाही. कारण तो एका शमशनटात परत ताठ उभा राहू िकत होता.” 

बॅनेट म्हणाला, “त्याांची तबे्यत कधीच बरी नव्हती. खरे तर मी अनेक वषे त्याांना बळकट 

पाशहले होते. शमस्टर होम्स, पण आता हे असे होते. या केसमधे्य आपण पोलीसाांचा सल्ला घेऊ 

िकत नाही. तरीही आपण काय करावे, याबद्दल आपली बुद्धीही चालवू िकत नाही. 

शवशचत्रपणे असे वाटत रहाते, की आपण काही मोठ्या सांकटाच्या शदिेने चाललो आहोत. 

एशडथ, शमस पे्रसबरी -- शतलाही माझ्याप्रमाणेच वाटते, की आपण काहीही न करता, शनश्चलपणे 

आता राहू िकत नाही.” 

“ही नक्कीच मोठी नवलपूणण व काही सुचवणारी केस आहे. वॉटसन, तुला काय वाटते?” 

मी म्हणालो, “वैद्यकिास्त्रतज्ञ म्हणून पहाता, ही मनोरुग्ण असल्याची केस वाटते. त्या 

म्हाताऱ्या माणसाच्या मेंदूतील घडामोडी पे्रमप्रकरणामुळे शबघडल्या आहेत. त्याने पांधरा शदवस 

प्रवास करून, आपली पे्रमवासना शजांकण्याचा प्रयत्न केला त्याची पेटी व पते्र इतर काही 

खासगी बाबी ांिी शनगडीत असू िकतील -- कदाशचत पेटीत कजण शकां वा िेअर सशटणशफकीटे, 

याांसांबांधीची कागदपते्र असतील.”  

आशण कुत्र्याने केलेला हल्ला, सांियातीतपणे पैिाांसांबांधी नसावा. नाही. नाही. वॉटसन, 

यात अजून काहीतरी असणार. आता मी एवढेच सुचवू िकतो --“ 

िेरलॉक होम्स जे काही सुचवणार होता, ते कधीच कळणार नाही, कारण त्याच क्षणी 

दार उघडून एक तरूण स्त्री आत खोलीत आली. ती आल्याबरोबर, शतने पसरलेले हात 

पकडण्यासाठी शमस्टर बेनेट उडी मारून, हात पसरून शकां चाळत, पुढे धावले. 

“एशडथ, शप्रये! मला अिी आिा आहे की काही झालेले नाही.” 
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“मला वाटले, मला ताबडतोब तुझ्याकडे यायला पाशहजे ओहो, जॅक, मी इतकी घाबरले 

आहे! शतथे एकटीने रहाणे भीतीदायक आहे.” 

“शमस्टर होम्स, मी म्हणालो ती, ही तरुणी, माझी पे्रयसी आहे.” 

होम्स उत्तरादाखल हसून बोलला, “वॉटसन, आपण हळूहळू त्या शनणणयाकडे येतच 

होतो, नाही का? शमस पे्रसबरी, मला वाटते या प्रकरणात काही नवीन घडले आहे व ते तुम्ही 

आम्हाला साांगणार का?”  

तेजस्वी, सुांदर अिी पारांपाररक इांग्लिि घराण्यातील शदसणारी, आमची नवीन पाहुणी 

होम्सकडे बघून हसली व शमस्टर बेनेटिेजारी बसली. ती बोलली, “जेव्हा मला समजले, की 

शमस्टर बेनेटनी त्याांचे हॉटेल सोडले आहे, तेव्हा मला वाटले की मला ते बहुधा इथे सापडतील. 

अथाणत त्याने मला तुमचा सल्ला घेणार असल्याचे साांशगतले होते. पण शमस्टर होम्स, तुम्ही माझ्या 

वशडलाांसाठी काही करू िकाल का?” 

“मला आिा आहे शमस पे्रसबरी. पण ही केस अजून धूसर भासते आहे. कदाशचत 

तुमच्या साांगण्यानांतर, यावर जास्त प्रकाि पडू िकेल.” 

“शमस्टर होम्स, काल रात्रीची गोष्ट आहे. माझे वडील शदवसभर फार शवशचत्र वागत होते. 

मला वाटते कधी कधी त्याांना, आपण काय करत आहोत, त्याचे भान रहात नाही. ते स्वप्नात 

असल्यासारखे वावरतात. कालचा शदवस तसा होता. मी ज्याांच्याबरोबर रहाते ते माझे वडील 

ते नव्हतेच. त्याचे बायरुप तसेच आहे. पण ते ते नाही आहेत.” 

“काय झाले ते साांगा.” 

“मला रात्री कुत्र्याच्या जोरात ओरडण्याने जाग आली. शबचाऱ्या रॉयला आता तबेल्यात 

बाांधले आहे. मी असे म्हणू िकते, की मी नेहमी दार कुलुपबांद करून झोपते. जॅक -- शमस्टर 

बेनेट -- तुम्हाला साांगेल की आम्हा सवाांना, पुढे काहीतरी नको असे होण्याच्या भीतीने ग्रासलेले 
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आहे. माझी खोली दुसऱ्या मजल्यावर आहे. असे झाले, की माझ्या खोलीच्या ग्लखडकीचा पडदा 

वर केलेला राशहला. बाहेर चाांगला चांद्रप्रकाि पडला होता. मी माझे डोळे प्रकाशित 

ग्लखडकीच्या चौकोनावर रोखून अांथरुणावर पडले होते. मला बेभानपणे भुांकणाऱ्या कुत्र्याचा 

आवाज येत होता. माझ्याकडे बघणारा, माझ्या वशडलाांचा चेहरा बघून, मी आश्चयणचशकत झाले. 

शमस्टर होम्स, मी दचकून भीतीने जवळजवळ मरायला टेकले. तो ग्लखडकीच्या काचेवर दाबला 

गेला होता. आशण एक हात जणू ग्लखडकी वर करण्यासाठी उचललेला होता. जर ती ग्लखडकी 

उघडी असती, तर मला वाटते, मी वेडी झाले असते. शमस्टर होम्स, तो वेडा भास नव्हता. तसे 

समजून तुम्ही स्वतुःला फसवू नका. मी साांगू िकते की ते वीस सेकां द, मी ग्लखळल्यासारखी 

होऊन तो चेहरा बघत राशहले होते. मग तो नाहीसा झाला. पण मी अांथरुणातून उठून बाहेर 

बघू िकत नव्हते. मी रात्रभर गार पडून, थरथरत राशहले. सकाळी न्याहारीच्या वेळी देखील 

माझे वडील तीक्ष्णपणे भीतीदायक होते. रात्रीच्या प्रकाराबद्दल ते काही बोलले नाहीत. मीही 

बोलले नाही. पण मी काहीतरी कारण साांगून सटकले व इथे आले.’ 

शमस पे्रसबरीचे कथन ऐकून होम्स फार आश्चयणचशकत झाला.  

“शमस पे्रसबरी, तुम्ही म्हणता की तुमची खोली दुसऱ्या मजल्यावर आहे. बागेत एखादी 

उांच शिडी आहे का?” 

“नाही, शमस्टर होम्स. तोच तर यातील चिावून टाकणारा भाग आहे. बागेतून 

ग्लखडकीिी पोचायचा कुठलाही मागण नाही -- आशण तरीही ते शतथे होते.  

होम्स म्हणाला. “ती तारीख ५ सप्टेंबर असल्यामुळे ही गोष्ट अजूनच गुांतागुांतीची होत 

चालली आहे.” 

आता नवल वाटण्याची पाळी त्या तरुण स्त्रीची होती. बेनेट म्हणाला, “शमस्टर होम्स, 

तुम्ही तारखेकडे लक्ष वेधण्याची ही दुसरी वेळ आहे. तारखेचा या केसिी काही सांबांध आहे 

का?” 
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“असे िक्य आहे -- अगदी िक्य आहे. पण तरीही, मी आता काही साांगू िकत नाही.” 

“मला वाटते, तुम्ही चांद्राचा आकार व वेडेपणा, यातील सांबांधाचा शवचार करत आहात 

का?” 

“नाही. खात्रीने नाही. माझा शवचार अगदी वेगळ्या पद्धतीने चालला होता. िक्य असेल, 

तर तुमची डायरी तुम्ही इथे ठेवून जा. आशण मी तारखाांची परत एकदा खात्री करतो. वॉटसन, 

मला वाटते, आपली कायणपद्धत शनशश्चत झालेली आहे. या तरुण स्त्रीने आपल्याला साांशगतले 

आहे -- आशण शतच्या अांतुःपे्ररणेवर माझा शवश्वास आहे -- ती म्हणाली की शतच्या वशडलाांना 

कधी कधी थोडे आठवते तर कधी काहीच आठवत नाही. हे ठराशवक तारखाांना होते. त्याांनी 

आपल्याला भेटायला बोलावल्यासारखे, आपण त्याांना भेटायला जाऊ. त्याांच्या शवसरण्यामुळे, 

ते आपल्याला बोलावल्याचे शवसरले, असे समजतील. तर आपण आपल्या मोशहमेची सुरवात 

त्याांना जवळून बघण्यापासून करू.” 

शमस्टर बेनेट म्हणाले, “हे छान राहील. पण मी तुम्हाला ताकीद देतो, की प्राध्यापक 

वेळोवेळी शचडून आिमक होऊ िकतात.” 

होम्स हसला. जर माझ्या उपपत्ती बरोबर असतील, तर असे अचानक भेटायला 

जाण्याचे, खूप तकण शनष्ठ असे कारण आहे. शमस्टर बेनेट, उद्या आम्ही नक्की ऑक्सफडणला येतो. 

मला बरोबर आठवत असेल, तर शतथे एक चेकसण नावाचे मध्यम प्रतीचे हॉटेल आहे आशण 

तेथील गालीचा बऱ्यापैकी दजाणचा आहे. वॉटसन, मला वाटते, पुढचे काही शदवस आपण कमी 

आरामिीर जागेत असू.” 

सोमवारी सकाळी आम्ही त्या प्रशसद्ध शवद्यापीठाच्या गावात होतो -- होम्सच्या दृष्टीने हा 

सोपा प्रयत्न होता.  
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आजच्या घडीला माझी डॉक्टरकी शविेष जोरात चालू नव्हती. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने हे 

खूप घाईचे व काळजीपूवणक आखायचे काम होते. तो बोललेल्या शठकाणी आम्ही आमच्या बॅगा 

टाकेपयांत त्याने केससांबांधी काही शवचार केला नाही.  

“मला वाटते, वॉटसन, आपण दुपारच्या जेवणापूवी प्राध्यापकाांना गाठू. त्याांचे व्याख्यान 

अकरा वाजता असते व दुपारी ते, आपल्याला घरी भेटतील.” 

“काय कारण काढून, आपण त्याांना भेटायचे?”  

होम्सने त्याच्या वहीकडे नजर टाकली.  

“२६ ऑगस्टला खूप उतु्सकता वाढवणारा काळ आहे. आपण असे गृहीत धरु की अिा 

वेळी तो स्वतुः काय करतो आहे, याबद्दल तो थोडासा सांशदग्ध असेल. जर आपण त्याला 

साांशगतले की आपली वेळ ठरलेली होती, व त्याप्रमाणे आम्ही आलो आहोत, तर तो आपल्याला 

प्रशतप्रश्न करू धजणार नाही. तुला असा बेत करायचे धैयण आहे का?” 

“आपण प्रयत्न करू िकतो.” 

“छान, वॉटसन! व्यग्रता आशण उत्तमपणा याांचे शमश्रण. आपण प्रयत्न करून बघू -- 

आपले तसे ब्रीद आहे. येथील कोणी शमत्र आपल्याला मदत करेल.” 

एका टुमदार टाांग्यातून आम्ही जुनी महाशवद्यालये मागे टाकून, ओळीने झाडे असलेल्या 

रस्त्याला लागलो. िेवटी चारी बाजूांना शहरवळ असलेल्या व जाांभळया वेली ांनी वेढलेल्या, एका 

मस्त घराच्या दारासमोर जाऊन उभे राशहलो. प्राध्यापक पे्रसबरी नक्कीच फक्त आरामिीर 

नवे्ह, तर चैनबाज घरात रहात असल्याची, शचने्ह शदसत होती. आम्ही घांटी वाजवल्यावर, पुढील 

ग्लखडकीिी एक करड्या केसाांचे डोके शदसू लागले. दाट भुवयाांखालील भेदक डोळे आम्ही 

पाशहले. ते काचेआडून आमचे शनरीक्षण करत होते. क्षणाधाणत आम्ही त्याच्या पशवत्र घरात होतो. 

त्याच्या अतक्यण वागणुकीने आम्हाला लांडनपासून इथे आणलेला गूढ िास्त्रज्ञ, आमच्यासमोर 
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उभा होता. त्याांच्या वागणुकीत शकां वा शदसण्यात काहीही शवशचत्र वाटत नव्हते. कारण 

प्राध्यापकाला िोभेिी बळकट, थांड, उांच, कोट घातलेली व मोठे नाक डोळे असलेली, अिी 

ती रुबाबदार व्यक्ती होती. भेदक, उत्तम शनरीक्षण करणारे आशण हुिार पण लबाडीची झाक 

असणारे, असे त्याचे डोळे उले्लखनीय होते.  

त्यानी आमची काडे पाशहली. “बसा, सभ्य गृहस्थहो. मी तुमच्यासाठी काय करू 

िकतो?” 

होम्स शमत्रत्वाने आल्हादकपणे हसला. 

“हेच मी तुम्हाला शवचारणार होतो. प्राध्यापकमहािय.” 

मला, सर?” 

“बहुधा काही चूक झाली असावी. मी असे ऐकले की ऑक्सफडणच्या प्राध्यापकाांना 

माझ्या सेवेची गरज आहे.” 

त्याांच्या करड्या डोळ्यात, मला खुनिी चमक शदसली. ते उद्गारले, “ओहो, खरे की 

काय! तुम्ही असे ऐकले, नाही का? ही माशहती तुम्हाला देणाऱ्याचे नाव मी शवचारू िकतो 

का?” 

“मला माफ करा, प्राध्यापकमहािय. पण ही गोष्ट गोपनीय होती. मी काही चूक केली 

असेल, तर त्यात काही त्रास नाही. मी माझी खांत प्रकट करतो.” 

“तसे नाही. मला याबद्दल अजून बोलायला आवडेल. मला याबद्दल औतु्सक्य आहे. 

तुमचे म्हणणे शसद्ध करायला तुमच्याकडे, काही शलग्लखत पत्र शकां वा तार आहे का?” 

“नाही. माझ्याकडे नाही.” 
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“मला वाटते, मी तुमच्याकडे पुरावा माशगतला, त्याचे तुम्ही फार काही वाटून घेणार 

नाही.” 

“होम्स म्हणाला, “मी याचे उत्तर देणार नाही.” 

कडक िब्दात प्राध्यापक महािय बोलले, “तरीपण मी त्याचे उत्तर तुमच्या 

मदतीशिवाय मी फार सहजपणे देऊ िकतो.” 

ते खोलीतून फोनसाठी चालत गेले. आमचा लांडनचा शमत्र शमस्टर बेनेट याांनी फोनवर 

उत्तर शदले. 

“आत या, शमस्टर बेनेट. हे दोन सभ्य गृहस्थ लांडनहून आले आहेत. त्याांचा असा समज 

आहे, की त्याांना इथे बोलावले गेले आहे. तुम्ही माझा सवण पत्रव्यवहार बघता. होम्स नावाच्या 

माणसाला, आपल्याकडून काही पत्र गेले होते का?” 

चेहऱ्यावर लाल रांग आलेले शमस्टर बेनेट बोलले, “नाही, सर.” 

माझ्या शमत्राकडे रागाने बघत प्राध्यापक बोलले, “तर मग याची तड लागली. सर, आता 

तुमचे इथे येणे प्रश्नशचन्हाांशकत झाले आहे.” होम्सने त्याचे खाांदे उडवले.  

“आम्ही मधे्यच आगांतुकपणे आल्याबद्दल माफी मागतो.” 

वयस्क माणूस तारस्वरात शकां चाळत व चेहऱ्यावर असामान्य वाईट भाव आणत 

म्हणाला. “पुरे. पुरे. शमस्टर होम्स.” बोलताांना तो आमच्या व दाराच्या मधे्य जाऊन उभा राशहला 

व आमच्या शदिेने त्याचे दोन्ही हात रागारागाने उचलून बोलला, “तुम्ही इथून सहज बाहेर पडू 

िकत नाही.” त्याांचा चेहऱ्याचे स्नायू आवळले गेले व ते शनष्कारण रागावून मोठ्याने हसले. 

आम्ही समजून चुकलो की शमस्टर बेनेट मधे्य पडले नसते, तर आम्हाला भाांडूनच खोलीतून 

बाहेर पडावे लागले असते.  
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बेनेट ओरडला, “प्राध्यापक महािय, तुमच्या शवद्यापीठातील लौकीकाचा व येथील 

प्रकरणाचा तरी शवचार करा. शमस्टर होम्स एक प्रशसद्ध माणूस आहेत. तुम्ही त्याना असे 

अपमानकारक वागवू िकत नाही.” 

पश्चात्तापदग्ध असा आमचा यजमान -- जर मी त्याला तसे म्हणू िकत असेन तर -- 

त्याने आमची वाट सोडली. घराबाहेर पडून व िाांत झाडाांच्या राांगेतील रस्त्याला लागून, 

आम्हाला बरे वाटले. या घटनेने होम्सचे पुरेपूर मनोरांजन झाले.  

तो म्हणाला, “आपल्या शवद्वान शमत्राच्या नसा कहीतरी चमत्काररक आहेत. कदाशचत 

आपले तेथे घुसणे, थोडे जादापणाचे होते. आशण तरीही मला हवी असलेली व्यग्लक्तगत 

जवळीक मला शमळाली. शप्रय वॉटसन, पण तो नक्कीच आपल्या मागावर आहे व आपला 

पाठलाग करतो आहे.” 

आमच्यामागून पदरव येत होता. पण तो मान्यवर प्राध्यापकाांचा नसून, त्याांच्या सशचवाचा 

होता. तो वळण ओलाांडून धापा टाकत आमच्याजवळ आला.  

“शमस्टर होम्स, मी शदलगीर आहे. मी माफी मागतो.” 

“शप्रय सर, त्याची काही जरुरी नाही. हा एक व्यावसाशयक अनुभव आम्हाला शमळाला.” 

“मी त्याांना इतक्या धोकादायक मनग्लस्थतीत कधीच पाशहले नव्हते. पण ते याहून अशधक 

बेफाम होऊ िकतात. आता तुम्हाला समजले असेल, की त्याांची मुलगी व मी इतके हवालशदल 

का झालो आहोत? तरीही त्याांचे मन पूणणपणे िुद्ध आहे.” 

होम्स म्हणाला, “फारच िुद्ध! तो माझा गैरसमज होता. मला वाटले होते, त्यापेक्षा त्याांची 

िरणिक्ती चाांगली आहे. तसेही, आम्ही जाण्यापूवी, शमस पे्रसबरीची ग्लखडकी बघू िकतो 

का? 
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शमस्टर बेनेटनी काही झुडूपाांमधून रस्ता काढला आशण आम्हाला ते घर बाजूने शदसू 

लागले. 

“ती बघा, डावीकडून दुसरी.” 

“पण ती तर, ते शतथे पोचण्यासारखी वाटत नाही. तरीही तुम्हाला शतथे एक झाड व वर 

पाण्याचा पाईप शदसेल. त्यावर चढून जाता येईल.” 

शमस्टर बेनेट म्हणाले, “मी तर काही असे चढून, जाऊ िकत नाही.” 

 “कुठल्याही साध्यासुध्या माणसासाठी हे नक्कीच धोकादायक असले, तरी पण चढून 

जाणे िक्य आहे. .” 

“शमस्टर होम्स, मला तुम्हाला अजून एक गोष्ट साांगायची आहे. माझ्याकडे ज्याला 

प्राध्यापक शलशहतात, अिा लांडनमधील एका माणसाचा पत्ता आहे. आज सकाळी त्याांनी 

शलशहले आहे आशण मला हे नाव त्याांच्या टीपकागदावरून शमळाले. एका शवश्वासू सशचवासाठी, 

हे काही मोठे भूषणावह कृत्य नाही. पण मी दुसरे काय करू िकतो?” 

होम्सने त्या कागदावर एक नजर टाकली व तो त्याच्या ग्लखिात ठेऊन शदला. 

“डोराक -- एक चौकस नाव. गुलामाांच्या काळातले नाव वाटते. पण हा साखळीतील 

महत्वाचा दुवा आहे. शमस्टर बेनेट, आता आम्ही इथे राहून शविेष काही फायदा होईल, असे 

वाटत नाही. आम्ही प्राध्यापकाांना अटक करू िकत नाही. कारण त्याांनी काही गुन्हा केलेला 

नाही. आम्ही त्याांना नजरकैदेत देखील ठेऊ िकत नाही. कारण ते वेडे असल्याचे शसद्ध करता 

येत नाही. अजून तरी त्याांच्याशवरुद्ध काही कारवाई करता येणार नाही.” 

“मग आम्ही करू तरी काय?” 
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“शमस्टर बेनेट, थोडा धीर धरा. लवकरच गोष्टी मागी लागतील. मी चुकत नसेन, तर 

पुढच्या मांगळवारी त्रासदायक, धोकादायक असे काही घडू िकेल. त्या शदविी आम्ही नक्की 

इथे असू. मध्यांतरीच्या काळात, येथील पररग्लस्थती फारिी बरी असणार नाही आशण जर शमस 

पे्रसबरी शतची भेट लाांबवू िकली तर बरे.” 

ते सोपे आहे.” 

“मग सवण सांकट सांपले असल्याची ग्वाही आमच्याकडून शतला शमळेपयांत, शतला शतथे 

राहू दे. प्राध्यापकाांना काय हवे ते करू दे. त्याांना प्रशतप्रश्न करू नका. जोपयांत ते चाांगल्या 

अवस्थेत आहेत, तोपयांत सवण काही ठीक आहे.” 

एकदम चमकून कुजबुजत्या आवाजात बेनेट बोलला, “ते बघा, ते शतकडे आहेत.” 

फाांद्याांमधून आम्ही हॉलच्या दारातून येणारी उांच सरळसोट आकृती पाशहली. ते 

इकडेशतकडे बघत होते. ते पुढे झुकून उभे राशहले. त्याचे हात हलत होते. त्याांची मान इकडून 

शतकडे हलत होती. सशचव झाडाांच्या गदीत नाहीसा झाला आशण आम्ही त्याला त्याच्या 

प्राध्यापकाांना भेटताना व सजगपणे काही उतु्सकतेने बोलत बोलत एकशत्रतपणे घरात 

शिरताांना आम्ही पाशहले.  

आम्ही हॉटेलच्या शदिेने चालताांना होम्स म्हणाला, “तो वयस्क माणूस आपल्याबद्दल 

काही अांदाज करत बसला असावा. मी त्याला जे काही थोडेफ़ार बशघतले, त्यावरून मला 

वाटते, की त्याच्याकडे शविेष असा सुस्पष्ट व तकण िुद्ध मेंदू आहे. तो शचडका आहे, यात काही 

िांका नाही. पण त्याच्या दृष्टीकोनातून पाशहले, तर त्याच्या मागे गुप्तहेर लाऊन शदल्यास, तो 

शचडणारच. त्यातून त्याच्या घरच्यानीच हा उद्योग केला असेल, तर मग बघायलाच नको. माझ्या 

तकाणप्रमाणे बेनेट या घरात, अस्वस्थ वेळी आला आहे.” 
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होम्स वाटेत पोस्टाच्या कायाणलयािी थाांबला व त्याने एक तार पाठवली. त्या सांध्याकाळी 

आम्हाला त्याचे उत्तर शमळाले. त्याने ते माझ्याकडे फेकले.  

बाजाराच्या रस्त्यावर आम्ही डोराकला भेटलो. तो छान, आत्मशवश्वासपूणण माणूस 

वाटला. तो बोहेशमयन असून वयाने मोठा होता. तो मसणर नावाचे सामान्य वसू्तांचे मोठे दुकान 

चालवत असे.  

होम्स म्हणाला, “मसणर हे दुकान खूप जुने आहे. तो नेहमीच्या उद्योगाकडे बघणारा, 

माझ्या साधारण उपयोगी पडेल, असा माणूस आहे. ज्याच्यािी प्राध्यापक एवढ्या गुप्तपणे 

काही व्यवहार करत होता, असा माणूस आहे. त्या माणसाबद्दल आपल्याला माशहती असणे, 

महत्वाचे आहे. प्रागच्या भेटीिी त्याच्या राष्टर ीयत्वाचा सांबांध येतो.” 

मी म्हणालो, “बरे झाले की किाचा तरी सांबांध किािी तरी जुळतो आहे. सध्या आपण 

एकामागून एक ज्याांचा एकमेकािी काही सांबांध नाही, अिा स्पष्ट करता न येणाऱ्या घटनाांना, 

तोांड देतो आहोत. उदाहरणाथण, बोहेशमयाला भेट देणे व रागावलेला शिकारी कुत्रा, याांच्यात 

काय सांबांध आहे? पॅसेजमधून रात्री हळूच चालणाऱ्या माणसाचा या दोन्ही गोष्टी ांिी काय सांबांध 

आहे? शकां वा सवाणत मोठ्या गोांधळाचा भाग म्हणजे तुझ्या त्या तारखा, त्या तर सवाणत गूढ 

वाटतात.” 

होम्सने हसून, त्याचे हात चोळले. मी असे म्हणू िकतो, की होम्स ज्याबद्दल म्हणाला 

होता, ती प्रशसद्ध वाईनची बाटली आमच्यामधे्य ठेऊन, एका प्राचीन हॉटेलच्या जुन्या खोलीत 

आम्ही बसलो होतो.  

त्याची बोटे जुळलेली होती. एखाद्या वगाणत शिकवणाऱ्या शिक्षकाच्या थाटात तो म्हणाला, 

“ठीक आहे. प्रथम तारखा शवचारात घेऊ. या हुिार तरुण मनुष्याची डायरी असे दाखवते, की 

२ जुलैला काही त्रास झाला. आशण शतथपासून पुढे नऊ शदवसाच्या अांतराने हे होत गेले. मला 
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आठवते आहे त्याप्रमाणे, फक्त एकदाच असे झाले नाही. िेवटचे वेडेपणाचे कृत्य ३ सप्टेंबरला 

झाले. तेदेखील याच ओळीत बसते. तसेच त्याच्या आधीचे २६ ऑगस्टचे. ही गोष्ट काही 

योगायोगाने झालेली नाही.”  

मला कबूल करावेच लागले. 

“तर मग आता आपण तातु्परती उपपत्ती तयार करुया, की प्रते्यक नवव्या शदविी 

प्राध्यापक, काही तातु्परता शवषारी पररणाम होणारा कडक डर ग घेत असावा. त्याचा शनसगणदत्त 

आिमक स्वभाव त्यामुळे वाढत असावा. तो प्रागमधे्य असताांना हा डर ग घ्यायला शिकला 

आशण आता तो त्याला पुरवण्याचे काम लांडनमधील तो बोहेशमयन माणूस करत असावा. 

वॉटसन, हे सवण जुळल्यासारखे वाटते आहे.” 

“पण कुत्रा, ग्लखडकीतील चेहरा व पॅसेजमधून रात्री हळूच चालणारा माणूस, याांचे 

काय?” 

“ठीक आहे. ठीक आहे. आता कुठे आपण सुरवात केली आहे. मला पुढच्या 

मांगळवारपयांत काही नवीन घडणे अपेशक्षत नाही. मधल्या वेळात आपण आपला शमत्र बेनेट 

याच्यािी सांपकाणत राहू िकतो व तोपयांत या िहरातील सुखसोयीचा उपभोग घेऊ िकतो.  

सकाळी शमस्टर बेनेट आम्हाला ताजा अहवाल देण्यासाठी आले. होम्सच्या 

अटकळीप्रमाणे, त्याच्या बाबतीत वेळ काही बरोबर नव्हती. आमच्या तेथील उपग्लस्थतीबद्दल 

पत्यक्ष त्याला दोष न देता, प्राध्यापक त्याांच्या बोलण्यात फार उद्धट व शिव्यािाप देणारे झाले 

होते. मधूनमधून त्याांना आपण वाईट वागून चूक केल्याचे जाणवे. आज सकाळी ते स्वतुःमधे्यच 

गुांग होते. त्याांनी गदीच्या वगाणत त्याांच्या नेहमीच्या पद्धतीने चमकदार व्याख्यान शदले. बेनेट 

म्हणाला, “मला आठवते त्याप्रमाणे, त्याांच्या नेहमीच्या शवशचत्र वागण्यापेक्षा, त्याच्याकडे जास्त 

उत्साह आशण जोम होता. त्याांचा मेंदूदेखील पूणणपणे कायणक्षम होता. पण ते ते नव्हते -- 

आम्हाला माशहती असलेला माणूस तो नव्हता.” 
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होम्स उत्तरला, “मला वाटते, तुम्हाला शनदान आठवडाभर तरी घाबरायचे काही कारण 

नाही. मी एक व्यग्र मनुष्य आहे आशण डॉ वॉटसनला त्याच्या रुग्णाांकडे बघायचे आहे. आपण 

असे ठरवू, की पुढच्या मांगळवारी यावेळेस आपण इथेच भेटू. आम्ही जाण्यापूवी तुम्हाला परत 

यावे लागले तर मला नवल वाटेल. आता आम्ही काही स्पष्टीकरण देऊ िकत नाही व तुमचा 

त्रास कधी सांपेल, हे देखील साांगू िकत नाही. मध्यांतरीच्या काळात काही झाले, तर आम्हाला 

कळवत रहा,” 

पुढचे काही शदवस मी माझ्या शमत्राला काही करताांना पाशहले नाही. पण सोमवारी 

सांध्याकाळी मला एक लहानिी शचठ्ठी शमळाली. त्यात असे शलशहले होते की मी त्याला दुसऱ्या 

शदविी गाडीवर भेटावे. ऑक्सफडणला जाईपयांत, शतथे सवण काही ठीक होते. प्राध्यापकाांचे घर 

िाांत होते. त्याांची स्वतुःची वागणूक अगदी नेहमीसारखी सामान्य होती. चेकसण हॉटेलात 

आम्हाला त्या सांध्याकाळी बेनेटने शदलेला अहवालही ठीक होता. “त्याांना आज त्याांच्या 

लांडनच्या माणसाकडून काही कळले. एक लहानसे पाकीट व एक पत्र आले होते. त्याच्या 

शिक्क्याखाली फुली होती. त्यामुळे मी त्याला हात लावला नाही. अजून काही नाही.” 

होम्स गांभीरपणे म्हणाला, “शमस्टर बेनेट, आता मला वाटते, आपण आज रात्री काही 

अनुमान काढू िकू. जर माझा तकण  बरोबर असेल, तर आपल्याला काय चालले आहे, याचा 

काही बोध होईल. असे होण्यासाठी प्राध्यापकाांना शनरीक्षणाखाली ठेवावे लागेल. मी असे 

सुचवेन, की त्यासाठी तुम्ही जागे रहा आशण शनरीक्षण करत रहा. जर तुमच्या दारावरून त्याांना 

जाताांना पशहले, तर त्याना काही अडथळा करू नका. पण गुपचूप त्याांचा पाठलाग करा. मी व 

डॉ वॉटसन तुमच्यापासून फार लाांब नसू. तुम्ही ज्याबद्दल पूवी बोललात, त्या त्याांच्या 

कपाटातील पेटीची शकल्ली कुठे आहे?” 

“त्याांच्या घड्याळाच्या पट्ट्यावर.” 
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“मला वाटते आपले सांिोधन, त्या शदिेने जायला पाशहजे. नाईलाज झाला तर पेटीचे 

कुलूप फार मजबूत नसेल. तुमच्याकडे अजून कोणी धट्टाकट्टा माणूस या शठकाणी उपलब्ध 

आहे का?” 

“टाांगेवाला मॅकफेल आहे.” 

“तो कुठे झोपतो?’ 

“तबेल्यावर.” 

आपल्याला कदाशचत तो लागेल. आता गोष्टी किाकिा घडतात, त्यावरून आपली 

कायणपद्धत ठरेल. अच्छा. मी सकाळपूवी तुम्हाला भेटण्याची अपेक्षा करतो.” 

मध्यरात्रीपूवी आम्ही हॉलच्या दारासमोरील झुडूपाांमधे्य दडून बसलो. ती छान पण थांड 

रात्र होती. आम्ही आमच्या मोठ्या कोटाांमुळे उबदार होतो. आकािात अधाण चांद्र होता व ढग 

शफरत होते. वाऱ्याची झुळूक वहात होती. ती काही अपेके्षची व उतु्सकतेची पण उदासवाणी 

वेळ होती. आम्ही भारावल्यासारखे झालो होतो. माझ्या शमत्राच्या अांदाजाप्रमाणे, आम्ही या 

शवशचत्र घटनासाखळीच्या टोकाला पोचलो होतो व सवण बाजूांना लक्ष ठेऊन होतो. 

होम्स म्हणाला, “जर नऊ शदवसाांचे चि बरोबर ठरले, तर आज रात्री प्राध्यापक त्याांच्या 

सवाणत वाईट अवस्थेत असतील. प्रागला गेल्यापासून त्या शवशचत्र घटना सुरु झाल्या. त्यामुळे ते 

गुप्तपणे त्या बोहेशमयन माणसाच्या सांपकाणत असल्याचे कळत होते. तो माणूस तेथील 

कुठल्यातरी टोळीिी सांबांशधत असावा. आज त्याांना त्याच्याकडून पाकीट शमळाले असणार. 

सवण गोष्टी एकमेकाांिी जुळत होत्या. ते त्याच्याकडून काय व किाला घेत होते, ते अजून स्पष्ट 

झाले नव्हते. पण या प्रकरणात प्रागहून काही अनाशमक स्त्रोत असणार, हे समजत होते. या 

नऊ शदवसाांच्या शिस्तीत बसणारे काही, शनयमाने प्रागहून त्याांच्याकडे येत होते, हा नक्की माझे 
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लक्ष शवचशलत करणारा पशहला मुद्दा होता. पण त्याांची लक्षणे सवाणत उले्लखनीय होती. तू त्याांची 

बोटे शजथे तळहाताला जोडली जातात, तो भाग बशघतलास का?” 

मी कबूल केले, की मी तो बशघतलेला नाही, 

तो जाड शिांगासारखा झाला आहे. मलाही हा प्रकार नवीन आहे. वॉटसन, पशहल्याांदा 

नेहमी हाताांकडे बघावे. मग िटाणचे कफ, पँटचे गुडघे, आशण बूट. असा सुजल्यासारखा बोटाांचा 

भाग फक्त अिा वेळीच शदसतो. -- “ होम्स गप्प झाला व त्याचा हात कपाळावर मारत बोलला, 

“वॉटसन, वॉटसन, मी शकती मूखण आहे! यावर शवश्वास ठेवणे कठीण आहे. पण ते खरे असले 

पाशहजे. सवण बाबी एकाच गोष्टीकडे शनदेि करत आहेत. मी कल्पनाांचा सांबांध जुळवायला कसा 

शवसरलो? तो बोटाांचा भाग? आशण कुत्रा! आशण युरेशियन शहरवेगार झाड! माझ्या स्वप्नाांच्या 

छोट्ा जगात मी हरवून गेलो. हे बघ, वॉटसन, तो येतो आहे. आपल्याला स्वतुःलाच बघायला 

शमळेल.” 

हॉलचे दार सावकाि उघडले. शदव्याच्या प्रकािात आम्ही प्राध्यापक पे्रसबरीची उांच 

आकृती पाशहली. तो त्याच्या रात्रीच्या गाऊनमधे्य दारात ताठ उभा होता. आपण त्याांना यापूवी 

बशघतले, तसे हात पुढे झुकलेले होते. 

आता ते पुढे आले. आशण त्याांच्यात असामान्य बदल शदसू लागला. ते गुडघ्यात वाकून 

व डोके खाली करून धपकन बसले व त्याांचे हात पाय हलवू लागले. जणू त्याांच्यात नवा उत्साह 

व िक्ती सांचारल्यासारखे झुलत राशहले. त्याांनी प्रथम घराकडे व नांतर कोपऱ्याांवर नजर टाकली 

व चालू लागले. ते नाहीसे झाल्यावर, बेनेट हॉलच्या दारातून हळूच येऊन, त्याांच्यामागे जाऊ 

लागला.  

होम्स ओरडला, “ये. वॉटसन, ये.” आम्ही घराची कडेची बाजू शदसू लागेपयांत, 

झुडुपाांमधून अगदी हळूवारपणे चालत राशहलो. शतथे अधणचांद्राचा प्रकाि भरून राशहला होता. 

युरेशियन शहरव्यागार झाडावर व वेलीने वेढलेल्या शभांतीवर प्राध्यापक हळूच चालत होता.  
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आम्ही त्याांना बघत असताांना, ते अचानक शवश्वास ठेवण्यास कठीण अिा सहजतेने, 

पटापट वर चढू लागले. फाांद्याफाांद्याांमधून ते उड्या मारत होते. प्रते्यक पाऊल जपून टाकत व 

फाांदी घट्ट पकडत, स्वतुःमधील िक्तीचा आनांद घेत, ठराशवक उशद्दष्ट डोळ्याांसमोर न ठेवता, 

ते चढत होते. त्याांच्या अांगाच्या दोन्ही बाजूला त्याांचा गाऊन फडकत होता. त्याांच्या स्वतुःच्या 

घराच्या शभांतीवर ते अजस्त्र वटवाघुळासारखे शदसत होते. चांद्रप्रकािात त्या शभांतीवर अांधाराचा 

एक मोठा चौकोनी तुकडा शदसत होता. आता ते या मजेला कां टाळले असावेत. आता ते 

फाांद्याफाांद्याांवरून खाली येऊ लागले. परत जुन्या मनग्लस्थतीत शिरत, जशमनीवर उतरून,. 

पूवीसारखेच हळूच चालत, तबेल्याकडे जाऊ लागले. शिकारी कुत्रा आता बाहेर आला होता. 

जोरजोरात भुांकत होता. त्याच्या मालकाला बघून, नेहमीपेक्षा जास्त उद्दीशपत झालेला वाटत 

होता. तो त्याच्या साखळीवर जोर देत होता. आिमकतेने व काही खुमखुमीने कापत होता. 

प्राध्यापकाांनी मुद्दाम कुत्र्यापासून दूर बसकण मारली आशण या ना त्या मागाणने त्याला शडवचू 

लागले. कुत्र्याच्या तोांडावर दगड मारू लागले. एक काठी उचलून, त्या काठीने त्याला झोडपू 

लागले. कुत्र्याच्या उघड्या जबड्यापासून, काही इांच अांतरावर त्याला हाताने वाकुल्या दाखवू 

लागले. हर प्रकारे त्या कुत्र्याला भडकवायचा प्रयत्न करू लागले. िेवटी प्रकरण हाताबाहेर 

गेले. माझ्या सवण साहसाांमधे्य, मी एवढे शवशचत्र भावनािून्य दृष्य कधी पाशहले नव्हते. डौलदार 

आकृती हळूहळू बेडकासारखी जशमनीवर चालत, रानटी पद्धतीने आधीच वेड्या झालेल्या 

कुत्र्याला, शचथावणी देत होती. कुत्रा आिमकतेने त्याच्यासमोर उड्या मारत होता. सवण काही 

मोठ्या हुिारीने व दुष्टपणाचा बेत आखल्यासारखे सुरु होते. आशण मग क्षणाधाणत ते घडले. 

साखळी तुटली नाही, तर साखळी अडकवलेला पट्टा तुटला. कारण तो जाड गळ्याच्या नवीन 

कुत्र्यासाठी बनवला होता. आम्हाला धातू जशमनीवर घरांगळत गेल्याचा आवाज आला. 

पुढच्याच क्षणी कुत्रा व माणूस खाली जशमनीवर लोळत होते. एकजण आिमकतेने गजणना 

करत होता. तर दुसरा शवशचत्र अिा तारस्वरात भीतीने शकां काळ्या मारत होता. प्राध्यापकाच्या 

आयुष्यासाठी, हे फार धोकादायक होते. त्या रानटी कुत्र्याने प्राध्यापकाच्या मानेला पकडले 



121 

 

होते. त्याचे तीक्ष्ण सुळे आत घुसले होते. आम्ही त्याांच्याकडे धावत जाण्यापूवी, ते बेिुद्ध पडले 

होते. आम्ही दोघाांना एकमेकाांपासून दूर केले. आमच्यासाठी ते साधेसुधे काम नव्हते. पण 

बेनेटच्या आवाजाने व शतथे येण्याने, कुत्रा िाांत झाला. तबेल्यावरील खोलीत झोपलेला 

टाांगेवाला, आवाजाने जागा होऊन आश्चयणचशकत होऊन शतथे आला. त्याचे डोके हलवत, तो 

बोलला, “मला काही नवल वाटले नाही. मी त्याला असे करताांना पूवी पण पाशहले आहे. कुत्रा 

त्याला आज ना उद्या पकडणार, हे मला माशहती होते.”  

कुत्र्याला बाांधण्यात आले आशण आम्ही एकशत्रतपणे, प्राध्यापकाांना त्याांच्या खोलीपयांत 

नेले. शतथे वैद्यकिास्त्रातील पदवी असलेल्या बेनेटने, त्याांच्या फाटलेला घिावर उपाय 

करायला मदत केली. कुत्र्याचे तीक्ष्ण दात धोकादायकपणे महत्वाच्या रोशहणीजवळ लागले 

होते व खूप रक्तपात झाल्याने, त्याची अवस्था गांभीर होती. पण अध्याण तासात धोका दूर झाला. 

मी रुग्णाला गुांगीचे औषध शदले. प्राध्यापक गाढ झोपले. नांतर, आशण नांतरच, आम्ही 

एकमेकाांकडे पाहून पररग्लस्थतीचा आढावा घेतला.  

मी म्हणालो, “त्याांना एखाद्या शनष्णात सजणनला दाखवायला पाशहजे.”  

बेनेट ओरडला, “कृपया नको. आता हे प्रकरण आपल्या घरापुरते आहे व सुरशक्षत आहे. 

जर ते या शभांती ांबाहेर गेले, तर ते कधीच थाांबणार नाही. त्याांच्या शवद्यापीठातील इभ्रतीचा शवचार 

करा, त्याांची युरोशपयन जगातील कीती, त्याांच्या मुलीच्या भावना.” 

होम्स म्हणाला, “बरोबर आहे. मला वाटते, हे सवण आपल्यापािीच ठेवणे िक्य आहे. 

असे परत होऊ नये, म्हणून प्रयत्न करणे देखील आपल्या हातात आहे., शमस्टर बेनेट, मॅकफेल 

रुग्णाकडे बघेल. आता आपल्याला मोकळीक आहे. घड्याळाच्या पट्ट्यातली शकल्ली घेऊन 

आपण त्या गूढ पेटीत काय आहे, ते बघू. 

त्यात शविेष काही नव्हते, पण पुरेसे होते -- एक ररकामी बाटली व एक जवळजवळ 

भरलेली बाटली, एक शसरी ांज, वेड्यावाकड्या परदेिी अक्षरात शलशहलेली खूप पते्र. 
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पाकीटाांवरील खुणा दिणवत होत्या, की तीच ती सशचवाचे रोजचे काम शबघडवणारी पते्र होती. 

त्यावर ‘ए डोराक’ अिी सही पण होती. प्राध्यापकाांना नवीन बाटली पाठवली असल्याची, ती 

छोटी पावती होती. व पैसे शमळाल्याच्या पावत्याही होत्या. शतथे सुशिशक्षत हाताने शलशहलेले, 

अजून एक पाकीट होते. त्यावर ऑस्टर ीयन शिक्का व प्रागची खूण होती. होम्सने पाकीट फोडले 

व तो ओरडला, “आपल्याला मुदे्दमाल सापडला.” 

माननीय शमत्रा, (ते पत्र असे होते.) 

तुमच्या महत्वाच्या भेटीनांतर, मी तुमच्या केसबद्दल शवचार केला. तुमच्या पररग्लस्थतीत 

उपचाराांसाठी काही शविेष कारणे असली, तरी माझ्या शनदानाप्रमाणे काही तातडीने करायची 

गरज नाही व कुठलाही धोका नाही. असे िक्य आहे की रक्त साखळू नये म्हणून एक 

औषधाचा डोस घेण्याची गरज आहे. मी तुम्हाला स्पष्ट केल्याप्रमाणे, काळ्या तोांडाचे माकड 

न्यादिण म्हणून वापरले आहे. कारण ते उपलब्ध होते. लांगूर अथाणत राांगणारे व चढणारे असते. 

पण सवण बाबतीत माणसािी साम्य असणारे असते. पण प्रगत प्राणी सरळ चालतात.. मी 

तुम्हाला शवनांती करतो, की या शियेची कुठे वाच्यता करू नका. इांिांडमधे्य माझा एक दुसरा 

अिील आहे आशण डोराक दोन्हीसाठी माझा दलाल आहे. आठवड्याचे अहवाल ते शसद्ध 

करतील. 

तुमचा शवश्वासू,  

एच लोएन्स्टीन  

लोएन्स्टीन! तारुण्य शटकवण्यासाठी जादुई शकां वा औषधी डोस िोधून काढायचा प्रयत्न 

करणाऱ्या एका अनाम िास्त्रज्ञाबद्दल छापून आलेले वतणमानपत्रातील एक सु्फट मला आठवले. 

प्रागचा लोएन्स्टीन! आश्चयणकारक िक्ती प्रदान करणारा, रक्त साखळू नये म्हणून एक औषध 

देणारा, लोएन्स्टीन! त्याला डॉक्टरी व्यवसायातून हद्दपार केले होते, कारण त्याने ते औषध कसे 
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तयार केले, ते साांगायला नकार शदला होता. मला काय आठवत होते, ते मी थोडक्या िब्दात 

साांशगतले. माांडणीतून बेनेटने एक प्राणीिास्त्रावरचे पुस्तक काढले. त्याने वाचले, लांगूर, 

शहमालयाच्या उतारावर सापडणारे मोठे काळ्या तोांडाचे माकड! मोठे, चढणारे व थोडेबहुत 

माणसासारखे असणारे! अजूनही खूप वणणन केलेले आहे. ठीक आहे. शमस्टर होम्स, मी तुमचा 

आभारी आहे. आता हे स्पष्ट आहे, की आपण मुळापयांत या समसे्यचा िोध घेतलेला आहे.” 

होम्स म्हणाला, “अथाणत खरा स्त्रोत म्हणजे अवेळी, अकाली केलेले पे्रम! आपला अधीर 

प्राध्यापक परत तरुण बनायची इच्छा करत होता. पण ती सफल झाली नाही. जेव्हा शनसगाणवर 

शवजय शमळवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा शनसगण तो बेत हाणून पाडतो. जर निीबाचा सरळ 

रस्ता सोडला, तर माणसाची उच्च जात जनावरामधे्य बदलू िकते.” थोडा वेळ हातात ती 

भरलेली बाटली घेऊन, होम्स शवचार करत बसला. “जेव्हा मी त्या माणसाला शलशहले, आशण 

त्याला म्हटले की मी त्याला शवषाचा व्यापार केल्याबद्दल गुने्हगार ठरवू िकतो, तेव्हा आता 

आपल्याला त्रास होणार नाही. पण ते परत होऊ िकते. त्यात धोका आहे -- मानवतेला 

खराखुरा धोका आहे. वॉटसन, असे आहे की जगातील ऐशहक, ऐिीय सुखाच्या मागे लागलेल्या 

स्खलनिील लोकाांचे आयुष्य, ते िुद्ध हरपवणारे द्रावण मातीमोल करून टाकेल. पण 

अध्याग्लत्मक शवचाराांची माणसे त्याच्या नादी लागणार नाहीत. सवाणत कमी सुखलोलुप माणूस 

तगून राहील. आपले गरीब शबचारे जग जशमनीखालील गटार तर होणार नाही ना?” अचानक 

शवचारवांत होम्स नाहीसा झाला, आशण शियािील होम्स त्याच्या खुचीतून उठला. “शमस्टर बेनेट, 

मला वाटते आता अजून काही बोलायचे राशहले नाही. आता आपल्या या उपपत्तीमधे्य, सवण 

घटना चपखलपणे बसतील. इतर कोणाहीपेक्षा प्राध्यापकमहाियाांमधील बदल, सवाणत आधी 

अथाणत कुत्र्याला समजला. त्याच्या वास घेण्याच्या क्षमतेमुळे, त्याला ते िक्य झाले. रॉयने 

प्राध्यापकावर नवे्ह, तर माकडावर हल्ला केला. कारण रॉयला माकडाने शचडवले, प्राध्यापकाने 

नवे्ह. चढणे हा प्राण्याचा आनांद होता. ती केवळ एक शनहेतुक शिया होती, असे मी समजतो. 

काहीतरी वेळ घालवायचे साधन म्हणून, शमस पे्रसबरीच्या ग्लखडकीिी जाणे घडले असेल. 
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वॉटसन, आपल्यासाठी एक लवकरची गाडी आहे. पण मला वाटते, आपण चेकसण हॉटेल मधे्य 

चहा घेऊन मग गाडी गाठावी.”  
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The Adventure Of The Missing Three Quarter 

चुकलेले तीन क्वार्सर  

 

 

बेकर रस्त्यावर आम्हाला शवशचत्र तारा शमळायची, चाांगली सवय झाली होती. पण मला 

सात ते आठ वषाांपूवी फेबु्रवारीच्या एका उदास सकाळी आलेली एक शविेष अिी तार 

आठवते आहे. त्यामुळे िेरलॉक होम्स पाऊण तास बुचकळ्यात पडला होता. ती त्याला आली 

होती व खालीलप्रमाणे होतीुः  

कृपया माझी वाट बघा. भयांकर वाईट निीब. उजव्या बाजूकडील तीन क़्वाटणर हरवला. 

खूप गरजेचे. उद्या ओव्हरटन. 
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होम्स परत परत वाचत म्हणाला, “स्टर ँड पोस्टाचा शिक्का. साडेदहाला पाठवले. हे 

पाठवले, तेव्हा शमस्टर ओव्हरटन फारच उद्दीशपत झाले होते व पररणामस्वरूप, समजणार 

नाही, अिी भाषा त्याांनी वापरली. ठीक आहे. ठीक आहे. ते इथे येतीलच. तोपयांत मी 

वतणमानपत्र वाचतो. त्यातून मला त्याबद्दल सारे कळेल. या अलीकडच्या शदवसात, अगदी 

नगण्य समस्यादेखील पुढे आणल्या जातात.” 

खरेच, अलीकडे आमच्याकडच्या गोष्टी फार नीरस आशण रटाळ झाल्या होत्या. मी 

अिा कां टाळवाण्या काळाला, घाबरू लागलो होतो. मला अनुभवाने माशहती होते, की माझ्या 

शमत्राचे डोके असामान्यपणे काम करायला इतके उतु्सक असे, की त्याला काम न पुरवणे 

धोकादायक होते. त्याचे उले्लखनीय व्यावसाशयक आयुष्य पणाला लागायची वेळ आली होती, 

तेव्हापासून वषाणनुवषे त्याला मी हळूहळू अांमली पदाथाांच्या शवळख्यातून सोडवत होतो. आता 

मला माशहती झाले, की तो सामान्य ग्लस्थतीत या कृशत्रम उते्तजक पदाथाणसाठी अधीर होत नाही. 

पण ती वाईट सवय पूणण गेली नव्हती, तर फक्त दबली गेली होती. मला माशहती होते, हा काम 

नसलेला आळिीपणाचा काळ होम्सचा ताण वाढवे. त्याचा चेहरा, मनमानी करणारा वाटे व 

डोळ्याांमधील अनाकलनीय दुुःख दृगोचर होई. त्यामुळे या शमस्टर ओव्हरटन नावाच्या कुणा 

इसमाला, मी धन्यवाद शदले. कारण त्याने काही न समजणारा मजकूर पाठवून, माझ्या शमत्राची 

धोकादायक, िाांतपणाची कोांडी फोडली होती. त्याला कुमागाणला लागायच्या धोक्यापासून 

वाचवले होते.  

आम्ही अपेक्षा करत असल्याप्रमाणे, तारेनांतर ती पाठवणारा स्वतुः येऊन हजर झाला. 

शमस्टर शसरील ओव्हरटन, शटर नीटी महाशवद्यालय, कें शब्रज. त्याचे काडण आधी आले आशण 

पाठोपाठ तरुण, जाड माणूस त्याच्या रुां द खाांद्याांनी दरवाज्याची चौकट भरून टाकत, 

आमच्याकडे आकषणक पण काळजीग्रस्त चेहऱ्याने आळीपाळीने बघत, हजर झाला.  

“शमस्टर िेरलॉक होम्स?” 
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माझा शमत्र अशभवादनपर, खाली झुकला.  

“शमस्टर होम्स, मी स्कॉटलांड याडणला जाऊन आलो. मी इन्ह्से्पक्टर सॅ्टन्ह्ले हॉपशकिला 

भेटलो. त्याने मला तुमच्याकडे येण्याचा सल्ला शदला. त्याला वाटले त्याप्रमाणे ही केस, 

पोलीसाांपेक्षा तुमच्या योग्यतेची आहे.” 

“तुम्ही बसा आशण काय झाले, ते मला साांगा.” 

“ते भयानक आहे, शमस्टर होम्स ---- खूपच भयानक! माझे केस कसे करडे झाले 

नाहीत, नवल आहे. गॉडिे सँ्टन्टन. अथाणत, हे नाव तुम्ही ऐकले असेल ना? तो नुसते हां म्हणाला 

की त्याचा सगळा चमू कायाणग्लित होतो. मी त्यातील दोघाांना राखून ठेवतो आशण ओळीतील 

तीन क्वाटणर ही जागा त्याला देतो. चेंडू दुसऱ्याकडे सरकवायचा असो, वळवायचा असो शकां वा 

टपे्प पाडायचा असो, त्याच्यासारखे हे काम करू कोणीच िकत नाही. तो सगळ्याांना नेतृत्व 

देऊन, एकत्र ठेऊ िकतो. 

“मी काय करणार? शमस्टर होम्स, मी तेच तुम्हाला शवचारतो आहे. शतथे मूर हाउस आहे. 

तो राखीव असून गॉडिेऐवजी खेळू िकतो. पण त्याला ते नीट जमत नाही. कारण तो 

साखळीमधे्य तो नेहमी उजव्या कडेला असतो. तो चाांगला आहे, हे खरे आहे. पण त्याला चेंडूचा 

शततकासा अांदाज नाही. आशण तो वेगवान उडी मारायचे साहस करू िकत नाही. मॉटणन व 

जॉिन, ऑक्सफडणचे जणू उडणारे खेळाडू आहेत. ते खूप ताकदीने खेळू िकतात. 

स्टीव्हनसन जोरात पळतो. पण तो पांचवीसच्या रेषेपासून स्वतुःला मागे खेचू िकत नाही. नाही. 

नाही, शमस्टर होम्स, तुम्ही आम्हाला गॉडिे सँ्टन्टनला िोधायला मदत केल्याशिवाय, आमचे 

काही खरे नाही.”  

हे फार जोमाने व प्रामाशणकपणे केलेले लाांबलचक भाषण, माझ्या शमत्राने मोठ्या 

नवलपूणण रीतीने, मनोरांजन होत असल्यासारखे ऐकले. शमस्टर ओव्हरटनच्या .शपळदार 

िरीराचा हात, प्रते्यक नवीन मुद्द्यावर येताांना त्याच्या गुडघ्यावर चापट्ा मारत होता. 
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होम्सने त्याच्या नेहमीच्या माशहती जमवलेल्या बाडातून S अक्षर काढले व गॉडिे 

सँ्टन्टन हे नाव िोधू लागला. ज्याला फािी द्यायला मी मदत केली, त्या आथणर एच सँ्टन्टन, 

उदयोनु्मख, तरुण, नोटा छापणाऱ्याचे नाव शतथे होते. हेन्री सँ्टन्टन हे नावदेखील होते. पण 

गॉडिे सँ्टन्टन, हे नाव माझ्यासाठी नवीन होते.” 

आता आश्चयणचशकत होण्याची पाळी आमच्या पाहुण्याची होती.  

तो बोलला, “शमस्टर होम्स, मला वाटले, तुम्हाला या गोष्टी माशहती असतील. मला वाटते, 

जर तुम्हाला गॉडिे सँ्टन्टन माशहती नसेल, तर शसरील ओव्हरटनदेखील माशहती नसणार, 

बरोबर?” 

होम्सने चाांगल्या शवनोदी पद्धतीने, त्याची मान हलवली. तो खेळाडू ओरडला, “महान 

स्कॉट! वेल्सबरोबर इांिांडच्या सामन्यात मी राखीव होतो. आशण शवद्यापीठाचा पूणण वषणभर 

कप्तान होतो. हे काहीच नाही. पण इांिांडमधे्य असा एकही माणूस नसेल की ज्याला, कें शब्रज, 

बॅ्लकशहथ गाजवलेला व पाच आांतरराष्टर ीय सामने खेळलेला, अफलातून तीन क़्वाटणर, गॉडिे 

सँ्टन्टन माशहती नाही. बापरे! शमस्टर होम्स, तुम्ही कुठे रहाता?”  

त्या अपररपक्व, मूखण महाकाय माणसाच्या नवल वाटण्याला, होम्स हसला. 

“शमस्टर ओव्हरटन, छान आशण तगड्या ---- अिा माझ्याहून वेगळ्या जगात तुम्ही 

रहाता. समाजाच्या शवशवध के्षत्रात माझी पोच ताणलेली आहे. पण इांिांडमधे्य उत्तम आशण 

प्रशसद्ध असलेल्या िीडाके्षत्रात मी कधीच रस घेतला नाही. तरीही तुमची या सकाळची 

अनपेशक्षत भेट असे दाखवते, की त्या ताज्या हवेच्या छान खेळामधे्यसुद्धा मला काम आहे. तर 

मग आता शप्रय सर, तुम्ही बसून मला िाांतपणे व सावकािीने नेमके काय झाले व कुठल्या 

बाबतीत तुम्हाला माझी मदत हवी आहे, ते साांगावे.” 
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बुद्धीपेक्षा त्याची ताकद वापरणाऱ्या, तरूण ओव्हरटनच्या चेहऱ्यावर कां टाळलेले भाव 

शदसले. पण अनेकदा बोललेले तेच तेच िब्द व काही शबन महत्वाच्या गोष्टी असलेले त्याचे 

शवशचत्र कथन, गोष्टीच्या स्वरूपात त्याने आमच्यासमोर माांडले.  

तो म्हणाला, “त्याचे असे आहे, शमस्टर होम्स, मी म्हणालो तसे, मी कें शब्रजच्या रग्बी 

सांघाचा कप्तान आहे. गॉडिे सँ्टन्टन हा माझ्या सांघातील माझा उजवा हात आहे. काल आम्ही 

सवणजण येऊन बेन्टलेच्या खासगी हॉटेलमधे्य ग्लस्थरस्थावर झालो. कारण ऑक्सफडणला उद्या 

आम्हाला खेळायचे आहे. दहा वाजता मी चक्कर मारली तेव्हा सवणजण पाणथळ जागी 

पक्षीशनरीक्षणाला गेले होते. माझा कडक प्रशिक्षणावर व भरपूर झोप घेण्यावर शवश्वास आहे. 

त्यामुळे सांघ सुदृढ राहून, उत्तम प्रकारे खेळू िकतो. गॉडिे सँ्टन्टन आल्यावर, त्याच्यािी माझे 

दोन िब्द बोलणे झाले. तेव्हा मला तो त्रासलेला व अिक्त वाटला. मी त्याला शवचारले, की 

काय झाले. तो म्हणाला की त्याचे थोडेसे डोके दुखते आहे, पण शविेष काही नाही. मी त्याला 

िुभ रात्री म्हणून शनघालो. अध्याण तासाने सामान वहून नेणाऱ्या हमालाने मला साांशगतले, की 

एका दाढीवाल्या ओबडधोबड माणसाने मला शचठ्ठी देऊन, ती गॉडिेला द्यायला साांशगतली. 

गॉडिे झोपायला गेला नव्हता आशण मी त्याच्या खोलीवर शचठ्ठी त्याला नेऊन शदली. गॉडिेने 

ती वाचली आशण जणू त्याला काठीने फोडून काढल्यासारखा तो खुचीत कोसळला. तो हमाल 

इतका घाबरला, की तो मला आणायला शनघाला. पण गॉडिेने त्याला थाांबवले. प्यायला पाणी 

देऊन भानावर आणले. नांतर तो खाली गेला व हॉलमधे्य थाांबलेल्या माणसाबरोबर काही िब्द 

बोलला. मग ते दोघे दूर कुठेतरी गेले. हमालाने त्याांना िेवटचे बशघतले, तेव्हा ते रस्त्यावर 

स्टर ँडच्या शदिेने जवळजवळ पळत होते. आज सकाळी गॉडिेची खोली ररकामी होती. त्याच्या 

अांथरुणावर तो झोपल्याचे शदसत नव्हते. त्याच्या सवण वसू्त रात्रीपूवी होत्या तिाच होत्या. कोणा 

परक्या माणसाबरोबर, तो एका क्षणाच्या साांगण्याने गेला. तेव्हापासून त्याच्याबद्दल काही 

समजले नाही, मला वाटत नाही, की तो परत येईल. तो उत्तम खेळाडू होता. त्याची िरीरसांपदा 

चाांगली होती. तो त्याचे प्रशिक्षण व्यवग्लस्थत घेत असे आशण तसेच काही अपररहायण कारण 
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असल्याशिवाय, तो कप्तानाला न साांगता असा जाणाऱ्याांपैकी नव्हता. मला असे वाटते, की तो 

काही चाांगल्या कारणाने गेला आहे आशण परत येणार नाही.” 

या शवशचत्र कथनाकडे होम्सचे पूणण लक्ष होते.  

त्याने शवचारले, “मग तुम्ही काय केले?” 

“मी कें शब्रजला तार करून शवचारले, की त्याने तेथे काही कळवले आहे का. त्याला 

कोणीच बशघतले नव्हते. मला नकाराथी उत्तर शमळाले.” 

“तो कें शब्रजला परत गेला असेल का?” 

“हो, रात्री पावणेबारा वाजता एक गाडी आहे.” 

“पण तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्याने ती घेतली नाही.” 

“नाही तो शतथे शदसला नाही.” 

“नांतर तुम्ही काय केले?” 

“मी उमराव माउांट जेम्सना तार केली.” 

“त्याांना का केली?” 

“गॉडिे अनाथ आहे आशण उमराव माउांट जेम्स त्याचे त्यातल्या त्यात जवळचे 

नातेवाईक आहेत ---- मला वाटते काका.” 

“खरेच का? यामुळे या प्रकरणावर नवीन प्रकाि पडला आहे. उमराव माउांट जेम्स हे 

इांिांडमधील अती श्रीमांत माणसाांपैकी एक आहेत.” 

“मी गॉडिेला असे म्हणताांना ऐकले आहे.” 

“तुमचा शमत्र त्याांचा जवळचा नातेवाईक होता? 
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“हो, तो त्याांचा वारस आहे. त्याचे काका ऐांिीच्या जवळपास आहेत. त्याांना मोठ्या 

प्रमाणात गाउट झालेला आहे. ते म्हणतात, की ते शबलीअडणची काठी बोटाांच्या मुळाांनी 

हलवतात. त्याांनी गॉडिेला आयुष्यात कधी एक शिशलांगसुद्धा शदला नाही. कारण ते फार 

शचकू्क आहेत. पण िेवटी ते सवण त्याला शमळणार आहे.” 

“तुम्ही उमराव माउांट जेम्सकडून काही ऐकले का?” 

“नाही.” 

“उमराव माउांट जेम्सकडे जाण्यात, तुमच्या शमत्राचा काय उदे्दि असू िकेल?’ 

“आदल्या रात्री, त्याला कसली तरी काळजी वाटत होती. ती पैिाांसांबांधी असेल, तर तो 

ज्याांच्याकडे इतका पैसा आहे अिा त्याच्या नातेवाईकाांकडे जाणे िक्य आहे. पण मी 

ऐकल्याप्रमाणे त्याला त्याांच्याकडून काही शमळण्याची िक्यता कमीच होती. गॉडिेला त्या 

म्हाताऱ्याचा लळा नव्हता. िक्य असते, तर तो शतथे गेलाच नसता.” 

“आपण लवकरच ते िोधून काढू. जर तुमचा शमत्र उमराव माउांट जेम्सकडे गेला असेल, 

तर रात्री उशिरा आलेल्या त्या दाढीवाल्या ओबडधोबड माणसाबद्दल व तो आल्यामुळे 

गॉडिेवर झालेल्या पररणामाांबद्दल, तुम्ही स्पष्टीकरण शमळशवले पाशहजे.” 

शसरील ओव्हरटनने त्याचे हात डोक्यावर दाबून म्हटले, “मी काही करू िकत नाही.” 

होम्स बोलला, “ठीक आहे. ठीक आहे. मला आज काही काम नाही आहे. मी यात 

आनांदाने लक्ष घालतो. मी तुम्हाला असा सल्ला देईन, की या माणसाशिवाय खेळायची तुम्ही 

तयारी ठेवा. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे, काही तातडी असल्यामुळे तो असा एकाएकी शनघून गेला 

असेल आशण त्यामुळेच तो अजून येऊ िकला नसेल. आपण हॉटेलभोवती एक चक्कर मारू 

व त्या हमालाला काही नवीन समजले आहे का, ते बघू.” 
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िेरलॉक होम्स त्याच्या साक्षीदाराांना ताण न घेऊ देता, सहज वावरत ठेवण्याच्या कलेत 

पारांगत होता. लवकरच त्याने गॉडिेच्या ररकाम्या पडलेल्या खासगी खोलीतून, हमालाने 

म्हटलेले सवण काही िोधून काढले. आदल्या रात्रीचा दाढीवाला ओबडधोबड माणूस, सभ्य 

गृहस्थ वाटत नव्हता. हमालाने वणणन केल्याप्रमाणे तो मध्यमवयीन इसम होता. पन्नािीचा, 

करड्या दाढीचा, शफकट चेहऱ्याचा व साधे कपडे घातलेला होता. तो रागावलेला वाटत होता. 

त्याने शचठ्ठी धरलेला हात थरथरत असल्याचे हमाल म्हणाला होता. गॉडिे सँ्टन्टनने शचठ्ठी 

चुरगळून त्याच्या ग्लखिात ठेवली. हॉलमधील माणसाबरोबर गॉडिेने हस्ताांदोलन केले नव्हते. 

त्याांच्यात काही वाक्याांची देवाणघेवाण झाली. त्यातील फक्त एकच िब्द हमालाला कळला. 

तो म्हणजे ‘वेळ’. नांतर ते दोघे शनघून गेले. तेव्हा हॉलमधील घड्याळात साडेदहा वाजले होते.  

गॉडिेच्या अांथरुणावर बसून होम्स म्हणाला, “मला बघू दे. तू शदवसा काम करणारा 

हमाल आहेस ना?” 

“हो सर, माझे काम रात्री अकरा वाजता सांपते.” 

“मला वाटते, रात्रीच्या हमालाने काही पाशहले नाही.’ 

“नाही, सर. रात्री एक रांगमांच कां पू आला तेवढाच. आणखी कुणी नाही.” 

“काल शदवसभर तू कामावर होतास का?” 

“हो, सर.” 

“तू शमस्टर गॉडिे सँ्टन्टनचे काही शनरोप घेतलेस का?” 

“हो, सर. एक तार.” 

“हे उत्कां ठावधणक आहे. तार शकती वाजता आली?’ 

“साधारण सहा वाजता.”  
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“तार आली, तेव्हा शमस्टर गॉडिे सँ्टन्टन कुठे होते?” 

“इथे. त्याांच्या खोलीत.” 

“त्याांनी ती उघडली, तेव्हा तू शतथे हजर होतास?” 

“हो, सर. काही उत्तर आहे का, हे बघण्यासाठी मी थाांबलो होतो.” 

“मग ते शमळाले का?” 

“हो, सर. त्याांनी उत्तर शलशहले.” 

“ते तू घेतलेस का?” 

“नाही. त्याांनी स्वतुःच ते नेऊन शदले.” 

“पण त्याांनी ते तू शतथे असताांना शलशहले.” 

“हो, सर. मी दारािी उभा होतो. आशण ते माझ्याकडे पाठ करून टेबलािी होते. जेव्हा 

त्याांनी ते शलहून सांपवले, तेव्हा ते म्हणाले, “ठीक आहे. तू जा. मी स्वतुःच ते नेऊन देतो.” 

“त्याांनी ते किानी शलशहले?” 

“पेनाने, सर.” 

“टेबलावर असलेल्या तारेसारखी ती होती का?” 

“हो, सर. सवाणत वरील.’ 

होम्स उठला. त्याने ते कागद घेतले व ग्लखडकीजवळ गेला. वरचा कागद काळजीपूवणक 

तपासला. 

नाराज होऊन ते कागद टेबलावर परत ठेवत, तो बोलला, “त्याने पेग्लिलीने शलशहले 

नाही, हे दयनीय आहे. वॉटसन, सहसा अक्षर खाली उमटते ---- अिी गोष्ट, ज्यामुळे अनेक 
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आनांदी लगे्न मोडली आहेत. तरीही, मला इथे काही मागमूस सापडत नाही. पण त्याने रुां द 

टोकाच्या शपसाच्या पेनाने ते शलशहले म्हणून मला आनांद होतो आहे. मला खात्री नाही, पण 

कदाशचत खालील िाई शटपण्याच्या पुठ्ठ्ावर काही अक्षरे उमटली असतील. हो, नक्कीच 

काहीतरी शदसते आहे.” 

त्याने तो पुठ्ठा फाडला आशण खालीलप्रमाणे शचत्रशलपी असलेला भाग आमच्यासमोर 

धरलाुः 

शसरील ओव्हरटन खूपच उद्दीशपत होऊन म्हणाला, “ते काचेवर धरा.” 

होम्स बोलला, “त्याची गरज आहे. कागद पातळ आहे. मागील बाजूवरुन आपल्याला 

काही पत्ता लागेल. ते असे आहे.” त्याने ते उलटले व आम्ही असे वाचलेुः ‘देवासाठी तरी 

आमच्या बाजूने उभे रहा!’ 

म्हणजे गॉडिे सँ्टन्टनने तो अदृष्य होण्याअगोदर काही तास पाठवलेल्या तारेचा, 

िेवटचा भाग असा होता. काही िब्द तर कळत नाहीत. पण शनदान सहा िब्द तरी शदसत 

आहेत ---- यावरून असे शसद्ध होते आहे, की या तरुण माणसाला, काही भयानक धोका 

त्याच्यावर चालून आलेला शदसला असावा. आशण त्यापासून कोणीतरी, त्याचा बचाव करणारे 

असावे. आमच्या िब्द असे सुचवतो आहे, की अजून कोणीतरी त्यात सामील आहे. कोण 

असेल? तो स्वतुःच उदास मनग्लस्थतीत शदसणारा, शफकट चेहऱ्याचा दाढीवाला? मग गॉडिे 

सँ्टन्टन व तो दाढीवाला याांच्यात काय सांबांध असेल? त्या धोक्यािी सामना करण्यासाठी ते 

शतसऱ्या कोणाची मदत मागत आहेत? आपली चौकिी आता एवढ्यापुरती सीशमत झाली 

म्हणायची.” 

मी सुचवले, “कोणाला ती तार पाठवली, ते आपल्याला िोधून काढावे लागेल.” 
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“माझ्या शप्रय वॉटसन, तेच तर. तुझा शवचार बरोबर असला, तरी तो माझ्या डोक्यात 

आधीच येऊन गेलेला आहे. पण तुझ्या हे लक्षात आले का, की दुसऱ्या माणसाच्या तारेची 

पावती बघून ती कुणाला पाठवली, हे आपल्याला साांगायला सांबांशधत लोकाांचा कायद्याने शवरोध 

असू िकेल. यात बराच लाल शफतीचा कारभार असतो. तरीही मला या बाबतीत काही सांिय 

नाही, की थोड्या नाजूकपणे व युक्तीने हे करता येईल. मध्यांतरीच्या काळात, तू इथे हजर 

असलेले मला आवडेल. मी टेबलावर ठेवलेले कागदपत्र शमस्टर ओव्हरटनना बघायला साांग.”  

शतथे असलेली बरीच पते्र, शबले व वया होम्सने चाळल्या आशण घाईने, मलूल बोटाांनी व 

भेदक, रोखलेल्या डोळ्याांनी तपासल्या. िेवटी तो बोलला, “यात काही नाही. तसेही मला 

वाटते, तुमचा शमत्र तरुण व सुदृढ होता. त्याच्याबरोबर काय वाईट होणार?” 

“एकदम बरोबर.” 

“तो कधी आजारी असल्याचे, तुम्ही ऐकले होते का?” 

“एक शदवसदेखील नाही. तो कुठलेही गुदे्द झेलत असायचा. एकदा त्याची गुडघ्याची 

पट्टी सरकली होती पण ते काहीच नाही.” 

“कदाशचत तुम्हाला वाटते, शततका बळकट तो नसावा. त्याला काही छुपा त्रास असावा. 

तुमच्या परवानगीने मी यातील एकदोन कागद माझ्या ग्लखिात ठेवतो. भशवष्यात काही 

चौकिीसाठी मला ते लागू िकतील.” 

एक तिारखोर आवाज आला, “एक शमशनट ---- एक शमशनट! आम्ही वर बशघतले, तर 

एक शवशचत्र म्हातारा माणूस दारात थरथरत उभा होता. त्याने ताांबूस काळ्या रांगाचे कपडे 

घातले होते. रुां द काठाची टोपी व सैलसर पाांढरा टाय घातला होता. तो चचणमधील 

धमणगुरुसारखा नाहीतर पे्रताांची शवले्हवाट लावणाऱ्याांसारखा, शदसत होता. त्याचा वेष 
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अस्ताव्यस्त व शदसणे शवशचत्र असले तरी, त्याचा आवाज धारदार पण तुटक होता. लक्ष वेधून 

घेईल अिी वागण्याची पद्धत, भारदस्त होती.  

त्याने शवचारले, “तुम्ही कोण आहात आशण कुठल्या अशधकाराने या सभ्य माणसाच्या 

कागदपत्राांना हात लावत आहात?” 

“मी गुप्तहेर आहे व या माणसाच्या नाहीसे होण्याचा छडा लावत आहे.” 

“ओहो, असे आहे होय? आशण तुम्हाला हे करायला कुणी साांशगतले?’ 

“या शमस्टर सँ्टन्टनच्या शमत्राने. त्याला तसे स्कॉटलांड याडणमधून साांगण्यात आले.” 

“सर, तुम्ही कोण आहात?’ 

“मी शसरील ओव्हरटन आहे.’ 

“तर मग मला तार पाठवणारे, तुम्हीच आहात तर. माझे नाव उमराव माउांट जेम्स. मी 

बेसवॉटर बसने िक्य शततक्या लवकर आलो. तुम्ही हा गुप्तहेर नेमला आहे तर?” 

“हो, सर.’ 

“तुम्ही त्याची फी द्यायला तयार आहात?” 

“मला खात्री आहे की माझा शमत्र गॉडिे जेव्हा सापडेल, तेव्हा तो आनांदाने ती देईल.” 

“पण तो कधी सापडलाच नाही, तर? याचे उत्तर द्या.’ 

“तसे झाले तर त्याचे कुटुांब ---- “ 

तो छोटा माणूस ओरडला, ““सर, तसे काही नाही आहे. माझ्याकडून एक पेनीही 

शमळणार नाही ---- एक पेनीही नाही! शमस्टर गुप्तहेर, तुम्हाला हे समजले का? मीच त्याचे 

कुटुांब आहे आशण मी ही जबाबदारी घेणार नाही. मी कधी पैसे उधळत नाही आशण आता तसे 
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करायचाही, माझा शवचार नाही. त्याची काही अपेक्षा असली, तर ती यामुळेच असेल. तुम्ही 

इतक्या मोकळेपणे हे कागदपत्र हाताळता आहात. पण मी तुम्हाला साांगतो की त्यात काही 

महत्वाचे असेल, तर त्याबद्दल तुम्हाला सांियातीतपणे दोषी ठरवले जाईल.” 

िेरलॉक होम्स बोलला, “फार छान, सर. मध्यांतरीच्या काळात, तुम्हाला या माणसाच्या 

नाहीसे होण्याबद्दल, काही साांगायचे आहे का?” 

“नाही, सर. मला काही साांगायचे नाही. स्वतुःची काळजी घ्यायला, तो चाांगला जाणता 

व मोठा आहे. तो हरवण्याइतका मूखण असेल, तर मी त्याला िोधायची काहीही जबाबदारी 

घेणार नाही.” 

डोळ्यात खट्ाळपणा आणून, होम्स म्हणाला, “मला तुमची बाजू समजू िकते. पण 

कदाशचत तुम्हाला माझी बाजू समजू िकत नाही. गॉडिे सँ्टन्टन हा गरीब माणूस वाटतो. जर 

त्याला पळवले गेले असेल, तर त्याच्याकडे घबाड आहे म्हणून नवे्ह. तुमच्या सांपत्तीची शकती 

परदेिीही पोचली आहे आशण असे अगदी िक्य आहे की चोराांच्या टोळीने तुमच्या घराची, 

तुमच्या सवयी ांची व तुमच्या सांपत्तीची माशहती शमळवण्यासाठी त्याला ताब्यात घेतलेले असू 

िकेल.” 

त्या खडूस छोट्ािा पाहुण्याचा चेहरा त्याच्या टायइतकाच पाांढरा फटक पडला.  

“बापरे, सर, काय कल्पना आहे! अिा खलनायकशगरीबद्दल, मी शवचारदेखील करू 

िकत नाही. जगात शकती अमानुष लोक भरले आहेत! पण गॉडिे चाांगला मुलगा आहे ---- 

प्रामाशणक आहे. त्याच्या वयस्क काकाांचे नुकसान होईल, अिा कुठल्याही मोहाला तो बळी 

पडणार नाही. मला माझ्या बँकाांना आजच सक्त सूचना द्यायला हव्यात. शमस्टर गुप्तहेर, या 

मध्यांतरीच्या काळात तुमचा तपास चालू ठेवा. त्याला सुखरूप परत आणण्यासाठी, इकडचे 

जग शतकडे करा. पैिाांबद्दल म्हणाल तर, पाच दहा पौांडाांच्या नोटाांची काही काळजी करू 

नका. त्यासाठी मी आहेच,”  
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हट्टीपणा भरलेल्या दुदैवी मनाच्या त्या महाशचकू्क माणसाने, आम्हाला मदत होऊ 

िकेल अिी काहीही माशहती शदली नाही. कारण त्याला त्याच्या पुतण्याच्या खासगी 

आयुष्याबद्दल फारच कमी माशहती होती. फक्त त्या अधणवट तारेवरच आम्ही पुराव्यासाठी 

अवलांबून होतो. ती हातात घेऊन, होम्स त्या साखळीतील दुसरा दुवा िोधण्यासाठी शसद्ध 

झाला. आम्ही उमराव माउांट जेम्सला हादरवून सोडले होते. या त्याांच्यावर कोसळलेल्या 

सांकटातून मागण काढण्यासांबांधी, ओव्हरटन त्याच्या सांघातील खेळाडूांचा, सल्ला घ्यायला गेला. 

हॉटेलपासून जवळच तार कायाणलय होते. आम्ही शतथे बाहेर थाांबलो.  

होम्स म्हणाला, “वॉटसन, हे आजमावून बघायला हरकत नाही. वॉरांटची मागणी करून, 

आपण ते कागदपत्र बघू िकतो. पण आपण अजून त्या पायरीपयांत आलो नाही. मला असे 

वाटत नाही, की एवढ्या गदीच्या शठकाणी ते चेहरे लक्षात ठेवत असतील. आपण प्रयत्न करून 

तर बघू.” 

तो शनरागसपणे कायाणलयातील ग्लखडकीमागील बाईला म्हणाला, “तुम्हाला मी त्रास देतो 

आहे. त्याबद्दल माफ करा. मी काल पाठवलेल्या तारेत थोडी चूक झाली आहे. मला अजून 

उत्तर आले नाही. मला वाटते, मी माझे नाव शलहायला बहुतेक शवसरलो. ते तसेच झाले आहे 

का, हे तुम्ही मला साांगू िकाल का?” 

त्या स्त्रीने पावत्याांचा गठ्ठा घेऊन पाने उलटली  

शतने शवचारले, “शकती वाजता?” 

“सहानांतर थोड्या वेळाने.” 

“कुणाला पाठवली होती?” 
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होम्सने त्याचे बोट ओठाांवर ठेवले व माझ्याकडे बशघतले. “त्यातील पशहला िब्द 

‘देवासाठी’ असा होता. मला उत्तर न आल्यामुळे, मी काळजीत पडलो आहे.” तो गुप्तपणे 

कुजबुजला. 

त्या बाईने एक कागद वेगळा केला. “हाच तो आहे. त्यावर नाव नाही.” शतने तो पुढे 

करत म्हटले.  

तो कागद घेत, होम्स म्हणाला, “मला उत्तर न येण्याचे, तेच कारण शदसते आहे. मी 

शकती मूखण आहे! शमस, िुभ सकाळ आशण माझी समस्या दूर केल्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही 

रस्त्यावर आल्यावर तो गालातल्या गालात हसला व हात एकमेकाांवर चोळले.  

मी शवचारले, “मग?’ 

“माझ्या शप्रय वॉटसन, आपली सरिी झाली. आपण शजांकलो. माझ्याकडे सात वेगवेगळे 

बेत होते. पण पशहल्याच फटक्यात आपण शजांकू असे वाटले नव्हते.” 

“आशण तुला काय समजले?’ 

आपल्या तपासासाठी करायची सुरवात कुठून करायची ते समजले. त्याने एक टाांगा 

थाांबवला. तो बोलला, “शकां ग िॉस से्टिन.” 

“आपण प्रवासाला शनघालो, तर?” 

“हो. मला वाटते आपण झटपट कें शब्रजला पोचले पाशहजे. मला सवण इिारे त्या 

बाजूकडून शमळत आहेत.” 

आम्ही गे्रज खानावळीचा रस्ता पार करताांना, मी शवचारले, “मला साांग, त्याच्या 

पलायनाबद्दल तुला कोणाचा सांिय येतो आहे? मला वाटते की आपल्या आतापयांतच्या 

केसेसमधे्य, गुन्ह्याचा उदे्दि न कळता तपास सुरु करायची ही पशहलीच वेळ असावी. त्याच्या 
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श्रीमांत काकाांबद्दल माशहती देण्यासाठी त्याचे अपहरण केले गेले असेल, याची तू नक्कीच 

कल्पना करू िकत नसिील, नाही का?” 

“माझ्या शप्रय वॉटसन, मी कबूल करतो की हे फार चाांगले स्पष्टीकरण आहे, असे मला 

वाटत नाही. पण त्या खडूस वयस्क माणसाला वठणीवर आणण्यासाठी, ते एक बरे स्पष्टीकरण 

आहे, हे माझ्या सुपीक डोक्यात आले.” 

“ते झाले. पण तुझे दुसरे स्पष्टीकरण काय होते?” 

“मी खूप सारी देऊ िकतो. ही घटना महत्वाच्या सामन्याच्या आदल्या सांध्याकाळीच 

व्हावी व शजांकण्यासाठी गरज असणाऱ्या माणसाबाबतच हे व्हावे, हे थोडे नवल वाटणारे व 

काही सुचवणारे आहे. कदाशचत तो योगायोगही असेल. पण हे उत्कां ठापूणण आहे. पैसे न लावता 

खेळलेल्या खेळात पैज लावणे नसते. पण बाहेरील लोकाांमधे्य अिा पैजा चालू असतात. 

आिमक, गुने्हगार रेसच्या घोड्यावर जिा पैजा लावतात, तिी या खेळाडूवर एखाद्याने 

लावली नसेल ना? हे एक स्पष्टीकरण आहे. दुसरे अगदी सहज सुचणारे आहे. ते असे आहे, 

की हा तरुण आता शकतीही नम्रतेचा आव आणत असला तरी, तो खरेच मोठ्या सांपत्तीचा वारस 

आहे आशण त्याचे अपहरण करून मोठ्या रक्कमेची मागणी करून ती शमळवण्याचा घाट 

घालणे काही अिक्य नाही.”  

“पण या बेताांचा तारेिी काही सांबांध नाही.” 

“खरे आहे, वॉटसन. आपल्या हातात प्रत्यक्ष पुरावा, म्हणजे एवढी तारच आहे. आपले 

लक्ष त्यापासून लाांब भरकटायला नको. ही तार पाठवायचा उदे्दि काय, हे िोधून 

काढण्यासाठीच आपण कें शब्रजला चाललो आहोत. आपल्या तपासाची वाट अजून तरी नक्की 

नाही. पण माझ्या मते सांध्याकाळपूवी, ती स्पष्ट होईल शकां वा आपण त्या शदिेने प्रगती करू.”  
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आम्ही त्या जुन्या शवद्यापीठाला पोचलो, तेव्हा आधीच अांधार झाला होता. से्टिनपासून 

आम्ही टाांगा केला व टाांगेवाल्याला डॉ लेस्ली आमणस्टर ॉांग याांच्या घरी नेण्यास साांशगतले. काही 

शमशनटात आम्ही गदीच्या शठकाणी एका मोठ्या इमारतीपािी आलो. आम्हाला रस्ता 

दाखवण्यात आला आशण िेवटी बरीच वाट बघून आम्हाला आत सोडण्यात आले. शतथे 

टेबलापलीकडे डॉक्टर बसलेले होते.  

मी डॉक्टरकी सोडून बराच काळ गेलेला असल्याने, मी डॉ लेस्ली आमणस्टर ॉांग याांना 

ओळखत नव्हतो. ते शवद्यापीठातील वैद्यकीय िाखेचे मुख्यच नवे्ह, तर इतर वैद्यकीय 

िाखाांमधे्यदेखील थोर शवचारवांत म्हणून युरोपभर प्रशसद्ध आहेत. त्याांच्या हुिारीची ख्याती 

माशहती नसणारा सुद्धा, त्याांच्याकडे एक कटाक्ष टाकूनच भारावून जाईल, असे ते शदसत होते. 

चौकोनी, भरीव चेहरा, दाट भुवयाांखालील डोळ्याांमधील खोल उदासी आशण घट्ट शमटलेला 

जबडा, असे त्याांचे वणणन करता येईल. शनमणळ चाररत्र्याचे, सजग मनाचे, थांड, स्वयांशिस्त 

पाळणारे, समाधानी व दुसऱ्यावर छाप पाडणारे असे ते असल्याचे मला जाणवले. त्याांनी माझ्या 

शमत्राचे काडण त्याांच्या हातात धरले व माझ्या काळसर दरारा वाटणाऱ्या शमत्राकडे, फारिा 

आल्हादक नसलेल्या नजरेने पाशहले.  

“शमस्टर िेरलॉक होम्स, मी तुमचे नाव ऐकले आहे. तुमचा व्यवसाय काय आहे, हे मी 

जाणतो. पण मी त्याची मुळीच भलावण करत नाही.” 

माझा शमत्र िाांतपणे म्हणाला, “तसे असेल तर, देिातील प्रते्यक गुने्हगारािी तुम्ही 

सहमत आहात.” 

“गुन्हा रोखण्यासाठीचे तुमचे प्रयत्न, समाजातील सुजाण नागररकाने पाठी ांबा 

देण्यासारखे आहेत. तरी मला याबद्दल सांिय नाही, की कायद्याने नेमले गेलेले स्कॉटलांड याडण, 

त्यासाठी पुरेसे आहे. लोकाांच्या खासगी आयुष्यातील गुशपते व झाकलेल्या बऱ्या अिा कौटुांशबक 

गोष्टी, तुम्ही उघड्या करता व तुमच्यापेक्षा कामात व्यग्र असणाऱ्या लोकाांचा मूल्यवान वेळ 
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फुकट घालवता, तेव्हा ते काम टीका करण्यायोग्य असते. उदाहरणाथण तुमच्यािी 

बोलण्यापेक्षा, माझ्या शवषयावरचे काम करणे मी पसांत करेन. 

“यात काही सांिय नाही, डॉक्टर. पण तुमच्या कामाहून आपले सांभाषण जास्त महत्वाचे 

ठरायची िक्यता आहे. मी तुम्हाला साांगू इग्लच्छतो की तुम्ही आता ज्याबद्दल दोष शदलात, त्याच्या 

उलट तुम्ही करत आहात आशण आम्ही, खासगी गोष्टी समाजात प्रसृत होण्यापासून वाचवायचा 

प्रयत्न करतो आहोत. ही केस व्यवसाशयक पोलीसाांच्या हातात पडण्यापूवीच आम्ही ती 

सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तुम्ही माझ्याकडे, नेमलेल्या गुप्तहेराांच्या व पोशलसाांच्याही 

पुढे जाणारा स्वयांपे्रररत गुप्तहेर म्हणून बघू िकता. मी गॉडिे सँ्टन्टनबद्दल चौकिी 

करण्यासाठी आलो आहे.” 

“त्याचे काय?” 

“तुम्ही त्याला ओळखता, की नाही?” 

“तो माझा जवळचा शमत्र आहे.” 

“तो नाहीसा झाला आहे, हे तुम्हाला माशहती आहे का?” 

“ओहो, खरे की काय?” डॉक्टराच्या शनश्चल चेहऱ्यावरील हावभाव जराही बदलले 

नाहीत.  

“त्याने त्याचे हॉटेल काल रात्री सोडले ---- तेव्हापासून त्याच्याबद्दल कुणाला काही 

माशहती नाही.” 

“तो नक्की परतेल.” 

“उद्या शवद्यापीठाचा फूटबॉलचा सामना आहे.” 
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मला त्या पोरकट खेळाबद्दल काही आत्मीयता नाही. पण मी त्याला ओळखतो व तो 

मला आवडतो, म्हणून मला त्याच्या भशवष्यकाळाबद्दल खूप रुची आहे. फूटबॉलचा सामना 

माझ्या ग्लखजगणतीत येत नाही.” 

“गॉडिे सँ्टन्टनच्या भशवष्यकाळाबद्दलच माझा तपास सुरु आहे. त्यामुळे 

त्याबाबतीतील तुमची सहानुभूती मी समजू िकतो. तो कुठे आहे, हे तुम्हाला माशहती आहे 

का?” 

“खात्रीने नाही.’ 

“तुम्ही कालपासून त्याला पाशहलेले नाही?” 

“नाही.” 

“शमस्टर सँ्टन्टनची तबे्यत चाांगली होती का?’ 

“अगदी चाांगली होती.” 

“तो कधी आजारी पडल्याचे तुम्हाला माशहती होते का?’ 

“कधीच नाही.’ 

होम्सने एक कागद डॉक्टराच्या डोळ्यापुढे फडकवला. मग तुम्ही कें शब्रजच्या डॉ लेस्ली 

आमणस्टर ॉांग याांच्या शमस्टर गॉडिे सँ्टन्टनच्या नावाच्या, गेल्या मशहन्यातील या तेरा शगनीच्या 

शबलाचे, काय स्पष्टीकरण द्याल? हे मला त्याच्या टेबलाच्या खणात शमळाले.” 

डॉक्टर रागाने लाल झाले.  

“शमस्टर होम्स, मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देण्याचे काही कारण, मला शदसत नाही.” 

होम्सने शबल परत त्याच्या वहीत ठेवले. तो म्हणाला, “तुम्हाला चार लोकाांसमोर 

स्पष्टीकरण द्यायचे असेल, तर मी आज ना उद्या येतोच. मी तुम्हाला आधीच म््हटले आहे, की 
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मी िक्यतो माझ्या अिीलाांच्या बाबतीतील गोष्टी जाहीर करत नाही. तुम्ही मला शवश्वासात घेणे 

िहाणपणाचे ठरेल.” 

“मला त्याबद्दल काही माशहती नाही.” 

“तुम्हाला शमस्टर सँ्टन्टनबद्दल, लांडनहून काही कळले आहे का?” 

“खात्रीने साांगतो, की नाही.” 

दमून सुस्कारा टाकत होम्स म्हणाला, “अरेरे! आता पुन्हा पोस्टाचे कायाणलय! तुम्हाला 

गॉडिे सँ्टन्टनने लांडनहून एक तातडीची तार काल सव्वा सहा वाजता पाठवली होती ---- ती 

नक्कीच त्याच्या नाहीसे होण्यािी सांबांशधत असणार ---- आशण तरीही तुम्हाला ती शमळाली 

नाही, हे सांियास्पद वाटते. मी पोस्टात जाऊन तिार नोांदवणार आहे.” 

डॉ लेस्ली आमणस्टर ॉांग त्याांच्या टेबलामागे उभे राशहले. त्याांचा चेहरा रागाने लालजाांभळा 

झाला. ते म्हणाले, “सर, तुम्ही माझ्या घराबाहेर जाण्याचे कष्ट घ्याल का? तुम्ही तुम्हाला हे काम 

करायला साांगणाऱ्या उमराव माउांट जेम्स याांना साांगा, की मी कुठल्याही प्रकारे त्याांना शकां वा 

त्याांच्या चमच्याांना मदत करू इग्लच्छत नाही. नाही, सर. याउप्पर एकही िब्द नको.” त्याांनी 

रागरागाने जोरात घांटी वाजवली. “जॉन, याांना बाहेरचा रस्ता दाखव.” एका भांपक स्वयांपाक्याने 

आम्हाला ढकलत दारापयांत नेले आशण आम्ही रस्त्यावर आलो. होम्स हसत सुटला.  

तो बोलला, “डॉ लेस्ली आमणस्टर ॉांग हे नक्कीच चाररत्र्यवान व कामाचा माणूस आहेत. 

त्याांनी त्याांची हुिारी वेगळ्या प्रकारे वापरली, तर प्रशसद्ध मोरीआटीची जागा भरून काढायला, 

तो अगदी योग्य माणूस आहे. माझ्या शबचाऱ्या वॉटसन, आपण या स्वागतोतु्सक नसलेल्या 

िहरात एकटे, शमत्राांशिवाय उभे आहोत. आपण ही केस सोडूही िकत नाही. ही आमणस्टर ॉांगच्या 

घरासमोरील हॉटेल आपल्या गरजा भागवायला बरे शदसते आहे. जर तू समोरच्या बाजूकडील 
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खोली शमळवलीस व रात्रीसाठी आवश्यक ते सामान आणलेस, तर मी काही चौकिा करायचे 

काम करू िकेन.”  

परां तु होम्सच्या कल्पनेपेक्षा या काही चौकिा फारच लाांबलचक शनघाल्यामुळे, तो नऊ 

वाजेपयांत हॉटेलात परत आला नाही. तो अिक्त व उदास शदसत होता. धुळीने माखला होता. 

भुकेने व दमून बेजार झाला होता. टेबलावर गार जेवण तयार होते. जेवण झाल्यावर त्याने 

पाईप पेटवला व त्याच्या अधणशवनोदी व तत्वज्ञान्याच्या पद्धतीने, न झालेल्या अपेशक्षत 

कामाांबद्दल शवचार करू लागला. टाांग्याच्या चाकाांच्या आवाजाने तो उठून ग्लखडकीत गेला. 

डॉक्टराांच्या दारासमोर गॅसबत्तीच्या उजेडात दोन घोड्याांची एक बग्गी उभी राशहली.  

होम्स म्हणाला, “ती साडेसहापासून गेले तीन तास बाहेर होती व आता आली आहे. 

त्यामुळे ती दहा बारा मैल शफरून आलेली आहे. आशण ती असे शदवसातून एकदा शकां वा दोनदा 

करते.” 

“एका काम करणाऱ्या डॉक्टरसाठी, हे काही नवीन नाही.” 

“पण आमणस्टर ॉांग हा काही खरी डॉक्टरकी करणारा नाही. तो सल्लागार व प्राध्यापक 

आहे. तो सवणसाधारण अिी डॉक्टरकी करत नाही. कारण मग त्याला त्याचे शलखाणाचे, 

वाचनाचे काम करता येत नाही. तर मग तो एवढा वेळ, जातो तरी कुठे? हे असे जाणे, त्याला 

त्रासदायक ठरत असणार. तो कुणाला भेटायला जातो?” 

“त्याचा टाांगेवाला ---- “ 

“माझ्या शप्रय वॉटसन, तुला असा सांिय येऊ िकतो का, की मी त्याच्यावर हा प्रयोग 

केला नसेल? त्याच्या मालकाने पढवल्यामुळे, की त्याच्या दुष्ट अनीतीमान असण्यामुळे, पण 

त्याने उद्धटपणे माझ्या अांगावर कुत्रा सोडला. त्या माणसाला व कुत्र्यालाही माझ्या हातातील 

काठी आवडली नसावी. तर अिा तऱ्हेने तो प्रयत्न फसला. त्यानांतर सांबांध ताणले गेले व पुढील 
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चौकिी अिक्य झाली. आपल्या हॉटेलच्या पररसरातील एका भल्या माणसाकडून मला 

डॉक्टराांच्या काही सवयी व रोजचा प्रवास, याबद्दल माशहती शमळाली. त्याच क्षणी, त्याच्या 

म्हणण्याप्रमाणे, टाांगा दारात येऊन थाांबला.” 

“तू त्याच्यामागे गेला नाहीस का?” 

“छान वॉटसन! तू आज सांध्याकाळी फार चमकतो आहेस. ही कल्पना माझ्याही मनात 

आली. आपल्या हॉटेलच्या पुढे असलेले सायकली ांचे दुकान तू पाशहले असिील. त्यात मी 

घुसलो. एक सायकल घेतली आशण टाांगा माझ्या नजरेच्या टप्प्प्यातून अदृष्य व्हायच्या आत, मी 

त्याच्या मागे जाऊ लागलो. मी वेग वाढवला. मग कुणाच्या लक्षात येणार नाही इतके अांतर 

ठेवत, साधारण िांभर याडाणचे अांतर तोडले. गावाबाहेर पोचेपयांत मी टाांग्याच्या शदव्याांमागे गेलो. 

आता आम्ही एका लहानिा रस्त्यावर पोचलो, तेव्हा काहीिी लाजीरवाणी घटना घडली. टाांगा 

थाांबला. डॉक्टर उतरले व सावकािीने चालत मागे आले. मी शतथेच सायकल थाांबवली होती. 

ते मला छान, फसव्या आवाजात म्हणाले, की रस्ता लहान असल्यामुळे त्याांना अिी भीती 

वाटते आहे की टाांगा व सायकल दोन्ही शतथून जाऊ िकणार नाही. ते त्याांनी फारच सु्तत्य 

पद्धतीने साांशगतले. मी लगेच सायकलवर टाांग मारली व टाांगा ओलाांडून पुढे गेलो. काही मैल 

गेल्यावर सोयीस्कर शठकाणी मी टाांगा गेला का, ते बघायला थाांबलो. शतथे टाांग्याचा काही पत्ता 

नव्हता. याचा अथण, तो मला न शदसलेल्या कुठल्यातरी आडव्या गल्लीत गेला. मी मागे शफरलो. 

पण टाांगा कुठे शदसेना. आशण आता तू बघतो आहेस, त्याप्रमाणे ती इथे येऊन ठेपलेलो आहे. 

अथाणत, मला गॉडिे सँ्टन्टनच्या नाहीसे होण्यािी, याचा सांबांध जोडायचे काही कारण नव्हते. 

फक्त डॉ आमणस्टर ॉांग याांच्या हालचाली ांवर नजर ठेवणे, एवढाच उदे्दि होता. पण आता माझ्या 

लक्षात आले, की त्याांचा पाठलाग करणाऱ्याांवर त्याांचे बारीक लक्ष असते. हे प्रकरण त्यामुळे 

जास्त रोचक होत चालले आहे. याचा छडा लावेपयांत मी गप्प बसणार नाही.” 

“आपण उद्या त्याांचा पाठलाग करू िकतो.” 
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“आपण करू िकतो का? तुला वाटते शततके, ते सोपे नाही. तुला कें शब्रजच्या उपनगरीय 

भागाची शविेष माशहती नाही. शतथे लपायच्या नैसशगणक जागा नाहीत. मी काल रात्री शफरलो, तो 

सवण भाग तुझ्या तळहातासारखा सपाट व मोकळा आहे. आशण आपण ज्याचा पाठलाग 

करणार तो माणूस, त्याने मला जसे बनवले त्यावरून असे वाटते, की तो काही मूखण नाही. मी 

ओव्हरटनला तार पाठवून लांडनमधील ताज्या घडामोडी ांबद्दल शवचारले आहे. मधल्या वेळात 

आपण आपले लक्ष डॉ आमणस्टर ॉांगवर एकशत्रत करू िकतो. मी िपथेवर साांगू िकतो, की 

त्याला गॉडिे कुठे आहे, ते माशहती आहे. तरीही जर आपल्याला ते माशहती झाले नाही, तर ती 

आपली चूक असेल. आता तरी पत्त्ाांचा डाव त्याच्या हातात आहे. पण वॉटसन, तू जाणतोस, 

की खेळ असा अधणवट सोडायची माझी सवय नाही.” 

तरीही दुसरा शदवसदेखील, गूढ सोडवण्याच्या जराही जवळ न पोचण्यात गेला. 

न्याहारीनांतर आम्हाला एक शचट्ठी शमळाली. होम्सने हसतहसत ती मला वाचायला शदली. ती 

अिी होतीुः  

सर, 

तुम्ही माझ्यावर लक्ष ठेवण्यात तुमचा वेळ फुकट घालवत आहात. तुम्हाला काल रात्री 

िोध लागला, त्याप्रमाणे माझ्या टाांग्याला मागे एक ग्लखडकी आहे. तुमची इच्छा असेल, तर 

येथून वीस मैलाांवर असलेल्या त्या शठकाणापयांत तुम्हाला माझा पाठलाग करावा लागेल. 

मध्यांतरीच्या काळात मी तुम्हाला साांगतो, की माझ्यावर हेरशगरी करून, गॉडिे सँ्टन्टनला 

िोधण्याच्या दृष्टीने काहीही हाती गवसणार नाही. त्यापेक्षा तुम्ही लांडनला परतून तुम्हाला या 

कामशगरीवर नेमणाऱ्याला साांगावे, की तुम्हाला गॉडिेचा माग काढणे िक्य नाही. कें शब्रजला 

राहून तुमचा वेळ नक्कीच फुकट जाणार आहे. तुमचा शवश्वासू, लेस्ली आमणस्टर ॉांग. 

होम्स म्हणाला, “तो डॉक्टर मोकळेपणे बोलणारा, प्रामाशणक पण भाांडखोर आहे. तो 

माझी उतु्सकता वाढवतो आहे. इथून जाण्यापूवी मला याचा छडा लावला पाशहजे.” 
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मी म्हटले, “त्याचा टाांगा आता त्याच्या दारात उभा आहे. तो त्यात चढतो आहे. त्याला 

आपल्या ग्लखडकीकडे कटाक्ष टाकताांना मी पाशहले. समजा मी सायकलवर माझे निीब 

आजमावून बशघतले तर?” 

“नाही. नाही. शप्रय वॉटसन, तुझ्या चपळपणाच्या सवण नैसशगणक गुणाांना मान देऊनही, तू 

डॉक्टराांच्या तोडीस तोड शनघिील, असे मला वाटत नाही. माझा मी स्वतांत्रपणे काही युक्ती 

िोधून काढतो. आपण दोघे चौकस व्यक्ती, त्या खेडेगावाच्या झोपाळू सुनसान रस्त्यावर गेलो, 

तर शतथे उगीच नको त्या गावगप्पाांना उत येईल. तू इथे तुझा वेळ चाांगला घालवण्यासाठी, 

काहीतरी नक्की िोधून काढिील. सांध्याकाळपूवी मी तुला चाांगला अहवाल देऊ िकेन, अिी 

आिा करतो.” 

अजून एकदा माझ्या शमत्राने, मार खाऊन यायचे ठरवले असावे. तो रात्री दमून व 

अयिस्वी होऊन परत आला. 

“वॉटसन, माझा शदवस फुकट गेला. डॉक्टराांच्या टाांग्याच्या शदिेने जाऊन, मी 

कें शब्रजच्या आसपासच्या त्या भागातील लोकाांिी शदवसभर बोललो. तेथील वाताणहराांिी व 

वतणमानपत्र छापणाऱ्याांिी, त्या तारेबद्दल बोललो. शहस्टन, चेस्टरटन, वॉटरबीच, ओशकां ग्टन इ. 

भाग शपांजून काढला. पण हाती काही लागले नाही. मात्र टाांग्याकडे, त्या मरगळलेल्या वेळी 

दुलणक्ष झाले. परत डॉक्टराांचा शवजय झाला. माझ्यासाठी तारेचा कागद आहे का?” 

“हो. हा बघ.” 

“शटर शनटी महाशवद्यालयातील जेरेमी शडक्सनला, कुत्र्याबद्दल शवचार.  

“मला समजले नाही.”  
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“ओहो, हे अगदी सरळ आहे. हे आपला शमत्र ओव्हरटन याच्याकडून, माझ्या प्रश्नाला 

उत्तर म्हणून आले आहे. मी शमस्टर जेरेमी शडक्सनला शचट्ठी पाठवतो. त्यानांतर नक्की आपले 

निीब बदलेल. तसेही सामन्याबद्दल काही बातमी आहे का?” 

“हो. स्थाशनक सांध्याकाळच्या वतणमानपत्रात त्याबद्दल शवसृ्तत माशहती आलेली आहे. 

ऑक्सफडण एका गोलाने व दोन डावाांनी शजांकले. त्यातील िेवटचे वाक्य आहेुः 

‘ओव्हरटन कप्तान असलेल्या सांघाचा पराभव बहुधा चतुरस्त्र आांतरराष्टर ीय खेळाडू 

गॉडिे सँ्टन्टन याच्या दुदैवी गैरहजेरीमुळे झाला असावा. त्याची अनुपग्लस्थती, खेळाच्या प्रते्यक 

बाबतीत जाणवत होती. तीन क्वाटणर ओळीचा शमलाफ नसल्याने, त्याांचे चढाईतील व 

सांरक्षणातील दौबणल्य सांघाच्या दमदार खेळापुढे वरचढ ठरले.’ 

होम्स बोलला, “मग आपला शमत्र ओव्हरटन याचे, असे काही वाईट होणार असल्याचे 

वक्तव्य, बरोबर ठरले. वैयग्लक्तक रीत्या मी डॉ आमणस्टर ॉांग, याांच्या मतािी सहमत आहे. 

फुटबॉल माझ्या कायणके्षत्रात येत नाही. वॉटसन, आज रात्री लवकर झोपावे. कारण मला वाटते 

उद्याचा शदवस घटनाांनी भरलेला असणार आहे.” 

दुसऱ्या शदविी सकाळी होम्सच्या पशहल्या दिणनाने मी घाबरलो. कारण तो 

िेकोटीिेजारी त्याची लहानिी त्वचेत द्यायची शसरी ांज घेऊन बसला होता. त्याच्या स्वभावातील 

एकमेव तु्रटीबरोबर, त्याच्या व्यसनीपणाबद्दल, मी त्याचे सांधान जोडले. त्यामुळे त्याच्या हातात 

ते चकाकताांना पाहून मला भीती वाटली. माझा काळजीचा चेहरा बघून, तो हसू लागला व 

त्याने ती टेबलावर ठेवली.  

“नाही. नाही. माझ्या शप्रय शमत्रा, घाबरायचे काही कारण नाही. या प्रसांगी हे काही त्रास 

देणारे साधन नसून, ती आपले गूढ उकलायची शकल्ली आहे. या शसरी ांजवर माझ्या सवण आिा 

एकवटल्या आहेत. मी आताच ितू्रची शबत्तमबातमी काढायच्या एका मोशहमेवरून परत आलो 

आहे. सवण काही आपल्याला हवे तसे घडते आहे. छान न्याहारी कर. वॉटसन, मी आज डॉ 
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आमणस्टर ॉांगच्या मागावर जायचे ठरवतो आहे. आशण एकदा ते सुरु झाले की मी त्याच्या शबळात 

शिरेपयांत, शवश्राांती घ्यायला शकां वा खायला थाांबणार नाही.” 

मी म्हणालो, “असे असेल तर, आपण आपली न्याहारी बरोबर घेऊ. कारण तो लवकर 

शनघतो आहे. त्याचा टाांगा दारात उभा आहे.” 

“त्याची काळजी नको. त्याला जाऊ दे. मी त्याचा पाठलाग करू िकणार नाही अिा 

शठकाणी तो गेला, तर मी त्याला हुिार समजेन. तुझे झाले, की माझ्याबरोबर खाली ये. मी तुझी 

ओळख नवीन शनष्णात गुप्तहेरािी करून देतो. आपण जे काम करू इग्लच्छतो, त्यात तो माहीर 

आहे.” 

आम्ही खाली उतरल्यावर मी होम्सच्या मागे तबेल्याच्या मोकळ्या जागी गेलो. शतथे त्याने 

एका सैल पेटीचे कुलूप उघडले. त्याने त्यातून एक मुटकुळे करून बसवलेले, उभ्या कानाांचे, 

पाांढऱ्या ताांबड्या रांगाचे कुते्र बाहेर काढले. ते कोल्हयाांची शिकार करणाऱ्या जातीचे कुते्र होते.  

मला तुझी पॅमे्पिी ओळख करून देऊ दे. तो स्थाशनक जातीवांत कुत्रा असून िानदार 

आहे. त्याच्या िरीरावरून कळेल, की तो जास्त उडया मारणारा नाही, पण वासाने माग 

काढण्यात, फार हुिार आहे. ठीक आहे. पॅमे्प, तू फार जोरात धावणारा नसलास, तरी तू 

लांडनच्या मध्यमवयीन बऱ्याच लोकाांपेक्षा जोरात पळणारा असिील, अिी मी अपेक्षा करतो. 

तेव्हा मी हा चामड्याचा तुकडा तुझ्या गळ्यातील पट्ट्याला बाांधतो. आता चल. तू काय करू 

िकतोस, ते आम्हाला दाखव. त्याने त्या कुत्र्याला डॉक्टराांच्या दारात सोडले. कुत्र्याने क्षणभर 

वास घेतला आशण उद्दीशपत होऊन, एक आरोळी ठोकून, तो रस्त्यावरून पळत सुटला. त्याच्या 

मागून धावताांना, आम्ही गावाबाहेर आलो आशण खेडेगावाच्या रस्त्याने जाऊ लागलो. 

मी शवचारले, “होम्स, तू काय केलेस?” 
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“मी डॉक्टराांच्या अांगणात चालून आलो. या प्रसांगाला बरोबर उपयोगी असे, 

िहाणपणाचे साधन, मी वापरणार आहे. मी टाांग्याच्या मागील चाकाला उग्र दपण असलेली 

बडीिेपाांच्या अकाणने भरलेली शसरी ांज टोचली. आता हा कुत्रा त्याचा वास घेत घेत, इथून जॉन 

ओ ग्रोट्सपयांत जाईल. आपला शमत्र आमणस्टर ॉांगला कुत्र्याला हाकलणे िक्य होणार नाही. त्याला 

त्याच्या मागाणने जात रहावे लागेल. तो लबाड, हलकट! मला हुलकावणी देतो काय!” कुत्रा 

टाांग्यामागे जात जात, अचानक मुख्य रस्त्यापासून एका गवताळ गल्लीत वळला. अधाण मैल 

पुढे एक मोठा रस्ता लागला. मग तो मोठे वळण घेऊन, गावाच्या शदिेने गेला. शतथून तो 

गावाच्या दशक्षणेला गेला. शतथून सरळ जात राशहला. आम्हीही तसेच कुत्र्याच्या मागे मागे गेलो.  

हा लाांबलचक वळणाचा रस्ता पूणणपणे आमच्या फायद्याचा होता. होम्स बोलला, 

“आता काय? मी गावकऱ्याांकडे केलेल्या चौकिा फुकट गेल्या, यात काही नवल नाही. डॉक्टर 

नक्की आपल्याला चकवत होता. अिा फसवणुकीचे कारण आपल्याला िोधून काढले पाशहजे. 

आपल्या उजवीकडे हे टर मशपांग्टन गाव शदसते आहे. आशण देवा रे! कोपऱ्यावरून टाांगा येतो 

आहे. तो बहुधा परत चालला आहे. वॉटसन, घाई कर ---- पटपट. नाहीतर आपण गाळात 

जाऊ!” 

त्याने गेटमधून िेतात उडी मारली. त्याच्यामागून पँमे्प ओढल्यासारखा गेला. आम्ही 

कुां पणाच्या आसऱ्यापािी पोचतो न पोचतो, तोच टाांगा शतथून शनघून गेला. मला आत डॉ 

आमणस्टर ॉांग शदसला. त्याचे खाांदे झुकलेले होते. डोके हाताांमधे्य बुडालेले होते. तीच शचांताजनक 

आकृती. माझ्या शमत्राच्या थांड चेहऱ्याकडे बघून मला समजले, की त्याने पण डॉ आमणस्टर ॉांगला 

पाशहले. 

तो म्हणाला, “मला भीती वाटते की आपल्या या कृत्याचा िेवट वाईट रीत्या व्हायला 

नको. लवकरच आपल्याला कळेल. पॅमे्प, ये. िेतात ही बांगलीवजा झोपडी शदसते आहे.” 
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आता काही सांिय नव्हता, की आम्ही आमच्या लक्ष्यापयांत पोचलो होतो. पॅमे्प उद्दीशपत 

होऊन गेटच्या बाहेर धावत होता व ओरडत होता. शतथे टाांग्याच्या चाकाांच्या खुणा अजूनही 

शदसत होत्या. त्या सुनसान झोपडीकडे पायवाट गेली होती. होम्सने कुत्र्याला कुां पणाला बाांधले. 

आम्ही पुढे गेलो. माझ्या शमत्राने गांजलेले लहानसे दार वाजवले. पुन्हा वाजवले, पण काही उत्तर 

शमळाले नाही. तरीही झोपडी काही ररकामी नव्हती. आमच्या कानाांवर बारीक आवाज पडत 

होता ---- काही अस्वस्थ असा बारीक दुुःखी आशण शनहेतुकपणे उदास असा आवाज येत 

होता. काय करावे हे न कळून, होम्स थाांबला. त्याने मागे वळून आम्ही आलेल्या रस्त्याकडे 

पाशहले. त्यावरून टाांगा येत होता. तेच करडे घोडे होते.  

होम्स ओरडला, “अरे देवा! डॉक्टर परत इकडे येतो आहे. तो थाांबला. तो येण्यापूवी, 

आपण हे काय प्रकरण आहे ते बशघतले पाशहजे.” 

त्याने झोपडीचे दार उघडले व आम्ही आत हॉलमधे्य शिरलो. आता तो आवाज, अशधक 

जोराने येऊ लागला. िेवटी एक मोठी करूण शकां काळी मारून, तो थाांबला. तो वरून येत 

होता. होम्स वर घुसला. मी त्याच्या पाठोपाठ गेलो. एक अधणवट लावलेले दार त्याने उघडले. 

आम्ही आतील दृष्य बघून जागच्या जागी ग्लखळून गेलो.  

एक तरुण, सुांदर बाई अांथरुणावर मरून पडली होती. शतचा चेहरा शफकट, िाांत शदसत 

होता. मालवलेले सताड उघडे शनळे डोळे, शवस्कटलेल्या सोनेरी केसाांमधून वर लागले होते. 

पलांगाच्या पायािी अधणवट बसलेला, अधणवट गुडघ्यात वाकलेला, त्याचा चेहरा कपड्यात 

लपवलेला एक तरुण मनुष्य बसला होता. त्याची आकृती हुांदक्याांमधे्य धूसर झालेली शदसत 

होती. तो त्याच्या दुुःखात इतका चूर होता, की होम्सचा हात त्याच्या खाांद्यावर पडेपयांत, त्याने 

वर पाशहलेदेखील नाही.  

“तुम्ही शमस्टर गॉडिे सँ्टन्टन आहात का?” 

“हो. हो. मी तोच आहे. पण तुम्ही यायला फार उिीर केलात. ती मरण पावली आहे.” 
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तो मनुष्य इतका शदगू्मढ झाला होता की त्याला वाटत होते, आम्ही म्हणजे त्याने 

मदतीला बोलावलेले डॉक्टरच आहोत. होम्स काही साांत्वनपर िब्द बोलणार होता व त्याच्या 

अचानक नाहीसे होण्याने त्याच्या शमत्राांना कसा धक्का बसला, ते साांगणार होता. तेव्हाच 

शजन्यात पदरव आला. पाठोपाठ डॉ आमणस्टर ॉांगचा जाड, गांभीर व प्रश्नाथणक चेहरा दारात 

अवतीणण झाला.  

“तर, सभ्य गृहस्थहो, तुम्ही िेवटी तुमच्या िोधातील ती नाजूक घडी गाठ्लीत. मी मृत 

व्यक्तीसमोर काही बोलणार नाही. पण मी तुम्हाला साांगून ठेवतो, की मी तरुण असतो, तर 

तुमचे हे राक्षसी कृत्य तुम्हाला काही इजा न करता खपवून घेतले नसते.” 

माझा शमत्र नम्रतेने म्हणाला, “डॉ आमणस्टर ॉांग, आम्हाला माफ करा. मला वाटते, आम्ही 

थोडे चुकीच्या वेळी आलो आहोत. जर तुम्ही आमच्याबरोबर खाली आलात, तर आम्ही या 

असमाधानकारक प्रकरणावर काही उजेड पाडू िकू.” 

एका शमशनटाने, तो थांड डॉक्टर व आम्ही खालच्या हॉलमधे्य होतो.  

ते म्हणाले, “बोला, सर.” 

“माझी इच्छा आहे, तुम्ही पशहल्या प्रथम समजून घ्यावे की मला उमराव माउांट जेम्स 

याांनी नेमलेले नाही. या प्रकरणात त्याांना, माझी सहानुभूती मुळीच नाही. एखादा मनुष्य हरवतो, 

तेव्हा त्याचे निीब काय आहे, हे बघणे माझे कतणव्य आहे. आता ते केल्यावर, माझे काम सांपले 

आहे. जोपयांत यात काही गुन्हा नाही, तोपयांत असली प्रकरणे जनतेत जाहीर होणे, मला 

आवडत नाही. मी कल्पना करतो त्याप्रमाणे, यात कायद्याचे उल्लांघन नसेल, तर तर 

शनुःिांकपणे गोष्टी खासगी ठेवल्या जातील व वतणमानपत्राांपासून लाांब रहातील, याबद्दल तुम्ही 

खात्री बाळगा.” 

डॉ आमणस्टर ॉांग पटकन पुढे आले व होम्सिी हातशमळवणी केली.  
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ते बोलले, “तुम्ही सद्गृहस्थ आहात. मी तुम्हाला नीट ओळखले नाही. मी देवाचे आभार 

मानतो की शबचाऱ्या सँ्टन्टनला एकटे ठेवण्यातली माझी नैशतक बोच वा अपराधी वाटणे, यामुळे 

मी माझा टाांगा इथे परत आणला. त्यामुळे, तुमची ओळख होण्यापासून वांशचत होता होता 

बचावलो. तुम्हाला जेवढे माशहती आहे, तेवढेच मला माशहती असल्याने, पररग्लस्थती सहज स्पष्ट 

करता येईल. एक वषाणपूवी गॉडिे सँ्टन्टन लांडनमधे्य रहात होता. आशण त्याच्या 

घरमालशकणीच्या मुलीकडे ओढल्यासारखा आकशषणत झाला. शतच्याबरोबर त्याने लग्न केले. ती 

सुांदर होती, शततकीच बुग्लद्धमान व चाांगली होती. कोणाही माणसाला, अिा बायकोची लाज 

वाटली नसती. पण गॉडिे त्या हलकट म्हाताऱ्या उमरावाचा वारस होता. आशण हे नक्की होते, 

की या लग्नामुळे तो वारसाहक्क, सांपुष्टात आला असता. मला तो मुलगा चाांगला माशहती आहे. 

त्याच्या अनेक गुणाांमुळे तो माझा लाडका होता. गोष्टी सरळ ठेवण्यासाठी माझ्याकडून होईल, 

शततकी मदत मी केली. आम्ही गोष्टी जगजाहीर होऊ नयेत म्हणून, खूप प्रयत्न केले. कारण 

अिा गोष्टी एकदा फुटल्या, की त्या वेगाने सवणदूर पसरतात. या ओसाड भागातील घराचे, मी 

आभार मानतो. त्यामुळे गॉडिे अजूनपयांत बचावलेला आहे. त्याचे गुशपत मी व एक चाांगला 

नोकर सोडून, कुणालाच माशहती नव्हते. तो नोकर आता मदत शमळवण्यासाठी, टर मशपांग्टनला 

गेलेला आहे. पण िेवटी गॉडिेच्या बायकोच्या धोकादायक आजारपणाचा मोठा धक्का त्याला 

बसला. तो फार भयानक आजार होता. तो शबचारा मुलगा दुुःखाने गाांजून गेला. तरीही त्याला 

लांडनला जाऊन, सामना खेळायचा होता. कारण स्पष्टीकरण शदल्याशिवाय, न खेळायचे कारण 

साांगता आले नसते व मग त्याचे गुशपत फुटले असते. मी तारेने त्याला धीर द्यायचा प्रयत्न केला. 

त्याने मला उत्तरादाखल एक तार पाठवली व मला जमेल तेवढी मदत करायला साांशगतले. हीच 

ती तार, जी किी काय माशहती नाही, पण तुम्हाला वाचायला शमळाली. मी त्याला हे साांशगतले 

नाही, की त्याच्या बायकोचे शकती थोडे जगणे उरल्याचा धोका आहे. कारण तो त्या बाबतीत 

काही करू िकत नव्हता. पण मी खरी गोष्ट त्या मुलीच्या वशडलाांना साांशगतली. त्यानी ती 

वेड्यासारखी गॉडिेला साांशगतली. त्यामुळे तो अनावर दुुःखाने सरळ शनघून आला व सतत 
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शतच्या उिापायर्थ्ािी बसून राशहला. शतच्या अांथरुणाच्या कोपऱ्यात गुडघे पोटािी घेऊन 

िोक करत राशहला. िेवटी आज सकाळी शतच्या यातना देवाने सांपवल्या. शमस्टर होम्स, असे 

हे सवण झाले. मी तुमच्या आशण तुमच्या शमत्राच्या वचनभांग न करण्याच्या िब्दावर अवलांबून 

आहे.” 

होम्सने डॉक्टराांचा हात घट्ट दाबला.  

तो म्हणाला, “चल, वॉटसन.” आशण आम्ही शहवाळ्यातील त्या मावळत्या सूयणप्रकािात, 

त्या दुुःखी घरातून बाहेर पडलो.  
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The Adventure Of Six Napoleons 

सहा नेपोलीयन्सचे साहस 

 

 

स्कॉटलांड याडणच्या शमस्टर लेस्टर ेडसाठी, आम्हाला एखाद्या सांध्याकाळी भेट देणे, ही 

काही नेहमीपेक्षा वेगळी गोष्ट नव्हती. िेरलॉक होम्स त्याचे स्वागत करे. 

कारण त्यामुळे त्याला पोशलसाांचे सध्या काय चालले आहे, हे समजत असे. लेस्टर ेड 

जी बातमी साांगत असे त्याबद्दल, तो सध्या काम करत असलेल्या केसबद्दल, ऐकायला होम्सला 

नेहमीच आवडत असे. जरी केसमधे्य प्रत्यक्ष लुडबूड केली नाही, तरी त्याच्या प्रदीघण ज्ञान व 

अनुभवातून तो लेस्टर ेडला प्रसांगापरते्व काही सूचना शकां वा प्रस्ताव देत असे.  
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आजच्या शविेष सांध्याकाळी, लेस्टर ेड हवापाण्याबद्दल व वतणमानपत्राबद्दल बोलत होता. 

शवचारपूवणक शसगरेटचा धूर सोडत, मग तो गप्प झाला. होम्सने त्याच्याकडे उतु्सकतेने पाहीले 

व शवचारले, 

“सध्या तुझ्या हातात काही उले्लखनीय काम आहे का?” 

“नाही, शमस्टर होम्स ---- शविेष असे काही नाही.” 

“पण मला त्याबद्दल साांग.” 

लेस्टर ेड हसला. 

“असे बघा, शमस्टर होम्स, माझ्या मनात काही आहे, हे नाकारण्यात अथण नाही. तरीही 

ती तिी अप्रसु्तत गोष्ट आहे. मला कळत नाही, की ती तुम्हाला साांगावी की नाही. ती तिी 

फालतू असली तरीही शवशचत्र असल्याने, ती साांगून तुम्हाला त्रास द्यावा की नाही, ते मला 

समजत नाही. पण अिा वेगळ्या शवशचत्र गोष्टी ांबद्दल, तुम्हाला आत्मीयता असल्याचे, मला 

माशहती आहे. पण माझ्या मते, ती आपल्यापेक्षा जास्त डॉ वॉटसनच्या, अखत्यारीत येते.” 

मी म्हणालो, “एखादा रोग?’ 

“वेडेपणा. शवशचत्र वेडेपणा. आजच्या काळात नेपोशलअनबद्दल इतका पराकोटीचा दे्वष 

असण्याची, कल्पना करता येत नाही. त्याची प्रशतमा कुठेही पाशहल्यास, तो ती मोडून टाकतो.” 

होम्स मागे होऊन, त्याच्या खुचीत बुडाला.  

तो बोलला, “हे काही माझे काम नाही.” 

“बरोबर. मी तेच म्हणतो. पण जेव्हा तो माणूस, त्याचे नसलेले नेपोशलअनचे फोटो व 

शचते्र तोडण्यासाठी चोरी करतो, तेव्हा त्याला डॉक्टरपेक्षा पोशलसाांकडे सोपवण्याची वेळ येते.” 

होम्स ताठ बसला. 
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“चोरी! हे जास्त रुचीपूणण आहे. मला त्याबद्दल अजून ऐकायला आवडेल.” 

लेस्टर ेडने त्याची कामाची डायरी बाहेर काढली आशण पाने उलटून त्या केसबद्दल आठवू 

लागला. 

तो म्हणाला, “पहीली केस चार शदवसापूवी दाखल झाली. केशनांग्टन रस्त्यावरील शचते्र व 

पुतळे शवकणाऱ्या दुकानाचा मालक मोसण हडसन, याने ती केली होती. त्याचा मदतनीस 

क्षणभर दुकानाबाहेर गेला होता. तेव्हा त्याला काही फुटल्याचा आवाज आल्यामुळे, तो परत 

आला आशण बघतो तर, काऊां टरवरील अनेक कलाकुसरीच्या वसू्तांबरोबर ठेवलेल्या 

नेपोशलअनच्या अधणपुतळयाचे फुटून तुकडेतुकडे झाले होते. तो रस्त्यावर धावला. तेव्हा बऱ्याच 

लोकाांनी साांशगतले, की त्याांना एक माणूस पळत, दुकानातून बाहेर पडताांना पाशहल्यासारखे 

वाटले. पण त्या हलकटाला कोणी नीट पाहीले नाही व कोणी त्याला आता ओळखूदेखील 

िकणार नाही. तरुण शनढाणवलेल्या दांगलखोराांकडून सतत होणाऱ्या कृत्याांपैकीच ते एक 

असावे. त्यावेळी शतथे कतणव्य बजावणाऱ्या कॉने्स्टबलच्या कानावर ते घातले गेले. तो पॅ्लस्टरचा 

पुतळा काही शिशलांगचा असल्यामुळे, तो एक पोरखेळ समजून, सोडून देण्यात आला.  

पण दुसरी केस जास्त गांभीर होती. आशण शवशचत्रही होती. ती काल रात्रीच झाली. 

केशनांग्टन रस्त्यावरील मोसण हडसनच्या दुकानापासून काही िे याडाांवर, एक प्रशसद्ध 

डॉक्टर बाशनणकोट रहातो. थेम्सच्या दशक्षणेकडे त्याचा दवाखाना जोरात चालतो. त्याचे घर व 

सल्ला देण्याचा मुख्य दवाखाना केशनांग्टन रस्त्यावर आहे. शतथून दोन मैलाांवर शब्रक्स्टन 

रस्त्याच्या खालील बाजूस, त्याची िस्त्रशिया करण्याची िाखा व अजून एक दवाखाना आहे. 

हा डॉक्टर बाशनणकोट नेपोशलअनचा फारच चाहता असून, त्याचे घर त्या िें च सम्राटाच्या 

पुस्तकाांनी, शचत्राांनी व त्याच्याशवषयीच्या आठवणी ांच्या वसू्तांनी खचाखच भरलेले आहे. काही 

काळापूवी त्याने मोसण हडसनकडून एका िें च शिल्पकाराने बनवलेले, नेपोलीअनचे दोन सुांदर 

अधणपुतळे खरेदी केले. त्यातील एक त्याने केशनांग्टन रस्त्यावरील घराच्या हॉलमधे्य ठेवला आशण 
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दुसरा शब्रक्स्टन रस्त्यावरील िस्त्रशिया करण्याच्या शठकाणच्या िेकोटीवरील कट्ट्यावर ठेवला. 

जेव्हा आज सकाळी डॉक्टर बाशनणकोट घरी आले, तेव्हा त्याांना घरात रात्री चोरी झाल्याचे 

आढळून आले. पण हॉलमधील नेपोशलअनचा पुतळा सोडून, काहीही चोरीला गेलेले आढळले 

नाही. तो पुतळा बाहेर काढून बागेच्या शभांतीवर आपटून रानटीपणे फोडण्यात आला होता. 

खाली त्याचे तुकडे शवखुरलेले आढळले.  

होम्सने त्याचे हात चोळले.  

तो म्हणाला, “हे नक्कीच काही आगळेवेगळे आहे.” 

“मला वाटलेच, की हे ऐकून तुम्ही खूष व्हाल. पण अजून मी िेवटाकडे आलो नाही. 

डॉक्टर बाशनणकोट जेव्हा दुपारी बारा वाजता शब्रक्स्टन रस्त्यावरील िस्त्रशिया करण्याच्या 

शठकाणी आले, तेव्हा रात्री ग्लखडकी उघडी असून दुसऱ्या पुतळ्याचे तुकडे खोलीभर शवखुरलेले 

शदसले. त्याचा पार भुगाच करण्यात आला होता. दोन्ही केसेसमधे्य पुरावा म्हणून गुने्हगाराच्या 

शकां वा खोडी काढलेल्या वेड्याच्या काही खुणा सापडल्या नाहीत. शमस्टर होम्स, कायकाय झाले 

ते तुम्हाला कळले का?” 

होम्स बोलला, “हा शवनोद वाटत नाही. काही शवशचत्र प्रकार वाटतो. जे दोन पुतळे तोडले 

गेले, ते मोसण हडसनच्या दुकानातील पुतळ्याांची हुबेहूब प्रशतकृती असलेले होते का?” 

“ते एकाच साच्यातून बनवले गेले होते.” 

“ही बाब हे स्पष्ट करते, की ही तोडफोड करणारा माणूस नेपोशलअन शवषयीच्या दे्वषाने 

प्रभाशवत झालेला आहे. लांडनमधे्य या थोर सम्राटाचे शकतीतरी पुतळे असतील. परां तु या तीन 

पुतळ्याांची तोडफोड योगायोगाने न होता, या सवण पुतळ्याांचा नाि करण्याची सुरवात म्हणून 

त्या मूतीभांजकाने केली असेल, असे समजणे जरा जास्तच होईल.”  
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लेस्टर ेड म्हणाला, “मलाही तुमच्यासारखेच वाटते. तर दुसरीकडे असे वाटते, की मोसण 

हडसन हा लांडनमधील पुतळ्याांचा शविेता आहे आशण हे तीन पुतळे त्याच्या दुकानात खूप 

वषाांपासून होते. आशण जरी तुम्ही म्हणता, तसे िेकडो पुतळे लांडनमधे्य असले, तरी हे िक्य 

आहे, की एवढे तीनच पुतळे या भागात होते. त्यामुळे स्थाशनक वेड्याने त्यापासून सुरवात केली 

असेल. डॉ वॉटसन, तुम्हाला काय वाटते?” 

मी उत्तरलो, “अिा एकारलेल्या वतणनाला काही मयाणदा नाहीत. आधुशनक िें च 

मानसिास्त्रज्ञाांनी याला IDEE FIXE असे नाव शदले आहे. हे लोक थोडे अिातिा चाररत्र्याचे 

असतात. आशण इतर सवण बाबतीत, अगदी िुद्ध व साधे असतात. ज्याने खोलात जाऊन 

नेपोशलअनबद्दल वाचले आहे शकां वा ज्याांना पूवणजाांकडून वारिाने युद्धातील काही जखमा 

शमळाल्या आहेत, त्याांना IDEE FIXE प्रकारचा रोग होऊ िकतो. त्यामुळे त्याांच्या वेडाचा अिा 

प्रकारे उदे्रक होऊ िकतो.” 

होम्स मान हलवत म्हणाला, “वॉटसन, असे चालणार नाही. IDEE FIXE मुळे, 

एकारलेल्या वेडेपणामुळे असले पुतळे कुठे आहेत, हे समजणार नाही.” 

“मग तू याचे स्पष्टीकरण कसे देतोस?” 

“मी तसा प्रयत्न करत नाही. मी फक्त त्या माणसाच्या बाबतीत, अिाअिा पद्धती ांचे 

शवशचत्र वतणनबदल आढळून येत असल्याचे, साांगतो आहे. उदाहरणाथण, डॉक्टर बाशनणकोट 

याांच्या हॉलमधे्य आवाजाने कुटुांबातील लोक जागे होतील, म्हणून वसू्त आधी अखांड बाहेर 

नेली व मग फोडली, असे असू िकेल. तर शब्रक्स्टन रस्त्यावर, शजथे जास्त आरडाओरडा 

होण्याची िक्यता नाही, तो शतथेच फोडला गेला. हे प्रकरण असांबद्धपणे नगण्य वाटते. तरीही 

काहीच नगण्य नसते, असे मी म्हणू िकतो, कारण माझ्या काही अशद्वतीय केसेसची सुरवात, 

अिाच पद्धतीने झालेली होती. वॉटसन, तुला आठवत असेल की अॅबेनणट्टी कुटुांबातील भयानक 

गोष्टीची सुरवात एका गरम शदविी, पासे्ल लोण्यात पडल्याच्या साध्या प्रकाराने किी झाली. 
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त्यामुळे तीन पुतळे मोडल्याची घटना, मी हसण्यावारी नेऊ िकत नाही. लेस्टर ेड, अिा शवशचत्र 

घटनाांनांतर या प्रकरणात काय घडले, हे तू माझ्या कानावर घातलेस, तर बरे होईल.  

माझ्या शमत्राने शवचारलेला प्रकार, त्याने कल्पना केली नसेल इतक्या दुुःखद पद्धतीने व 

फार लवकर सामोरा आला. दुसऱ्या शदविी सकाळी मी अजून माझ्या झोपायच्या खोलीत 

कपडे करत होतो, तेव्हा दारावर टकटक झाली. त्याच्या हातात एक तार घेऊन, होम्स आला. 

त्याने ती मोठ्याने वाचलीुः  

ताबडतोब या, १३१, शपट्ट रस्ता, केशनांग्टन. 

“लेस्टर ेड” 

मी शवचारले, “मग आता काय?” 

“माशहती नाही ---- काहीही असेल. मला वाटते पुतळ्याच्या गोष्टीत, पुढे काही घडले 

असावे. तसे असेल तर आपल्या मूतीभांजक शमत्राने, लांडनच्या दुसऱ्या भागात त्याची कारवाई 

सुरु केलेली शदसते. वॉटसन, टेबलावर कॉफी आहे आशण दारािी टाांगा उभा आहे.” 

अध्याण तासात आम्ही शपट्ट रस्त्यावर होतो. लांडनमधील, िेजारी एक लहानसे तळे 

असलेला वाहत्या, गजबजलेला रस्त्यावरील एका गल्लीत, १३१ नांबरचे रोमाांचक वाटत नसलेले 

बुटकेसे घर होते. आम्ही पुढे गेल्यावर, त्या घरासमोर बऱ्याच उतु्सक लोकाांची गदी शदसली. 

होम्सने शिट्टी वाजवली.  

“अरे देवा! इथे शनदान खून करायचा प्रयत्न झालेला शदसतो. लांडनच्या बातम्या देणाऱ्या 

मुलाला ग्लखळवून ठेवेल, असे काही झालेले शदसते आहे. त्या माणसाच्या गोल खाांद्याांवरून व 

बाहेर आलेल्या मानेवरून काही रक्तपाती कृत्य झाल्याचे वाटते आहे. वॉटसन, हे काय आहे? 

वरच्या पायऱ्या ओल्या आहेत व बाकीच्या कोरड्या आहेत. अरेच्चा, पुढच्या ग्लखडकीिी लेस्टर ेड 

शदसतो आहे. काय झाले, ते लवकरच आपल्याला कळेल. 



162 

 

तेथील पोलीसाांनी आम्हाला बघून, हॉलमधे्य नेले. शतथे रागावलेला, खूप गबाळा, वयस्क, 

फॅ्लनेलचा गाऊन घातलेला मनुष्य, वरखाली करत होता. घराचा मालक म्हणून मध्यवती 

शसांडीकेट पे्रसचा शमस्टर होरास हकण र, याची आमच्यािी ओळख करून देण्यात आली.  

लेस्टर ेड म्हणाला, “पुन्हा नेपोशलअनबद्दल. शमस्टर होम्स, काल रात्री तुम्ही त्या बाबतीत 

रस दाखवलात, त्यामुळे तुम्ही इथे हजर असलेले बरे, म्हणून मी तुम्हाला बोलावून घेतले. हे 

प्रकरण आता धारदार वळण घेऊ लागले आहे.” 

“काय घडले आहे?” 

“खून. शमस्टर हकण र, काय झाले, ते तुम्ही या सद्गृहस्थाांना साांगाल का?” उतरलेल्या 

चेहऱ्याने तो गाऊन घातलेला माणूस, आमच्याकडे वळला.  

तो बोलला, “हे चमत्काररकच झाले. आयुष्यभर मी दुसऱ्या लोकाांकडून बातम्या गोळा 

केल्या. पण आज माझ्याकडेच बातमी आहे. मी इतका गोांधळून जाऊन त्रासलो आहे, की मला 

धड काही बोलता येत नाही आहे. मी इथे पत्रकार म्हणून आलेलो असतो, तर मी माझी 

मुलाखत घेतली असती आशण सांध्याकाळच्या प्रते्यक वतणमानपत्रात दोन स्तांभ शलशहले गेले 

असते. पण आता मी शनरशनराळ्या लोकाांना पुन्हापुन्हा, माझी मूल्यवान गोष्ट साांगतो आहे. 

तरीही शमस्टर िेरलॉक होम्स, मी तुमचे नाव ऐकले आहे आशण तुम्ही हा शवशचत्र उद्योग जरा 

स्पष्ट केलात, तर मग मी माझी गोष्ट साांगायचा जो त्रास घेतो आहे, तो वसूल होईल.” 

होम्स खाली बसून, ऐकू लागला.  

“सुमारे चार मशहन्याांपूवी मी या खोलीसाठी आणलेल्या नेपोलीअनच्या पुतळ्याभोवती, 

हे सवण शफरते. हाय से्टिन रस्त्यापासून जवळच असलेल्या हाशडांग ब्रदसण याांच्याकडून, मी तो 

स्वस्तात आणला. मी पत्रकार म्हणून बरेच काम रात्री करत असतो आशण पहाटेपयांत शलशहत 

असतो. तर आजच्या शदविी घराच्या वरील बाजूस, मागे असलेल्या माझ्या खोलीत बसून, मी 
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साधारण तीन वाजता खाली काही आवाज ऐकले. ते आवाज परत न आल्याने, मी ते बाहेरून 

ऐकल्याची खात्री केली. नांतर अचानक पाच शमशनटाांनी, मला मोठी शकां काळी ऐकू आली ---- 

शमस्टर होम्स, तो मोठा भयानक आवाज होता. मी शजवांत असेपयांत तो माझ्या कानात घुमत 

राहील. मी दोन शमशनटे भीतीने गोठून गेलो. नांतर मी धातूची काठी हातात घेऊन, खाली गेलो. 

जेव्हा मी या खोलीत शिरलो, तेव्हा ग्लखडकी सताड उघडी होती. आशण ताबडतोब मला शदसले, 

की िेकोटीच्या कट्ट्यावरील नेपोशलअनचा पुतळा नाहीसा झालेला आहे. एखाद्या चोराने अिी 

वसू्त का चोरावी, हे मला कळण्यापलीकडील होते. कारण ती तर फक्त पॅ्लस्टरची होती आशण 

फार शकां मती नव्हती.  

तुमच्या लक्षात येईल, की उघड्या ग्लखडकीतून बाहेर जाणारा कुणीही मोठी फेरी 

मारून पुढच्या दारािी येऊ िकतो. तेच त्या चोराने केले. त्यामुळे मी फेरी मारून दार 

उघडले. काळोखात बाहेर पाऊल ठेऊन, शतथे आडव्या पसरलेल्या एका मृत माणसावर मी 

जवळजवळ पडलो. मी उजेडासाठी मागे शफरलो आशण शतथे तो शबचारा माणूस होता. त्याच्या 

घिािी मोठी जखम होती आशण शजकडेशतकडे रक्तच रक्त पसरले होते. तो पाठीवर उताणा 

पडला होता. गुडघे वर होते आशण तोांड भयानक रीत्या आ वासलेले होते. मला तो स्वप्नातही 

शदसतो. मला जेमतेम पोशलसाांसाठी शिट्टी वाजवायला वेळ शमळाला आशण मग मी बहुधा 

चक्कर येऊन पडलो. कारण नांतर हॉलमधे्य माझ्यािेजारी, पोलीस उभा असलेला मी 

पाहीला.” 

होम्सने शवचारले, “खून झालेला माणूस कोण होता?” 

लेस्टर ेड म्हणाला, “तो कोण होता, ते कळायला काही मागण नव्हता. तुम्हाला िवागारात 

पे्रत बघता येईल. अजून आम्ही त्याचे काही केले नाही. तो उांच, सूयाणने भाजल्याच्या खुणा 

असलेला, िक्तीमान व शतिीच्या आतीला इसम आहे. त्याचे कपडे गरीबीचे आहेत. पण तो 

कामगार वाटत नाही. त्याच्यािेजारील रक्ताच्या थारोळ्यात, शिांगाची पकड असलेला सुरा 
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पडला होता. खून ज्याने केला गेला, ते ते िस्त्र होते की तो मेलेल्या माणसाचा होता, ते माशहती 

नाही. त्याच्या कपड्याांवर नाव नव्हते. ग्लखिात एक सफरचांद, काही दोरे, एक शिशलांगचा 

लांडनचा नकािा व एक फोटो होता. हा बघा तो फोटो.” 

तो नक्की एखाद्या लहानिा कॅमेऱ्याने घेतला गेला असावा. तो एका चलाख, ठळक 

नाकडोळे असलेला, माकडासारखा माणूस वाटत होता. त्याच्या भुवया जाड होत्या आशण 

जबड्याचा खालील भाग, एखाद्या बबूनसारखा पुढे आलेला होता.  

त्या फोटोचे नीट शनरीक्षण केल्यावर, होम्सने शवचारले, “पुतळ्याचे काय झाले? 

“तुम्ही येण्यापूवीच आम्हाला असे समजले, की कँप्प्डेन घर रस्त्यावरील ररकाम्या 

घरापुढील बागेत फोडून तुकडे केलेला पुतळा सापडला. मी आता शतथे जातो आहे. तुम्हाला 

यायचे असेल तर चला.” 

“नक्कीच. मलाही शतथे एक चक्कर मारली पाहीजे.” होम्सने ग्लखडकी व गालीच्याची 

तपासणी केली. तो म्हणाला, “त्या माणसाचे पाय खूप लाांब असले पाशहजेत शकां वा तो फार 

चपळ असला पाहीजे. शभांतीतील अरुां द जागेतून ग्लखडकीिी जाणे व ती उघडणे सोपे नाही. 

तुलनात्मक दृष्ट्ट्ा, परत येणे सोपे आहे. शमस्टर हकण र, तुम्ही पुतळ्याचे अविेष बघण्यासाठी, 

आमच्याबरोबर येत आहात का?” 

तो दुुःखी पत्रकार एका शलशहण्याच्या टेबलापािी बसला होता.  

तो बोलला, “जरी साद्यांत बातमी देणारा सांध्याकाळच्या वतणमानपत्राचा अांक आधीच 

शनघाला असेल, तरी मला त्या तुकड्याांचे काही करायचा प्रयत्न केला पाहीजे. हे माझ्या 

निीबासारखे आहे. मी डोनकॅस्टरला पडलो, ते तुम्हाला आठवते का? मी त्या घटनेबद्दल 

शलहायला, फारच घाबरलो होतो. त्यामुळे फक्त माझ्याच वतणमानपत्रात, त्याबद्दलची बातमी 
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नव्हती. आशण आता शलहायचे म्हणजे माझ्या दारािी खून झाल्याला, फार उिीर झालेला 

आहे.” 

आम्ही खोली सोडली, तेव्हा त्याची लेखणी कागदावर झरझर चालत होती.  

शजथे पुतळ्याचा चुरा करण्यात आला, ती जागा इथून फक्त काही िे याडण  अांतरावर 

होती. कुणा अज्ञाताच्या मनात त्या थोर सम्राटाबद्दल इतके पराकोटीचे नुकसान करणारा वेडा 

दे्वष असल्याचे पुरावे, आम्ही आमच्या डोळ्याांनी प्रथमच पहात होतो. तो पुतळा गवतावर 

बारीक तुकडे होऊन मोडून पडला होता. होम्सने त्यातील बरेचसे उचलले व काळजीपूवणक 

तपासले. त्याच्या हेतूपूणण चेहऱ्यावरून व पद्धतीवरून माझी खात्री झाली, की त्याला काही 

सुगावा सापडला आहे.  

लेस्टर ेडने शवचारले, “कसे काय?’ 

होम्सने खाांदे उडवले.  

तो म्हणाला, “अजून आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतील. आशण तरीही ---- तरीही 

---- ठीक आहे. काही बाबी आपल्याला, कृती करण्यासाठी सुचवत आहेत. या शवशचत्र 

गुने्हगाराच्या दृष्टीने, या कु्षल्लक पुतळ्याची शकां मत मानवाच्या आयुष्याच्या शकमतीपेक्षा जास्त 

होती. हा एक मुद्दा. नांतर एक शवशचत्र बाब अिी, की जर तो फोडणे हे त्याचे एकमेव उशद्दष्ट 

होते, तरी त्याने तो घरात शकां वा घराबाहेर लगेच फोडला नाही.” 

“तो या दुसऱ्या माणसाला भेटून फारच शचडला. तो काय करतो आहे, याची काही 

जाणीव त्याला उरली नाही.”  

“हो. असे झाले असेल. पण मला शविेष करून तुमचे लक्ष, या ज्याच्या बागेत पुतळा 

फोडला गेला, त्या घराच्या जागेकडे वळवायचे आहे.” 
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“हो, पण ते ररकामे घर होते. त्यामुळे बागेत त्याची दखल घेणारे कोणी नसेल, अिी 

त्याची खात्री होती.” 

“पण या रस्त्यावर थोडे पुढे अजून एक ररकामे घर आहे. इथे येण्यापूवी तो नक्की त्या 

घरावरून आला असणार. मग त्याने तो शतथे नेऊन का फोडला नाही? त्यावरून हे नक्की 

आहे की प्रते्यक याडाणवर, त्याला कुणीतरी बघण्याचा धोका वाढला असता का?” 

लेस्टर ेड म्हणाला, “मी तर हात टेकले.” 

“होम्सने आमच्या डोक्यावरील रस्त्यावरील शदव्याकडे, शनदेि केला.  

“तो काय करत आहे, हे त्याला इथे नीट शदसले असते. शतथे नाही. तेच कारण असावे.” 

“अरे देवा, ते खरे आहे. आता मी असा शवचार करू िकतो आहे, की डॉक्टर बाशनणकोट 

याांच्याकडील पुतळा, लाल शदव्यापासून जवळच फोडला गेला. शमस्टर होम्स, याबाबतीत 

आपण काय करू िकतो?” 

“ते लक्षात रहाण्यासाठी ---- आपल्या यादीत घालायला हवे. पुढे आपल्याला जे काही 

आढळून येईल, त्याचा या गोष्टीिी सांबांध असू िकेल. लेस्टर ेड, आता तू कसेकसे पुढे जायचे 

ठरवले आहेस?” 

माझ्या मते पुढे जाण्याचा सवाणत व्यवहायण मागण, म्हणजे मृत मनुष्याची ओळख पटवणे. 

त्यात काही अडचण नसावी. तो कोण आहे व त्याचे साथीदार कोण आहेत हे एकदा समजले, 

की तो काल रात्री शपट्ट रस्त्यावर काय करत होता, त्याला कोण भेटले व कोणी त्याला शमस्टर 

होरास हकण रच्या दारात मारले, या सवाणचा छडा लागेल. असे तुम्हाला वाटत नाही का?” 

“असे करावे यात काही सांिय नाही. पण माझा या केसकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा 

आहे.” 
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“तुम्ही काय कराल?’ 

“ओहो, तुझ्या शवचाराांवर माझा प्रभाव पाडायला लाऊ नकोस. मी असे सुचवेन, की तू 

तुझ्या मागाणने जा व मी माझ्या. आपण आपले मुदे्द नांतर चचेला आणू िकतो. त्यामुळे दोघाांचाही 

फायदा होईल.” 

लेस्टर ेड बोलला, “ठीक आहे.” 

“जर तू शपट्ट रस्त्यावर परत जात असिील, तर तुला कदाशचत शमस्टर होरास हकण र 

भेटतील. माझ्यासाठी त्याांना असे साांग, की मी ठामपणे असे ठरवले आहे की नेपोशलअनबद्दल 

कमालीचा दे्वष असणारा कुणी धोकादायक वेडा, काल त्याांच्या घरात शिरला होता. ते त्याांच्या 

लेखनाला उपयोगी पडेल.” 

लेस्टर ेडने शनरखून पाहीले. 

“तुम्हाला गांभीरपणे तसे वाटत नाही का?” 

होम्स हसला. 

“मला वाटत नाही? असे बघ, कदाशचत नाही. पण माझी खात्री आहे, की त्यामुळे शमस्टर 

होरास हकण र याांची व ते काम करत असलेल्या वतणमानपत्र वाचणाऱ्याांची रुची वाढेल. वॉटसन, 

आता मला वाटते आपल्यासमोर शदवसभराचे गुांतागुांतीचे काम पडले आहे. लेस्टर ेड, तू आम्हाला 

बेकर रस्त्याला सांध्याकाळी सहा वाजता भेटलास, तर बरे होईल. तोपयांत हा मृत माणसाच्या 

ग्लखिात सापडलेला फोटो, मी माझ्याजवळ ठेवतो. जर माझी तकण साखळी बरोबर ठरली, तर 

आज रात्रीच्या माझ्या एका लहानिा मोहीमेत कदाशचत मी तुला, मला मदत करण्यासाठी 

साांगेन. तोपयांत अच्छा.” 

िेरलॉक होम्स व मी बरोबर हाय रस्त्याला गेलो. शजथून पुतळा खरेदी केला गेला होता, 

त्या हाडींग बांधूांच्या दुकानािी आम्ही थाांबलो. एका तरुण मदतनीसाने आम्हाला साांशगतले की 
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शमस्टर हाडींग दुपारपयांत येणार नाहीत. तो नवीन असल्याने, आम्हला अजून काही साांगू 

िकला नाही. होम्सच्या चेहऱ्यावर त्याची शनरािा व राग शदसत होता.  

िेवटी तो म्हणाला, “ठीक आहे. वॉटसन, सवण गोष्ट आपल्या मनाप्रमाणे होतील, असे 

नाही. आपण दुपारी परत आले पाहीजे. त्या पुतळ्याच्या उले्लखनीय निीबासाठी, नक्की काय 

घडले त्याचा आपण मुळापासून िोघ घ्यावा, असे मला वाटते. हे तुला समजले असेल, अिी 

मला आिा आहे. आता आपण केशनांग्टन रस्त्यावर शमस्टर मोसण हडसन याांना भेटू व ते या 

प्रकरणावर काही उजेड पाडू िकतात का, ते बघू.” 

एक तासाच्या टाांग्याचा प्रवासाने आम्हाला ते शचते्र व पुतळे शवकणाऱ्याच्या दुकानाकडे 

आणले. तो एक लाल चेहऱ्याचा दणकट, बुटका व शतखट प्रवृत्तीचा इसम होता. 

तो बोलला, “माझ्या कॉउांटरवर या. कोणीही धशटांगण आत शिरून सरळ मालाची वाट 

लावतो, तर मग आम्ही कर किासाठी भरतो बरां ? हो सर, मीच डॉक्टर बाशनणकोटना ते दोन 

पुतळे शवकले. मला तर इतका धक्का बसला आहे, की झालेला प्रकार खराच वाटत नाही. 

नीतीमते्तची चाड नसलेले कृत्य ---- असेच मला वाटते. गुांड सोडून कोणीच असले पुतळे 

फोडायचे काम करू धजणार नाही. लाल कु्मशनस्ट लोक ---- असेच मी त्याांना म्हणतो. मी 

कुणाकडून ते घेतले? मला कळत नाही, त्याचा यात काय सांबांध आहे? पण जर खरेच तुम्हाला 

ते हवे असेल, तर चचण रस्त्यावरील गेल्डर आशण कां पनीकडून. गेले वीस वषे ते व्यापारातील 

उत्तम नाव आहे. मी शकती आणले? तीन. दोन डॉक्टर बाशनणकोटना शवकले आशण एक माझ्या 

काउांटरवर शदवसाढवळया फोडला गेला. फोटोतील व्यक्ती मला माशहती आहे का? नाही. पण 

एक शमशनट, बरोबर. हा बेप्पो आहे. तो इटाशलयन पद्धतीचे काम करणारा कारागीर होता. तो 

माझ्या दुकानासाठी उपयोगी होता. तो थोडेफार कोरीवकाम करू िके, फोटोची चौकट 

तयार करे आशण इतर काही कामे करे. तो मागील आठवड्यात, मला भेटला होता. आशण 

त्यानांतर मात्र नाही. तो कुठून आला व कुठे गेला, ते काहीच मला माशहती नाही. तो इथे काम 
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करे, तेव्हा माझी त्याच्याबद्दल काही तिार नव्हती. तो पुतळा फोडला जाण्यापूवी, दोन शदवस 

आधी तो गेला.” 

आम्ही दुकानातून बाहेर पडताना होम्स म्हणाला, “तर मोसण हडसनकडून एवढीच 

अपेक्षा होती. बेप्पो हा केशनांग्टन व केग्लिग्टन दोन्हीकडे शदसतो आहे. ते अांतर दहा मैल आहे. 

वॉटसन, आता आपण चचण रस्त्यावरील पुतळे शवकणाऱ्या मूळ गेल्डर आशण कां पनीकडे जाऊ. 

शतथे आपल्याला काही उपयुक्त माशहती शमळाली, तर मला नवल वाटणार नाही. आम्ही 

लांडनच्या चमकदार फॅिनेबल भागातून जलद गतीने गेलो. ते हॉटेलाांचे, शसनेमागृहाचे, 

व्यापाराचे, साशहत्याचे व िेवटी चैनीचे लांडन होते. आम्ही शतथून दाटीवाटीच्या, उग्र दपण 

असलेल्या, नदीशकनारी वसलेल्या घराांच्या भागात आलो. तो युरोपचा त्याज्य भाग होता. एके 

काळी िहरातील श्रीमांत व्यापाऱ्याचे घर असलेल्या भागातून, मोठी वाट गेली होती. शतथे 

आम्हाला आम्ही िोधत असलेले, पुतळे बनवायचे काम चाललेले शदसले. बाहेरील बाजूला 

मोकळ्या मैदानात महत्वाचे अधणवट केलेले काम पडले होते. आतील मोठ्या खोलीत पन्नास 

शिल्पकार, कोरीवकाम वा साच्याचे काम करत बसले होते. मोठा सोनेरी केसाांचा जमणन 

माणूस, व्यवस्थापक होता. त्याने आमचे स्वागत केले व होम्सच्या सवण प्रश्नाांना नीट उत्तरे शदली. 

त्याच्या पुस्तकाांमधील सांदभाणवरून असे समजले की नेपोशलअनच्या सुांदर सांगमरवरी डोक्याांचे 

िेकडो साचे बनवले गेले. पण एका वषाणत मोसण हडसनला शवकले गेलेले तीन पुतळे हे सहाच्या 

गठ्ठ्ातील तीन होते. त्यातले इतर तीन केग्लिग्टनच्या हाशडांग ब्रदसण याांच्याकडे पाठवले गेले. 

हे सहा पुतळे इतर सवण पुतळ्याांपेक्षा वेगळे असायचे काही कारण नव्हते. हे पुतळे फोडायचे 

काय कारण असेल, याचा काही अांदाज तो करू िकला नाही. खरे तर तो अिा प्रश्नाला हसला. 

त्याांची होलसेलची शकां मत सहा शिशलांग होती पण शकरकोळीने शवकणाऱ्या दुकानदाराला बारा 

शकां वा त्याहून जास्त शमळाले असतील. चेहऱ्याच्या अध्याण भागाचा एक, असे दोन साचे 

असल्यामुळे, पॅ्लस्टर ऑफ पॅरीसचे दोन भाग बनवून मग ते जोडले जात व अिा तऱ्हेने एक 

अधणपुतळा बने. हे काम सहसा इटाशलअन लोकाांकडून, आम्ही ज्या खोलीत होतो, शतथे केले 
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जात असे. काम पूणण झाले की ते पुतळे पॅसेजमधे्य एका टेबलावर ठेवले जात. आशण मग 

साठवले जात. एवढे तो आम्हाला साांगू िकला.  

पण फोटो दाखवल्यामुळे, त्या व्यवस्थापकावर बराच पररणाम झाला. त्याच्या चेहऱ्यावर 

राग शदसू लागला. त्याच्या शनळ्या जमणन डोळ्याांवरील भुवया आिसल्या. 

तो ओरडला, “तो हलकट! हो. मी त्याला चाांगलेच ओळखतो. ही सभ्य लोकाांची वस्ती 

आहे. केवळ याच्यामुळे, इथे कधी नाही ते पोलीस आले. हे आजपासून एक वषाणपूवी घडले. 

त्याने एका दुसऱ्या इटालीयनला रस्त्यात भोसकले. पोलीस त्याच्या मागावर असताांना, तो 

कामावर आला. इथेच त्याला पोलीसाांनी पकडले. त्याचे नाव बेप्पो होते ---- त्याचे दुसरे नाव 

असले, तर मला माशहती नाही. अिा माणसाला कामावर ठेवणारा मी, मूखणच होतो. पण तो 

काम चाांगले नवे्ह, तर उतृ्कष्ट करे.” 

त्याला शकती शिक्षा झाली?”  

“त्याने भोसकलेला माणूस जगला. त्यामुळे बेप्पो एक वषाणत तुरुां गातून सुटला. तो आता 

बाहेर आहे, याबद्दल मला काही सांिय नाही. पण त्याने इथे शफरकण्याचे धाडस केले नाही. 

त्याचा एक लाांबचा भाऊ इथे आहे आशण मला वाटते बेप्पो आता कुठे आहे, ते तो तुम्हाला 

साांगू िकेल.” 

होम्स ओरडला, “नको. नको. मी तुम्हाला शवनांती करतो, त्याला याबद्दल एकही िब्द 

बोलू नका. ही गोष्ट महत्वाची आहे आशण मी त्यात पुढे जाईन, तसे त्याचे महत्व आणखी वाढेल. 

तुम्ही रशजस्टरमधील पुतळ्याांच्या शविीची नोांद दाखवलीत, त्यावर तारीख मागील वषाणची ३ 

जून ही होती. बेप्पोला अटक झाल्याची तारीख तुम्ही साांगू िकाल का?” 

व्यवस्थापक काही पाने उलटत उत्तरला, “मी पैिाांच्या पावतीवरून अांदाजे तारीख साांगू 

िकतो. हो. त्याला २० मेला िेवटचे पैसे शदले होते.” 



171 

 

होम्स बोलला, “आभारी आहे. मला वाटते तुमच्या वेळावर व िाांतपणावर, परत घाला 

घालायची गरज मला पडणार नाही.” या बाबतीत अजून कोणाला काही साांगू नका, अिी 

काळजीपूवणक सूचना देऊन, आम्ही पशश्चमेकडे चालू पडलो. 

एका खानावळीत आम्हाला घाईने जेवण करायला, दुपार उलटून गेली होती. शतथे आत 

शिरताांना आम्हाला ‘केग्लिग्टनला एका वेड्या माणसाकडून भीषण खून’ अिी बातमी 

ऐकायला शमळाली. त्यावरून आमच्या लक्षात आले, की शमस्टर होरास हकण रने त्याचा शलग्लखत 

मजकूर, वतणमानपत्राकडे शदला असावा. त्या घटनेबद्दल लोकाांची उतु्सकता चाळवेल व त्याांच्या 

भावनेला हात घालेल असे सनसनाटी दोन रकाने भरून मजकूर शलशहलेला शदसला. होम्सने 

खाता खाता ते वाचले. एकदोनदा तो गालातल्या गालात हसला.  

तो म्हणाला, “वॉटसन, हे ठीक आहे. हे ऐकुः  

“या केसमधे्य मतमताांतरे असू िकत नाहीत, हे समाधानकारक आहे. नेमलेला 

अनुभवी गुप्तहेर, लेस्टर ेड आशण खूप अनुभव असलेला तज्ञ सल्लागार िेरलॉक होम्स हे दोघेही 

अिा शनणणयाला आले आहेत, की दुुःखाांत िेवट असलेला शवनोदी, कुरूप घटनािम, हा जाणून 

बुजून घडवून आणलेल्या गुन्ह्यापेक्षा, वेडाच्या भरात झालेला असावा. सवण बाबी लक्षात घेता, 

फक्त मानशसक असांतुलन हेच कारण वाटते आहे. 

“वॉटसन, जर तुम्हाला ती किी वापरायचे, ते समजले तर छापखाना ही मोठी मूल्यवान 

सांस्था आहे. आशण आता, जर तुझे सवण काही झाले असेल, तर आपण केग्लिग्टनला परत जाऊ. 

हाशडांग ब्रदसणचा व्यवस्थापक, या प्रकरणाबद्दल काय म्हणतो आहे, ते बघू.” 

त्या मोठ्या दुकानाचा सांस्थापक एक चपळ व आकषणक, व्यवग्लस्थत पोिाख केलेला, 

समजुतदार व बोलायला उतु्सक असा होता.  
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“हो सर, मी सांध्याकाळच्या वतणमानपत्रात आधीच सवण वृताांत वाचलेला आहे. हा आमचे 

शगऱ्हाईक आहे. काही महीन्याांपूवी आम्ही त्याला ते पुतळे शवकले. आम्ही गेल्डर आशण 

कां पनीकडून तसले तीन पुतळे मागवले होते. ते सगळे शवकले गेले. कोणाला? ओहो, मी माझे 

शविीचे पुस्तक बघून साांगतो. हे बघा इथे सवण शलशहलेले आहे. एक शमस्टर हकण रना, एक 

शचग्लस्वक येथील लाबरनम लॉजच्या शमस्टर जोसीह ब्राउनला आशण एक रीशडांग येथील खालच्या 

ग्रोव्ह रस्त्यावरील शमस्टर सँडेफोडणला शवकले. तुम्ही फोटो दाखवलेल्या माणसाचे तोांड मी 

कधीच बशघतलेले नाही. तो चेहरा शवसरण्यासारखा नाही. इतका कुरूप चेहरा मी कधी पाशहला 

नसेल. आमच्याकडे कोणी काम करणारे लोक आहेत का? हो सर, खूप इटालीयन कामगार 

आहेत. त्याांना शविीपुस्तक बघायचे असेल, तर बघता येते. त्या पुस्तकावर करडी नजर 

ठेवायचे, काही कारण नाही. ठीक आहे. हे जरा शवशचत्र वाटते. तुम्हाला अजून काही चौकिी 

करायची असेल, तर जरूर करू िकता.” 

शमस्टर हाशडांग बोलत असताांना, होम्सने खूप शटपणे काढली होती. चौकिी सफल 

झाल्याचे, त्याच्या चेहऱ्याकडे बघून मला कळत होते. त्याने काही िेरेबाजी केली नाही. तो 

फक्त एवढेच बोलला, की आपण घाई केली नाही, तर लेस्टर ेडला भेटायची वेळ चुकेल. आशण 

खात्रीने तसेच झाले. आम्ही बेकर रस्त्याला पोचलो, तेव्हा लेस्टर ेड शतथे आधीच आलेला होता. 

तो अधीर होऊन फेऱ्या मारताांना, आम्हाला शदसला. त्याचे महत्वपूणण हावभाव बघून, त्याचे 

शदवसभराचे श्रम फुकट न गेल्याचे समजत होते.  

त्याने शवचारले, “शमस्टर होम्स, तुमचे निीब कसे काय ठरले?”  

माझ्या शमत्राने स्पष्टीकरण शदले. “आमचा शदवस फार व्यग्रतेचा गेला. पण पूणणपणे 

फुकट गेला, असे नाही. आम्ही दोन्ही शकरकोळ दुकानदाराांना व घाऊक शविी 

करणाऱ्यालादेखील भेटलो. आता सुरवातीपासून मी पुतळ्याांचा मागोवा घेऊ िकतो.” 
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लेस्टर ेड शकां चाळला, “पुतळे, ठीक आहे तुमच्या तुमच्या पद्धती आहेत. शमस्टर िेरलॉक 

होम्स, मला त्याशवरुद्ध काही बोलायचे नाही. पण मला वाटते, मी तुमच्यापेक्षा जास्त चाांगले 

काम केले आहे. मी मेलेल्या मनुष्याला ओळखून काढले आहे.” 

“काय म्हणतोस?” 

“आशण गुन्ह्याचे कारण समजले.” 

“मस्त!” 

आमच्याकडे सॅिॉन शहल नावाचा इटालीयन वस्तीतील एक शविेष इन्ह्से्पक्टर आहे. 

तर, या मृत माणसाच्या मानेभोवती एक रांगीत कॅथॉलीक शचन्ह आहे. त्यावरून मला असे 

वाटले, की तो दशक्षणेकडील असावा. इन्ह्से्पक्टर शहलने त्याला बघताक्षणी ओळखले. त्याचे नाव 

पेटर ो वे्हनु्यसी आहे. तो नॅपल्सचा असून लांडनमधील प्रशसद्ध गुने्हगार आहे. तो माशफयाांिी 

सांबांशधत आहे. तुम्हाला माशहती असल्याप्रमाणे, ती एक गुप्त राजकीय सांस्था आहे. ते हुकूम 

देऊन खून घडवून आणतात. आता तुम्हाला समजेल, की प्रश्न कसा सुटत आलेला आहे. दुसरा 

माणूसही बहुधा इटालीयन असून, माशफयाांिी सांबांशधत आहे. त्याने काही शनयम तोडले. 

त्यामुळे पेटर ोला त्याच्या मागावर पाठवले गेले. मृत माणसाच्या ग्लखिात सापडलेला फोटो 

त्याचाच आहे. चुकून दुसऱ्या कुणाचा खून केला जाऊ नये, म्हणून तो ठेवलेला असावा. तो त्या 

माणसाचा पाठलाग करतो, त्याला घरात शिरताांना बघतो, त्याची वाट बघत बाहेर थाांबतो आशण 

मारामारीत स्वतुःच जखमी होऊन मारला जातो. हे कसे काय वाटते, शमस्टर िेरलॉक होम्स? 

होम्स खुषीने टाळ्या वाजवतो व ओरडतो, “झकास, लेस्टर ेड झकास! पण तुझे पुतळे 

फोडण्याचे स्पष्टीकरण, माझ्या लक्षात आले नाही.” 
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पुतळे! ते कधीच तुमच्या डोक्यातून बाहेर पडत नाहीत. िेवटी, हे काहीच नाही. 

खासगी मालमते्तची छोटीिी चोरी, फार तर सहा मशहने शिक्षा. आपण खरे तर खुनाचा िोध 

घेत आहोत. तुम्हाला साांगतो, मी सवण धागेदोरे माझ्या हातात आणतो आहे.” 

“पुढे काय?’ 

“अगदी साधे आहे. मी शहलबरोबर इटाशलयन घरी जाईन. फोटोतील माणूस िोधून 

काढीन व त्याला खुनाच्या आरोपाखाली अटक करीन. तुम्ही आमच्याबरोबर याल का?” 

“मला वाटते, नाही. माझ्या मते या प्रकरणाचा िेवट, सोप्या पद्धतीने होईल. मी खात्री 

देऊ िकत नाही. कारण ते सगळे अिा गोष्टी ांवर अवलांबून आहे, की ज्या आपल्या हातात 

नाहीत. पण मला खूपच आिा आहे. खरे तर दोनास एक अिी पैज मी लाऊ िकतो. तू जर 

आमच्याबरोबर आज रात्री आलास, तर मी त्याला तुझ्या हवाली करू िकतो.” 

“इटाशलयन घरी?” 

“नाही. मला वाटते शचग्लस्वक येथील पत्त्ावर तो शमळायची जास्त िक्यता आहे. लेस्टर ेड, 

जर तू माझ्याबरोबर आज रात्री शचग्लस्वकला आलास, तर मी तुझ्याबरोबर उद्या इटाशलयन घरी 

येण्याचे कबूल करतो. आशण उिीर झाला, तरी काही शबघडणार नाही. आता मला वाटते, 

काही तास झोप घेणे, आपल्या सवाांसाठी चाांगले राहील. कारण मी अकरापूवी शनघणार नाही 

आहे. आशण आपल्याला परत यायला शनदान पहाट होईल. लेस्टर ेड, तू आमच्याबरोबर जेव. 

आशण नांतर शनघेपयांत सोफ्यावर झोप. वॉटसन, मधल्या वेळात मला एक पत्र त्वरेने पाठवायचे 

असल्याने, तू ती जलद व्यवस्था केलीस, तर मला आनांद होईल.” 

रोजच्या जुन्या कागदाांच्या फाईल्स भरलेली एक अडगळीची खोली आमच्याकडे होती. 

त्या फाईल्स वाटेल तिा पद्धतीने उपसत, होम्सने सांध्याकाळ घालवली. िेवटी एकदाचा तो 

उठला, तेव्हा त्याच्या डोळ्यात शवजय शदसत होता. पण त्याच्या सांिोधनाबद्दल, आमच्यापैकी 
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कुणालाच तो काही म्हणाला नाही. या गुांतागुांतीच्या केसमधील प्रते्यक पायरी तो किी चढत 

गेला, ते मला हळूहळू कळले. आशण तरीही अजून त्याने धे्यय कसे गाठले हे मला समजले 

नव्हते. शवनोदी, कुरूप गुने्हगार दोन उरलेल्या पुतळ्याांवर हल्ला करणार, व त्यातील एक 

माझ्या आठवणीप्रमाणे शचग्लस्वक येथील असणार असा अांदाज होम्स करत असल्याचे, मला 

नक्की समजले होते. त्याला ते कृत्य करताांना पकडायचे, असा आमचा प्रवासाचा हेतू 

असल्याचे मला कळले होते. सांध्याकाळच्या वतणमानपत्रात चुकीचा सुगावा घालून, माझ्या 

शमत्राने केलेल्या लबाडीची मी वाखाणणी केली. त्यामुळे पकडला न जाता, तो चोर त्याचा बेत 

अांमलात आणू िकत होता. माझ्याबरोबर मी माझे शपसु्तल घ्यावे, असे मला होम्सने सुचवले, 

तेव्हा मला काही नवल वाटले नाही. त्याचे आवडते िस्त्र असलेले शिकारीचे शपसु्तल, त्याने 

स्वतुःजवळ बाळगले होते.  

अकरा वाजता चारचाकी दारात येऊन थाांबली. त्यातून आम्ही हॅमरग्लिथ पुलाच्या 

दुसऱ्या बाजूला गेलो. इथे टाांगेवाल्याला थाांबवून ठेवले. थोडे चालून आम्ही, एका छान घरे 

असलेल्या शनवाांत रस्त्यावर आलो. प्रते्यक घराला ऐसपैस जागा होती. रस्त्यावरील शदव्याच्या 

उजेडात आम्ही गेटवर लबनणम ग्लव्हला असे शलशहलेले वाचले. मालक नक्की झोपला होता 

कारण सवणत्र अांधार होता. फक्त हॉलच्या दरवाज्यावरील शदवा चालू होता. त्याचा पुसट गोलसर 

प्रकाि बागेच्या वाटेवर पडला होता. रस्त्यापासून बाग अलग करणाऱ्या लाकडी कुां पणाची 

गडद सावली आतील बाजूस पडली होती. तेथून आम्ही हळूहळू पुढे सरकलो.  

होम्स कुजबुजला, ”मला भीती वाटते की तुम्हाला बराच वेळ थाांबावे लागेल. आपले 

निीब बरे असल्याने, शनदान पाऊस पडत नाही आहे. वेळ घालवायला आपल्याला शसगरेट 

ओढता येईल, असे मला वाटत नाही. तरीही हा त्रास भोगल्याबद्दल, आपल्याला काही लाभ 

होण्याची पन्नास टके्क िक्यता आहे.” 
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तरी आमचा जागरणाचा वेळ, होम्सने भीती घातल्याइतका फार नव्हता. तो अचानक 

शवशचत्र पद्धतीने सांपला. क्षणात काही आवाज न होता, तो येत असल्याची चाहूल लागली. बागेचे 

दार सताड उघडले आशण एक बारीक, डौलदार, काळसर व एखाद्या माकडासारखी चपळ 

आकृती, बागेतून पुढे आली. दारातून त्या शदिेने झटपट प्रकाि पडलेला, आम्ही पाहीला आशण 

घराच्या काळ्या सावलीत नाहीसा झाला. खूप वेळ िाांतता होती. तो मनुष्य घरात शिरत होता. 

आम्ही अचानक अांधारी कां शदलाचा उजेड खोलीच्या आत बशघतला. आम्ही जे िोधत होतो, ते 

शतथे नव्हते. कारण नांतर दुसऱ्या पडद्यातून आम्हाला उजेड शदसला आशण नांतर अजून दुसऱ्या.  

“चला, आपण उघड्या ग्लखडकीिी जाऊ. त्याने बाहेर उडी मारल्याबरोबर आपण 

त्याला पकडू.” 

पण आम्ही हलण्यापूवी तो मनुष्य पुन्हा बाहेर आला. तो उजेडाच्या झरोक्यात 

आल्यावर, त्याने हाताखाली काहीतरी पाांढरे धरलेले आम्ही पाहीले. त्याने काळजीपूवणक 

आजूबाजूला बशघतले. सुनसान रस्त्यावरील िाांततेने त्याला धीर आला. आमच्याकडे पाठ 

करून, त्याने त्याचे ओझे खाली ठेवले. पुढच्याच क्षणी मोठा आवाज झाला त्यापाठोपाठ काही 

एकमेकावर आपटल्यासारखा शकां वा जोरात दार खटखटवल्यासारखा आवाज आला. तो 

माणूस तो जे काही करत होता, त्यात इतका गुांगून गेला होता की आम्ही गवतातून पुढे 

सरकल्याचे त्याला समजले नाही. वाघासारखी झेप घेऊन होम्सने त्याच्या पाठीवर झडप 

घातली. आशण क्षणभराने लेस्टर ेडने व मी त्याची कां बर व हात धरले. त्याला वळवल्यावर, त्याचे 

भेसूर शफकट शपवळे तोांड व आमच्याकडे एकटक बघणारे भयानक थरथरणारे, िरीर शदसले. 

मला कळले की आम्ही पकडलेला माणूस खरच फोटोतील माणूस होता. पण होम्सचे लक्ष्य 

असलेला कैदी तो नव्हता. दाराच्या पायऱ्याांजवळ गुडघ्याांवर बसून, तो त्या माणसाने काय 

आणले ते लक्षपूवणक बघत होता. आम्ही त्या सकाळी पाशहला, तसाच नेपोशलअनचा पुतळा 

त्यात होता. त्याचेही तसेच तुकडे करण्यात आले होते. प्रते्यक फुटका तुकडा होम्सने 
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बारकाईने बशघतला. तो आधीच्या फुटक्या पॅ्लस्टरच्या तुकड्याांपेक्षा काही वेगळा नव्हता. त्याचे 

शनरीक्षण सांपते, तोच हॉलमधील शदवे लागले व दार उघडले. घराचा मालक, िटणपँट घातलेली, 

आनांदी, जाडजूड आकृती बाहेर आली. 

होम्स बोलला, “मला वाटते, शमस्टर जोसीह ब्राउन?” 

“हो सर, आशण तुम्ही नक्कीच िेरलॉक होम्स? मला जलद गतीने पाठवलेली तुमची 

शचठ्ठी शमळाली. आशण तुम्ही साांशगतल्याबरहुकूम मी केले. आम्ही आतून सगळी दारे कुलुपबांद 

केली आशण वाट बघत बसलो. तर मी खूष आहे की तुम्ही त्या हलकटाला पकडलेत. सभ्य 

गृहस्थहो, मी अिी आिा करतो की तुम्ही आत येऊन काही खाणे खाल.” 

पण लेस्टर ेड त्याच्या कैद्याला तुरुां गात टाकायला उतु्सक होता. त्यामुळे काही शमशनटात 

आमची गाडी चौघाांसकट लांडनच्या शदिेने शनघाली. आमचा कैदी एकही िब्द बोलला नाही. 

पण तो आमच्याकडे त्याच्या राठ केसाांच्या सावलीमधून, डोळे फाडून बघत होता. माझा हात 

त्याच्या पकडीत आल्यावर, त्याने भुकेल्या लाांडग्यासारखी त्यावर झेप घेतली. आम्ही खूप वेळ 

पोलीस से्टिन मधे्य होतो. त्याच्या झडतीत फक्त काही शिशलांग व एक आच्छाशदत चाकू 

शमळाला. त्याच्या मुठीवर ताज्या रक्ताचे बरेच डाग आढळले. 

जाताांना लेस्टर ेड म्हणाला, “ठीक आहे. शहल सगळ्या बड्या लोकाांना ओळखतो. तो 

आपल्याला त्या माणसाचे नाव साांगेल. तुम्हाला कळेल की माझी माशफयाची बाबच खरी ठरेल. 

पण तुम्ही ज्या चतुराईने त्याला पकडलेत, त्यामुळे मी तुमचा ॠणी आहे, शमस्टर होम्स, मला 

अजूनही ते नीटसे समजलेले नाही.” 

होम्स म्हणाला, “स्पष्टीकरण द्यायला आता फार उिीर झाला आहे. शिवाय त्यातील 

एकदोन मुदे्द अजून नक्की झाले नाहीत. िेवटपयांत ही केस तडीस न्यायला हवी. उद्या सहाच्या 

सुमारास तू जर माझ्या खोलीवर आलास, तर मला वाटते मी तुला दाखवू िकेन की अजून या 

प्रकरणातील सवण गोष्टी ांचा अथण तुला समजलेला नाही. गुने्हगारीच्या इशतहासातील आद्य अिा 
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या गोष्टी आहेत. वॉटसन, माझ्या समस्या जिा िमाने येत गेल्या, तिा जर मी तुला शलहायला 

साांशगतल्या, तर मला वाटते की तू या नेपोशलअनच्या पुतळ्याांच्या आगळ्यावेगळ्या 

साहसाबद्दल, तुझी पानेच्या पाने रुचीपूणणतेने भरविील.” 

जेव्हा दुसऱ्या शदविी सांध्याकाळी आम्ही पुन्हा भेटलो, तेव्हा लेस्टर ेडकडे त्या 

कैद्याशवषयो भरपूर माशहती जमली होती. त्याचे नाव आधी म्हटल्याप्रमाणे, बेप्पो होते. दुसरे 

नाव माशहती नव्हते. इटालीयन घराांमधे्य तो ‘कधीच चाांगला नाही’, असा प्रशसद्ध होता. कधी 

काळी तो उत्तम शिल्पकार होता व इमानेइतबारे चररताथण चालवीत होता. पण तो वाममागाणला 

लागला. दोनदा तुरुां गाची हवा खाऊन आला. एकदा लहान चोरीबद्दल व एकदा, आपण 

ऐकल्याप्रमाणे, गावातील एका माणसाला भोसकल्याबद्दल. तो इां ग्लिि चाांगले बोलू िके. त्याचे 

पुतळे नष्ट करण्यामागचे कारण अजून गुलदस्त्यातच होते. त्याशवषयी काही बोलायचे त्याने 

नाकारले. पण पोशलसाांनी असा िोध लावला, की हे सारखे पुतळे कदाशचत त्यानेच स्वतुःच्या 

हाताांने बनवले असतील. कारण तो गेल्डर आशण कां पनीच्या सुरवातीच्या काळात शतथे काम 

करत होता. यातील बरेचसे आधीच माशहती होते. तरी होम्सने सवण काही नम्रपणे लक्ष देऊन 

ऐकून घेतले. पण मी त्याला पूणण ओळखून असल्याने, मला कळत होते की त्याचे शवचार 

कुठेतरी भलतीकडेच आहेत. थोडा अस्वस्थपणा व मनातील अपेक्षा याांचे शमश्रण, त्याने 

चेहऱ्यावर चढवलेल्या मुखवट्ाआडून मला शदसत होते. िेवटी तो खुचीतून उठला. त्याचे 

डोळे चमकले. दाराची घांटी वाजली. शमशनटाभराने आम्हाला पायरव आला. आशण एक वयाने 

मोठा, लाल तोांडाचा, करड्या शमिाांचा इसम आत आला. त्याच्या उजव्या हातात, जुन्या 

पद्धतीची एक शपिवी धरली होती. ती त्याने गाशलच्यावर ठेवली.  

 “शमस्टर िेरलॉक होम्स आहेत का?” 

माझ्या शमत्राने पुढे झुकून अशभवादन केले. त्याने शवचारले, “रीशडांगचे शमस्टर सँडेफोडण 

का?” 
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“हो सर, मला वाटते, मला थोडा उिीर झाला आहे. पण गाड्याांच्या वेळा शवशचत्र होत्या. 

तुम्ही मला माझ्याकडील पुतळ्याबद्दल शलशहले होतेत.” 

“बरोबर.” 

“मी हे तुमचे पत्र आणले आहे. तुम्ही म्हणालात, ‘मला नेपोशलअनच्या सुांदर मूतीची 

हुबेहूब नक्कल माझ्याकडे असली तर आवडेल. मी तुमच्याकडील मूतीसाठी दहा पौांड 

मोजायला तयार आहे.’ बरोबर?’ 

“नक्की.” 

मला तुमच्या पत्राचे फार आश्चयण वाटले. कारण मला कळेना की तसा पुतळा माझ्याकडे 

असल्याचे, तुम्हाला कसे समजले.” 

“अथाणत तुम्हाला आश्चयण वाटणे साहशजक होते. पण स्पष्टीकरण अगदी साधे आहे. 

हाशडांग ब्रदसणचे शमस्टर हाशडांग मला म्हणाले की त्याांनी तुम्हाला त्याांच्याकडील िेवटचा पुतळा 

शदला. त्याांनीच मला तुमचा पत्ता शदला.” 

“ओहो, असे झाले काय! त्याांनी तुम्हाला मी त्याची काय शकां मत मोजली, ते साांशगतले 

का?” 

“नाही.” 

“हे बघा, मी फार श्रीमांत नसलो तरी प्रामाशणक मनुष्य आहे. मी फक्त पांधरा शिली ांगला 

तो घेतला. आशण मी तुमच्याकडून दहा पौांड घेण्यापूवी, तुम्हाला हे माशहती पाशहजे.” 

“शमस्टर सँडेफोडण, मला खात्री आहे की नैशतकता तुमचा मान वाढवते. पण मी एकदा 

जी शकां मत साांशगतली, त्याला शचकटून रहाणे मी पसांत करीन.” 
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“ठीक आहे. हा तुमचा चाांगुलपणा आहे. शमस्टर होम्स, तुम्ही साांशगतल्याप्रमाणे, मी 

माझ्याबरोबर पुतळा आणला आहे.’ त्याने त्याची शपिवी उघडली आशण िेवटी आम्ही तुकडे 

केलेल्या स्वरूपात एकापेक्षा जास्त वेळा पाहीलेला तो पुतळा टेबलावर ठेवलेला पाहीला.  

होम्सने ग्लखिातून कागद काढला व दहा पौांडाची नोट टेबलावर ठेवली. 

“शमस्टर सँडेफोडण, एका साक्षीदाराच्या हजेरीत, तुम्ही कृपया कागदावर सही करा. 

त्यामुळे अिी साधी गोष्ट होईल, की तुम्ही या पुतळ्यावरचा हक्क सोडला आहे, हे शसद्ध होईल. 

असे बघा, मी पद्धतिीर माणूस आहे आशण नांतर गोष्टी किा वळण घेतील, ते साांगता येत 

नाही. शमस्टर सँडेफोडण, मी तुमचा आभारी आहे. हे तुमचे पैसे, आशण िुभ सांध्याकाळ.” 

जेव्हा आमचा पाहुणा गेला, तेव्हा होम्सच्या हालचाली ांनी आमचे लक्ष वेधून घेतले. त्याने 

खणातून स्वच्छ पाांढरे फडके घेतले व टेबलावर अांथरले. मग त्याने नवीन शवकत घेतलेला 

पुतळा त्या कापडाच्या मध्यभागी ठेवला. नांतर त्याचे ठोसा मारायचे िस्त्र काढून 

नेपोशलअनच्या डोक्यावर एक प्रहार केला. ती आकृती फुटली. होम्स तुकड्याांचे शनरीक्षण करू 

लागला. पुढच्याच क्षणी, त्याने शवजयाची मोठी आरोळी मारली आशण एक गडद, गोल 

पुशडांगसारखा भाग आत असलेला तुकडा हातात घेतला. 

तो ओरडला, “सभ्य गृहस्थहो, बोगीआच्या प्रशसद्ध काळ्या मोत्यािी मला तुमची 

ओळख करून देऊ दे.” 

लेस्टर ेड आशण मी क्षणभर गप्प बसलो. मग नाटकाचा समाधानकारक िेवट 

झाल्याप्रमाणे, उसू्फतणपणे टाळ्या वाजवू लागलो. होम्सच्या गालाांवर रांग चढला. पे्रक्षकाांची दाद 

शमळालेल्या नायकासारखा, तो आमच्यापुढे झुकला. अिा क्षणी तो तकाणचे मिीन वाटण्याचे 

बांद होऊन, तो त्याच्या मानवी पे्रम, पसांती आशण वाखाणणी शमळवण्यासाठीच्या भावना प्रकट 

करु लागला. टोकाचा गशवणष्ठ आशण घुमा स्वभाव जाऊन, लोकाांमधील प्रशसद्धीची निा जाऊन, 

शमत्राांकडून अगदी खोलवर व उसू्फतण वाहवा शमळवण्याची अपेक्षा करू लागला.  
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तो बोलला, “आता जगात मोठ्या प्रमाणात प्रशसद्ध पावलेला हा मोती आहे. शजथून तो 

हरवला त्या डािी हॉटेलमधील कोलोन्नाच्या राजकुमाराच्या झोपायच्या खोलीपासून, ते गेल्डर 

आशण कां पनीने बनवलेल्या नेपोशलअनच्या सहा पुतळयाांमधील िेवटच्या पुतळ्यापयांत, ही 

सलग माशलका मी माझ्या चाांगल्या निीबाने तकण  करून िोधून काढली. लेस्टर ेड, तुला आठवत 

असेल, या मूल्यवान रत् नाच्या नाहीसे होण्याने खळबळ उडाली होती आशण लांडन पोलीसाांचे 

तो िोधायचे प्रयत्न फुकट गेले होते. 

मी स्वतुः त्या केसमधे्य सल्लागार म्हणून काम केले होते. पण मी त्यावर काही प्रकाि 

टाकू िकलो नाही. राजकुमारीच्या इटाशलअन नोकराणीवर सांिय घेतला गेला. असे शसद्ध 

झाले, की शतचा एक भाऊ लांडनमधे्य होता. पण त्याांच्यातील काही सांबांध िोधून काढणे, िक्य 

झाले नाही. त्या नोकराणीचे नाव लु्यिेशटया वे्हनु्यसी होते. आशण याबद्दल माझ्या मनात सांिय 

नाही, की दोन रात्री ांपूवी खून झालेला शपएटर ो हाच तो भाऊ होता. मी त्या जुन्या केसच्या 

फाईलमधील कागद िोधत होतो. आशण माझ्या लक्षात आले की मोती हरवण्याची 

घटनादेखील काही खूनखराबा केल्यावरून बेप्पोला अटक करण्याच्या दोन शदवस पूवीची 

होती ---- जेव्हा हे पुतळे बनवले गेले, त्याच वेळी गेल्डर आशण कां पनीच्या कारखान्यात ही 

गोष्ट घडली होती. आता तुम्हाला स्पष्टपणे घटनािम लक्षात येईल. अथाणत तुम्ही तो उलट्ा 

िमाने, मला तो जसा समजला, त्याप्रमाणे बघाल. बेप्पोच्या ताब्यात तो मोती होता. त्याने तो 

शपएटर ोकडून चोरला असावा. तो शपएटर ोचा सहकारी असावा. तो शपएटर ो व त्याच्या बशहणीमधील 

माणूस असावा. यापैकी कुठली गोष्ट खरी, याबद्दल आता आपल्याला काही देणेघेणे नाही.  

“मुख्य गोष्ट ही आहे, की जेव्हा त्याच्याकडे तो मोती होता, त्याच वेळी पोलीसाांनी त्याचा 

पाठलाग केला. तो ज्या कारखान्यात काम करे, शतथे तो गेला. अिी मूल्यवान वसू्त 

लपशवण्यासाठी त्याच्याकडे फक्त काही शमशनटे होती. नाहीतर तो मुदे्दमालासकट पकडला 

गेला असता. नेपोशलअनचे सहा पुतळे पॅसेजमधे्य वाळत पडले होते. त्यातील एक अजून 
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ओलसर मऊ होता. त्याने त्या ओल्या पॅ्लस्टरमधे्य एक भोक पाडले व त्यात तो मोती टाकून 

त्यावर हात शफरवून तो पृष्ठभाग पशहल्याांदा होता तसा केला. ती लपवण्याची फारच नामी जागा 

होती. कोणालाच ती कळली नसती. पण बेप्पोला एक वषाणच्या तुरुां गवासाची शिक्षा झाली आशण 

मध्यांतरीच्या काळात ते सहा पुतळे लांडनच्या शवशवध भागाांमधे्य शवकले गेले. त्यापैकी कुठल्या 

पुतळ्यात त्याने घबाड लपशवले आहे, हे त्याला समजेना. ते फोडूनच फक्त ते समजणे िक्य 

होते. नुसते हलवूनही काही कळले नसते. कारण पॅ्लस्टर ओले असताांना मोती त्याला शचकटून 

बसला असण्याची िक्यता होती. बेप्पो हताि न होता हुिारीने व शचकाटीने त्याची कारवाई 

करू लागला. गेल्डर आशण कां पनीच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या त्याच्या एका भावामाफण त 

त्याने ते पुतळे कोणाला शवकले ते िोधून काढले. त्याने मोसण हडसनच्या दुकानात नोकरी 

शमळवायचा प्रयत्न केला. आशण अिा तऱ्हेने तीन पुतळ्याांचा शनकाल लावला. त्यात मोती न 

सापडल्याने काही इटालीअन कामगाराांच्या मदतीने त्याला इतर तीन पुतळ्याांचा िोध लागला. 

त्यातील पहीला हकण रकडे होता. शतथे बेप्पोने मोती हरवला असे वाटणाऱ्या त्याच्या 

सहकाऱ्याकडून, त्याचा पाठलाग केला गेला व मारामारीत त्या सहकाऱ्याला भोसकले गेले.” 

मी शवचारले, “तो जर त्याचा सहकारी होता, तर मग बेप्पोचा फोटो कसा काय त्याच्या 

ग्लखिात होता?” 

“जर कुणा शतसऱ्या व्यक्तीला त्याच्याबद्दल शवचारायची वेळ आली, तर काय दाखवणार 

म्हणून. हेच कारण असणार. आशण खुनानांतर माझ्या अांदाजाप्रमाणे, बेप्पो त्याच्या हालचाली 

हळू करण्यापेक्षा नक्की घाई करणार, हे उघड होते. त्याला पोशलसाांची भीती होती. त्यामुळे ते 

येण्यापूवी, तो घाईने पळून गेला. अथाणत हकण रकडील पुतळ्यात त्याला मोती सापडला नाही, 

असे मी म्हणू िकत नाही. मला तो नक्की मोतीच आहे का, हे देखील माशहती नव्हते. पण 

माझी एवढी खात्री होती की तो काहीतरी िोधत होता. कारण काही घरे टाळत, त्याने तो 

पुतळा शजथे डोक्यावर शदवा होता, शतथे आणून ठेवला होता. ज्याअथी हकण रकडील पुतळा 
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तीनपैकी एक होता. त्यामुळे मी तुम्हाला साांशगतले तसे घडण्याची, त्यात मोती असण्याची, खूप 

िक्यता होती ---- पन्नास टके्क. आता दोन पुतळे राशहले होते. हे उघड होते की तो लांडनचा 

पुतळा पशहल्याांदा फोडून बघेल. परत एखादी दुुःखाांशतका घडायला नको म्हणून, मी घरातील 

लोकाांना सावध केले. सवाणत सुांदर पररणाम झाल्याच्या आनांदात आपण गेलो. अथाणत तोपयांत, 

मला एवढे नक्की समजले होते की आपण बोगीआ मोत्याच्या मागे होतो. खुनी इसमाच्या 

नावाने एक घटना दुसरीिी जोडली गेली. आता एकच पुतळा राशहला ---- रीशडांगचा ---- 

आशण मोती त्यातच असणार हे नक्की झाले. मी तो तुमच्या देखत त्याच्या मालकाकडून शवकत 

आणला ---- तो इथे आहे. 

आम्ही क्षणभर गप्प बसलो. 

लेस्टर ेड म्हणाला, “मी तुम्हाला अनेक केसेस हाताळताांना पाशहले आहे. शमस्टर होम्स, 

पण या केसपेक्षा जास्त काराशगरी व कसब, मी कधीच कुठे पाशहले नव्हते. आम्ही स्कॉटलांडचे 

लोक तुमचा हेवा करत नाही. नाही सर, आम्हाला तुमचा अशभमान वाटतो. आशण उद्या तुम्ही 

शतथे आलात, तर सवाणत वयस्क इन्ह्से्पक्टरपासून सवाणत तरुण इन्ह्से्पक्टरला तुमच्याबरोबर 

हस्ताांदोलन करायला आवडेल.” 

होम्स बोलला, “आभारी आहे. आभारी आहे.” एवढे बोलून तो वळून गेला, तेव्हा मला 

वाटले, की मी कधीही न पाशहलेल्या खऱ्याखुऱ्या मानवी भावनाांच्या प्रदिणनाने, त्याला गशहवरून 

आले होते.  

थोड्या वेळाने तो परत नेहमीसारखा थांड व व्यवहारी शवचार करणारा झाला. तो 

म्हणाला, “वॉटसन, मोती बँकेच्या सुरक्षा खणात ठेव. आशण कॉांक शसांगलटन सयाचोरीचे 

कागद बाहेर काढ. लेस्टर ेड, अच्छा. जर तुला काही बारीकसारीक समस्या आली, तर त्यावर 

एखाददोन उपाय साांगायला मला आवडेल.”  
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ई सासहत्य प्रसतष्ठानच ेह े१२ व ेवषव. डॉ. वषृाली जोशी यािंच ेह ेतरेाव ेपसु्तक. 

डॉ. वृषाली जोशी या मराठी व इिंग्रजी या भाषािंच्या सविान आहते. त्यािंनी काही काळ 

सवदेशात राहून तेर्ल्या वाचन सिंस्कृतीचा अनुभव घेतला आह.े तशीच वाचन सिंस्कृती 

महाराष्ट्रातही सनमावण हहावी असे त्यािंना वाटत.े डॉ. वृषालींसारखे ज्येष्ठ लखेक आपली सवव पुस्तके 

ई सासहत्यच्या माध्यमातून जगभरातील वाचकािंना सवनामूल्य देतात. असे लखेक ज्यािंना लखेन 

हीच भक्ती असते. आसण त्यातून कसलीही असभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सुदैवाने गेली दोन 

हजार वषे कवीराज नरेंद्र, सिंत ज्ञानेश्वर, सिंत तुकारामािंपासून ही परिंपरा सुरू आह.े अखिंड. 

अजरामर. म्हणून तर शिंभू गणपुल े(नऊ पुस्तके), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके), डॉ. वसिंत 

बागुल (तेरा पुस्तके), शभुािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके), असवनाश नगरकर ( चार पुस्तके), डॉ. 

सस्मता दामले (सात पुस्तके), डॉ. सनतीन मोरे (२२ 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, १४ पुस्तके), सवनीता देशपािंड े (७ पुस्तके) उल्हास हरी जोशी(६), निंददनी 

देशमुख (५), सुजाता चहहाण (७), डॉ. वृषाली जोशी(१३) अस ेअनेक ज्येष्ठ व अनुभवी, कसलेल े

लेखक ई सासहत्याच्या िारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोहोचवतात. एकही पैशाची अपिेा 

न ठेवता. 

अशा सासहत्यमूतींच्या त्यागातूनच एक ददवस मराठीचा सासहत्य वृि जागसतक पटलावर 

आपले नाव नेऊन ठेवील याची आम्हाला खात्री आह.े यात ई सासहत्य प्रसतष्ठान एकटे नाही. ही 

एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठािंतून 

नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आसण या सवांचा सामूसहक स्वर गगनाला सभडून म्हणतो 

आह.े 

आसण ग्रिंर्ोपजीसवये । सवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट सवजयें । होआवे जी । 


