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

अनुवाददकेची पूवव परवानगी घणे्याची आवश्यकता आह.े 
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शेरलॉक होम्स-7  

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

प्रकाशन : ई सासहत्य प्रसतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : २३ जून 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. 
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 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 

रठकाण;े 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 सहा संग्रह प्रकावशत केले. त्यांना िाचकांचा 

उदंड प्रवतसाद वमळाला. म्हिून हा सहा कर्ांचा सातिा संग्रह! 

 

डॉ. वृषाली जोशी 
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अपथिपविका 

रहस्ये उकलिाऱ्या शेरलॉक होम्सच्या चातुयाथस 
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कर्ानकु्रम 

 

 

Yellow Face       पिवळा चेहरा 

The Adventure Of Blanched Soldier  िाांढरा िडलेला सैपिक  

The Adventure Of The Ssussex Vampire  ससेक्सची रक्तपििासू हडळ 

The Problem Of Thor Bridge   थॉर िुलाची समस्या 

The Gloria Scott      ग्लोरिया स्कॉट 

The Stock-Broker’s Clerk    शेअर दलालाचा कारकूि 
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Yellow Face 

पिवळा चेहरा 

 

 

माझ्या पमत्राचे उल्लेखिीय गुण ठळकिणे पदसणाऱ्या अिेक केसेसवर आधाररत अशी 

ही लहािशी आरेखिे प्रपसद्ध करताांिा, मी त्ाांची यशस्विता बघावी, हे होणे िैसपगिक होते. हे 

त्ाची कीती वाढवण्यासाठी िवे्ह --- खरे तर तेव्हा त्ाच्या बुद्धीच्या कसोटीचा काळ सांित 

आला होता. तरी त्ाचा उत्साह व चतुरस्त्रता अगदी सु्तती करण्यायोग्य होती. त्ाच्या काही 

केसेस त्ाला अधिवट सोडूि द्याव्या लागल्या. कारण त्ा कुणालाच यशिीिणे सोडवता 

आल्या िाहीत. आपण आता िरतही जेव्हा तो चुकला, तेव्हा त्ातील खरा भाग मात्र उजेडात 

आला. अशा जवळजवळ अधािडझि केसेस माझ्याकडे पलपहलेल्या आहेत. त्ातील मुसगे्रव्ह 
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रीचुअल्स व आता मी जी साांगणार आहे ती, या अशा दोि केसेस आहेत की ज्यामधे्य सवाित 

जास्त कुतूहलिूणि गोष्टी साांपगतल्या आहेत. 

शेरलॉक होम्स हा असा मिुष्य होता, की जो व्यायामासाठी व्यायाम क्वपचतच करे. काही 

माणसे जास्त स्नायुबल असलेली होती आपण तो पििःसांशय त्ाच्याएवढ्या वजिाच्या 

बॉक्ससिमधील एक अग्रगण्य बॉक्सर होता. िण तो उपिष्टापविा केलेला शारीररक व्यायाम 

म्हणजे उगीचच आिली शक्ती फुकट घालवणे समजे. त्ामुळे तो काही व्यावसापयक 

कारणापशवाय, क्वपचतच व्यायाम करे. तरी तो अपतशय शस्वक्तमाि व पचवटिणे काम करणारा 

होता. त्ािे ितिःला तसे प्रपशक्षण पदले होते, हे पवशेष होते. त्ाचा आहार सहसा बेताचा असे. 

त्ाच्या सवयी साध्या िण ठाम होत्ा. कधीकधी तो कोकेि घेत असे. िण तेवढे सोडल्यास, 

त्ाच्यात कुठले दुगुिण िव्हते. तो अांमली िदाथाांकडे वळायचे मुख्य कारण म्हणजे, काम कमी 

असे व ते आव्हािात्मक िसे, असा त्ाच्या आयुष्यातील एकसुरीिणाचा काळ. 

उन्हाळ्यातील एके पदवशी सकाळी तो बागेत पफरायला जाण्याइतका ररकामा व िस्थ 

होता. बागेत झाडाांिा िवीि िालवी फुटत होती. आम्ही दोि तास एकमेकाांिा िूणििणे 

ओळखणाऱ्या माणसाांिी पफरावे, तसे बहुतेक वेळ मुकाट्यािे पफरत होतो. आम्ही बेकर 

रस्त्याला िरत आलो, तेव्हा जवळजवळ िाच वाजले होते.  

आमच्या कामवाल्या िोऱ्यािे दार उघडत, म्हटले, “सर, एक मिुष्य तुमची चौकशी 

करतो आहे.” 

होम्सिे िािसांतीिे माझ्याकडे िापहले. दुिारच्या चालण्यािांतर हा काय त्रास आहे! आता 

हा मिुष्य गेला का?” 

“हो, सर.” 

“तू त्ाला आत जायला साांपगतले िाहीस का?” 
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“हो, सर. तो आत येतो आहे.” 

“तो पकती वेळ थाांबला आहे?” 

“अधाि तास, सर. तो फार अिस्थ आहे. तो सतत फेऱ्या मारतो आहे व बोटाांिी टेबलावर 

आिटूि आवाज करतो आहे. मी दाराबाहेर थाांबलो आहे व मला आवाज ऐकू येतो आहे. शेवटी 

तो आता िॅसेजमधे्य जाऊि रडतो आहे. सर तो म्हणतो आहे, “तो मिुष्य कधीच येणार िाही 

आहे का?” तर मी म्हणतो आहे, “अजूि थोडा वेळ.” मग तो म्हणतो आहे, “मग मी बाहेर 

मोकळ्यावर थाांबतो. कारण मला इथे गुदमरल्यासारखे होते आहे. मी थोड्या वेळात िरत 

येतो.” आपण त्ाच्या अिस्थतेसकट, तो गेला. मी त्ाला रोकू शकलो िाही.” 

आम्ही खोलीत जाताांिा होम्स म्हणाला, “ठीक आहे. ठीक आहे. तुझ्याकडूि होईल 

पततके, तू केलेस. वॉटसि, हे चीड आणणारे आहे. खरे तर मी एखादी केस पमळायची वाट 

बघत होतो. या माणसाच्या घायकुतीवरुि असे पदसते आहे, की हे काही फार महत्वाचे आहे. 

हा टेबलावरचा िाईि आिला िाही. तो त्ाचा पदसतो आहे. तांबाखू ओढणारे ज्याला अांबर 

म्हणतात तो हा लाांब दाांडा असलेला, छाि जुिा िाईि आहे. मला िवल वाटते, की आता असे 

पकतीसे िाईि लां डिमधे्य रापहले असतील? तो त्ाचा आवडता िाईि इथे पवसरला, म्हणजे तो 

मािपसक दृष्ट्ट्या अिस्थ असला िापहजे.  

मी पवचारले, “कशावरूि आवडता?” 

“असे बघ. िाईिची पकां मत सात पशपलां ग व सहा िेन्स. आता तो एकदा लाकडात व 

एकदा अांबरमधे्य. असा दोिदा दुरुस्त केला गेला आहे. दोन्ही वेळा ही दुरुस्ती चाांदीमधे्य केली 

गेली आहे. िवीि िाईि ि घेता, दोिदा तो िाईि दुरुस्त करूि वािरणाऱ्या माणसाचा, तो 

िक्की आवडता असणार.” 
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होम्सिे तो िाईि हातात घेऊि वळवला व त्ाच्या पवशेष सखोल पिरीक्षण िद्धतीिे 

त्ाकडे िाहू लागला. तेव्हा मी पवचारले, “आणखी काही?” 

त्ािे तो वर केला व एखाद्या प्राध्यािकािे हाडावर व्याख्याि द्यावे, त्ा थाटात त्ाच्या 

लाांब बारीक मधल्या बोटािे त्ावर आघात केला.  

तो म्हणाला, “िाईि हे प्रसांगािुरूि असामान्य कुतूहलाचा पवषय असू शकतात. घड्याळे 

व बुटाांच्या लेस सोडूि इतके व्यस्वक्तगत िरूिाचे काही िसते. तरीही येथील पचने्ह फार 

ठळक िाहीत व पततकी महत्वाचीही िहीत. याचा मालक अथाित डावखुरा, उत्तम दांतिांक्ती 

असलेला, पिष्काळजी सवयी असलेला, पिळदार मिुष्य आहे. त्ाला िैशाांची फार पचांता 

करायची आवश्यकता िाही.” 

माझ्या पमत्रािे अगदी सहजिणे ही मापहती पदली. िण मला त्ाचे तकि शास्त्र समजले 

आहे की िाही, हे आजमावण्यासाठी मी त्ाला माझ्याकडे पतरप्या डोळ्याांिी बघताांिा िापहले.  

मी म्हणालो, “एखादा मिुष्य सात पशपलां ग पकमतीचा िाईि ओढणार असेल, तर त्ाची 

साांिपत्तक स्वस्थती चाांगली असणार, असा पवचार तू करतो आहेस.” 

त्ाच्या तळहातावर थोडी तांबाखू िाडूि घेत होम्स उत्तरला, “यात एका औसाला आठ 

िेिी िडणारे ग्रोसवे्हिॉर पमश्रण भरलेले आहे. याच्या अध्याि पकां मतीत सुद्धा त्ाला छाि झुरके 

मारता येतील. िण त्ाला काटकसर करायची काही गरज िसावी.” 

“आपण अजूि काही?” 

त्ाला त्ाचा िाईि पदव्यावर पकां वा गॅसच्या ज्योतीवर िेटवण्याची सवय आहे. तुला 

पदसेल की तो एका बाजूिे काळा िडला आहे. काडेिेटीतील काडीिे िक्कीच असे झालेले 

िाही. मिुष्य जळती काडी िाईिशेजारी का धरेल? िण पदव्यावर तो लावायचा असेल, तर तो 

िाईि काळा झाल्यापशवाय िेटवता येणार िाही. हा काळा भाग िाइिच्या उजव्या बाजूला 
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आहे. त्ामुळे तो माणूस डावरा आहे. तू तुझा िाईि पदव्यावर धर आपण तू डावरा िसल्यामुळे 

ज्योतीच्या डाव्या बाजूवर तो िेटवण्याचा तुझा कल राहील. तू हे एखाद्या वेळी वेगळे करू 

शकशील िण सतत िाही. त्ािे तो िेहमी असाच धरला असणार. मग त्ािे त्ातूि झुरके 

घेतले असणार. त्ासाठी तो पिळदार शरीराचा शस्वक्तशाली मिुष्य हवा. त्ाचे दात उत्तम 

हवेत. िण मी चुकत िसेि, तर तो पजन्यावर आलेला आहे. तर मग आता आिल्याला 

िाईििेक्षा रुचीिूणि असे काही अभ्यासायला पमळेल.” 

क्षणभरािे आमचे दार उघडले व एक उांच तरुण मिुष्य आत आला. त्ािे गडद करडा 

सूट घातला होता. त्ािे िेहमीिेक्षा जास्त रुां दीची तिपकरी टोिी त्ाच्या हातात धरली होते., 

मला तो साधारण पतशीचा वाटला. तरी तो खरे तर त्ाहूि काही वषाििे मोठा होता.  

तो थोडे लाजूि म्हणाला, “मी अचािक आलो, म्हणूि तुमची माफी मागतो. अथाित मी 

दार वाजवायला हवे होते. अशी गोष्ट आहे, की मी जरा उदास आहे. त्ामुळे तुम्ही मला समजूि 

घेतले िापहजे.” त्ािे अधिवट गुांगीत असल्यासारखा त्ाचा हात किाळाशी िेला िांतर खुचीवर 

बसण्याऐवजी जवळजवळ िडला.  

होम्स सहज पमत्रत्वािे बोलला, “मला वाटते, एकदोि पदवसात तुम्ही झोिला िाही. 

कामामुळे येणाऱ्या पकां वा जास्त करूि अती आिांदामुळे येणाऱ्या रागािेक्षा, हा काहीतरी 

जास्त टोकाचा राग असावा. मी तुम्हाला कशी मदत करू शकतो?” 

“सर, मला तुमचा सल्ला हवा आहे. माझ्या आयुष्याच्या पचांध्या झाल्या आहेत. मला 

कळत िाही, मी काय करू.” 

‘तुम्हाला मला सल्लागार वा गुप्तहेर, म्हणूि िेमायचे आहे का?” 
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“तेवढेच िाही. जगातील एक सविसाधारण चाांगला माणूस, म्हणूि तुमचे मत मला हवे 

आहे. मी िुढे काय करावे, हे मला जाणूि घ्यायचे आहे. देवाच्या दयेिे, तुम्ही मला ते साांगू 

शकाल.”  

तो थोडे धके्क खात, कळकळीिे, उदे्रक झाल्यासारखा बोलला. मला असे वाटले, की 

त्ाला बोलणेही फार कष्टप्रद होते आहे. त्ाच्या आवाक्यावर त्ाची इच्छाशक्ती मात करत 

होती.  

तो म्हणाला, “ही फार िाजूक गोष्ट आहे. कोणालाही घरच्या भािगडी िरक्या लोकाांिा 

साांगायला आवडत िाहीत. मी कधीही ि िापहलेल्या दोि माणसाांबरोबर, माझ्या ितिःच्या 

बायकोच्या वागण्याची चचाि करायला लागणे, हे मला भयांकर वाटते आहे. िण आता माझ्या 

सहिशक्तीचा अांत झाला आहे. मला सल्ला घेतलाच िापहजे.” 

होम्स म्हणाला, “माझ्या पप्रय गँ्रट मन्रो --- “ 

आमचा िाहुणा खुचीतूि ताडकि उठला. काय? तुम्हाला माझे िाव मापहती आहे?” 

होम्स हसत बोलला, “तुम्हाला तुमची ओळख लिवायची इच्छा असेल, तर मी असे 

सुचवेि, की तुम्ही टोिीच्या अस्तरावर तुमचे िाव पलहू िका. पकां वा मग तुम्ही ज्याच्याशी बोलत 

आहात, त्ाच्यािासूि टोिीचा तो भाग पफरवूि ठेवा. मी माझ्या पमत्राला असे साांगत होतो, की 

आम्ही आताियांत अिेक त्रासलेल्या लोकाांिा शाांतता िुरवूि, त्ाांचे भपवष्य चाांगले केले आहे. 

माझा पवश्वास आहे तुमच्यासाठी देखील आम्ही तसेच करू. वेळ महत्वाचा असल्यािे, मी 

तुम्हाला अशी पविांती करतो की तुम्ही मला अपधक उशीर ि करता, तुमची केस कथि करा.” 

आमच्या िाहुण्यािे िुन्हा एकदा किाळावरूि हात पफरवला. जसे काही ते त्ाला फुटके 

िशीब वाटत होते. त्ाच्या हालचाली ांवरूि व एकां दर आपवभािवावरूि, तो अांतमुिख, ितिःतच 

रमणारा, िभावतिः अपभमािी आपण त्ाच्या जखमा दाखवण्यािेक्षा, लिवणारा वाटला. िांतर 
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अचािक भयांकर चेहऱ्यािे, जणू त्ाच्या बांद मुठीतूि त्ाचे गुपित वाऱ्यावर फेकणाऱ्या 

माणसाच्या आवेशात तो साांगू लागला. 

“पमस्टर होम्स, मी गेल्या तीि वषाांिासूि एक पववापहत माणूस आहे. त्ा काळात मी व 

माझी बायको, याांिी एकमेकाांवर भरभरूि पे्रम केले. आम्ही सुखात रहात होतो. आम्ही 

शब्ाांिे व कृत्ािे एकरूि झालो होतो. आपण आता गेल्या सोमवारिासूि, अचािक 

आमच्यात पभांत उभी रापहली आहे. पतच्या आयुष्यात व पवचारात असे काही आले आहे, की 

ज्याबिल मला काहीच मापहती िसल्यािे, ती मला रस्त्यातील एखाद्या अिोळखी स्त्रीसारखी 

वाटते आहे. आमच्यात काही जवळीक रापहली िाही. आपण मला जाणूि घ्यायचे आहे की असे 

का?” 

“पमस्टर होम्स, आता मी िुढे जाण्यािूवी मला तुम्हाला साांगायचे आहे, की इफी माझ्यावर 

खूि पे्रम करते. याबिल तुम्ही ठाम रहा. ती अगदी मिािासूि माझ्यावर पे्रम करते. मला हे 

मापहती आहे. मला ते जाणवते. त्ाबिल मला काही वाद घालायचा िाही. एखादी स्त्री 

आिल्यावर पे्रम करते की िाही, हे मिुष्य सहज साांगू शकतो. िण आमच्यामधे्य हे काहीतरी 

िको ते सांकट, येऊि उभे ठाकले आहे. ते कसे दूर होईल, या काळजीत मी आहे.  

होम्स काहीशा अधीरतेिे बोलला, “पमस्टर मन्रो, कृिया हकीगत साांगा.” 

“मला इपफच्या िूवाियुष्याबिल काय मापहती आहे, ते साांगतो. मी पतला िपहल्याांदा 

भेटलो, तेव्हा ती बरीच तरुण, म्हणजे फक्त िांचवीस वषाांची असूि पवधवा होती. पतचे िाव 

पमसेस हेब्रॉि होते. ती अमेररकेला अटलाांटा येथे गेलेली असताांिा, पतथे पतचे लग्न पमस्टर हेब्रॉि 

याांच्याशी झाले. ते एक चाांगले वकील असूि, त्ाांची वपकली उत्तम चालली होती. त्ाांिा एक 

मूल होते. िण पिवळ्या तािाची जोरदार साथ आली आपण त्ात िवरा व मुलाचा मृतू् झाला. 

मी त्ाचा मृतू्चा दाखला िापहला. ती अमेररकेला कां टाळूि, पतच्या पििरला असलेल्या 

आत्ाबरोबर रहाण्यासाठी पमडलसेक्सला आली. मी साांगू इस्वच्छतो की पतच्या िवऱ्यािे मागे 
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पतच्यासाठी िुरेशी सांित्ती ठेवली होती. पतच्याकडे चारशे िन्नास हजार िौांड होते. ते त्ािे सात 

टक्क्क्यािे गुांतवले होते. ती पििरला आल्यावर सहा मपहन्याांिी मी पतला भेटलो. आम्ही 

एकमेकाांच्या पे्रमात िडलो व काही आठवड्याांिी लग्न केले.  

मी पफरता व्यािारी आहे. माझे उत्पन्न साताठशे असल्यािे, आम्ही सुस्वस्थतीत राहू 

शकतो. िॉरबरी येथे आम्ही दर वषी ऐांशी िौांड भरूि एक घर पवकत घेतले आहे. आमची 

छोटीशी जागा तशी गावढळ असूि शहराजवळ आहे. आमच्यािासूि जवळ एक खािावळ 

व दोि घरे आहेत. दुसऱ्या बाजूला आमच्यासमोर असलेल्या शेतात एक घर आहे. ही तीि 

घरे सोडली, तर से्टशिच्या अध्याि वाटेशी जाईियांत कुठे घरे िाहीत. काही ठरापवक काळात 

मला माझ्या व्यवसायासाठी, शहरात जावे लागते. िण उन्हाळ्यात मला फार काम िसते. 

आमच्या गावढळ घरात आम्ही सुखािे रहात होतो. हे प्रकरण सुरु होण्यािूवी, आमच्यात काही 

बेबिाव िव्हता.  

िुढे जाण्यािूवी तुम्हाला एक गोष्ट साांगतो. जेव्हा आम्ही लग्न केले, तेव्हा पतिे पतची सवि 

सांित्ती माझ्या िावावर केली --- खरे तर माझ्या मजीपवरुद्ध! कारण माझ्या व्यवसायात मला 

फटका बसला, तर मला ते पकती लापजरवाणे वाटेल. तरी पतला तसे करायचेच होते आपण 

पतिे ते केले. साधारण दीड मपहन्यािूवी ती माझ्याकडे आली.  

ती म्हणाली, “जॅक, जेव्हा तू माझे िैसे घेतलेस, तेव्हा तू म्हणालास, की मला त्ातील 

काही लागले, तर मला तुला प्रथम पवचारावे लागेल.” 

“िक्की. ते तुझेच आहेत.” 

“ठीक आहे. मला शांभर िौांड हवे आहेत.” 

यामुळे मी हादरलो. कारण मला वाटले, पतला ते फक्त िवीि डर ेस आणण्यासाठी पकां वा 

तशाच काही कारणासाठी हवे आहेत.” 
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“मग पतला कशासाठी हवे होते?” 

“ओहो, ती पतच्या खेळकर िद्धतीिे बोलली, “तू म्हणालास, की तू केवळ माझी बँक 

आहेस. बँक कधी प्रश्ि पवचारत िाही.” 

“तू असे म्हणत असशील, तर अथाित तू िैसे घेऊ शकतेस.” 

“हो. मी तसेच म्हणते आहे.” 

“आपण तू ते कशाला घेत आहेस, ते तू मला साांगणार िाहीस?” 

“जॅक, कदापचत एखाद्या पदवशी साांगेि. िण आता िाही.” 

“मग मला तेवढ्यावर समाधाि मािावे लागले. आमच्या दोघात असे काही यािूवी झाले 

िव्हते. मी पतला चेक पदला आपण तो पवषय डोक्यातूि काढूि टाकला. िांतर काय झाले, 

त्ाच्याशी याचा काही सांबांध िाही. िण मला वाटले, की याचा उल्लेख केलेला बरा. 

याआधी मी तुम्हाला म्हणालो, की आमच्या घरासमोर शेत व एक घर आहे. िण त्ा घरी 

जाण्यासाठी आम्हाला आधी रस्त्यािे जाऊि मग एका गल्लीत वळावे लागते. त्ाच्या बरोबर 

मागे स्कॉटीश सदाहरीत झाडे आहेत. मला पतथे पफरायला आवडते. झाडे िेहमी आिले 

शेजारी असल्यासारखेच असतात. गेले आठ मपहिे ते घर ररकामे िडले होते, हे दयिीय होते. 

ते जुन्या िद्धतीचे छाि िोचि असलेले, त्ावर वेली चढवलेले, दुमजली घर होते. मी त्ासमोर 

उभा राहूि िेहमी पवचार करत असे, की इथे कोणी रापहले तर ते पकती मस्त घर होईल. 

मागील सोमवारी सांध्याकाळी मी त्ा रस्त्यािे पफरत होतो. मला पतथे एक ररकामी  गाडी 

येतािा पदसली. मला िोचिबाहेरील पहरवळीवर सतरांज्या व इतर वसू्त िडलेल्या पदसल्या. 

म्हणजे पतथे कुणीतरी रहायला येणार होते तर! मी मिाशी आश्चयि करू लागलो की आमच्या 

इतके जवळ कोण पतथे येणार असेल. मी पतथे बघताांिा एकदम चमकलो कारण वरच्या 

मजल्यावरी स्वखडकीतूि कोणीतरी माझ्याकडे बघत होते.  
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पमस्टर होम्स, मला मापहती िाही, एवढे त्ा चेहऱ्यात काय होते, िण तो सरळ माझ्या 

िाठीत एक भीतीची लहर उठवीत होता. मी पदसू िये म्हणूि मी थोडा बाजूला गेलो. िण त्ा 

चेहऱ्यात काहीतरी अमािवी व अिैसपगिक होते, असे माझे एकां दर मत झाले. मी भरभर िुढे 

जाऊि कोण मला बघते आहे, ते िहाण्याचा प्रयत्न केला. िण मी असे करताच तो चेहरा 

झटकि खोलीतील काळोखात िाहीसा झाला. मला असे का वाटले, असा पवचार करत मी 

िाच पमपिटे पतथे उभा रापहलो. तो चेहरा िुरुषाचा होता की बाईचा, हे देखील मला समजले 

िाही. तो माझ्यािासूि फार लाांब होता. िण त्ाच्या रांगािे माझ्यावर जास्त ठसा उमटवला. 

तो खूि रागीट असा खडूसारखा िाांढरा होता. त्ात िूणििणे अचल व अिैसपगिक असे 

काही होते. मी इतका अिस्थ झालो, की पतथे अजूि कोण रहाते, हे बघायचे मी ठरवले. मी 

िुढे होऊि दार वाजवले. ते एका उांच, आजारी पदसणाऱ्या व कडक िकोसा चेहरा असलेल्या 

स्त्रीिे लगेच उघडले.  

उत्तरेकडील उच्चारात पतिे पवचारले, “काय हवे आहे?” 

मी माझ्या घराकडे बोट दाखवत म्हटले, “मी तुमचा शेजारी आहे. मला असे पदसले की 

तुम्ही इथे िुकतेच रहायला आला आहात. म्हणूि तुम्हाला काही मदत हवी असेल तर म्हणूि 

मी --- “ 

“आम्हाला काही मदत हवी असेल, तर आम्ही साांगू.” एवढे बोलूि पतिे माझ्या तोांडावर 

दार आिटूि लावूि टाकले. अशा उद्धटिणे डावलणाऱ्या वतििािे, मी पचडूि वळलो व घरी 

आलो. िूणि सांध्याकाळभर मी जरी दुसरीकडे मि गुांतवायचा प्रयत्न केला, तरी माझे मि 

भुतासारख्या त्ा स्वखडकीतील चेहऱ्याकडे व त्ा स्त्रीच्या उद्धट वतििाकडे वळत रापहले. मी 

माझ्या बायकोला याबिल काही बोललो िाही. कारण ती फार ताण घेऊि उदास होणारी स्त्री 

आहे. पतला िण माझ्यासारखा त्रास व्हावा, अशी माझी इच्छा िव्हती. मात्र झोिण्यािूवी मी 



25 
 

पतला एवढे बोललो, की त्ा घरी कुणी रहायला आले आहे. त्ावर पतिे काही उत्तर पदले िाही. 

मग मी झोिायला गेलो. 

सहसा माझी झोि अगदी गाढ असते. मला रात्री कोणी उठवू शकत िाही, असा माझ्या 

कुटुांबात माझ्याबिल पविोद केला जातो. िण त्ा रात्री मी केलेल्या छोट्याशा साहसामुळे की 

काय, िण मला िेहमीसारखी झोि आली िाही. माझ्या खोलीत काही चालू असल्यासारखे 

मला अधिवट झोिेत वाटत होते. माझी बायको डर ेस करूि शेकोटीवरील पतची टोिी उचलत 

होती. मी अशा अवेळी तयार होण्याबिल काही िवलिूणि शब् िुटिुटण्यासाठी, झोिेतच ओठ 

उघडले. तेव्हा माझे अधिवट उघडे डोळे, पतच्या मेणबत्तीच्या प्रकाशातील चेहऱ्यावर िडले. 

आपण आश्चयाििे माझी बोलती बांद झाली. --- पतला गृहीत धरणे शक्य िाही, असे मी िूवी 

कधीही ि िापहलेले भाव पतच्या चेहऱ्यावर मला पदसले.  

ती फार अशक्त पदसत होती व जोरजोरािे श्वास घेत होती. शाल घट्ट करता करता, 

मला समजणार िाही व मला झोिेत असताांिा त्रास होणार िाही, अशा तऱ्हेिे िलां गाकडे बघत 

होती. िांतर मी गाढ झोिलो आहे असे समजूि, ती आवाज ि करता खोलीबाहेर िडली. िांतर 

मला पबजागऱ्या करकर वाजल्याचा व िुढचे दार उघडल्याचा, आवाज आला. मी उठूि 

बसलो व माझ्या हाताची बोटे िलां गाच्या कडेला आिटूि मी खरेच जागा झाला असल्याची 

खात्री केली. मी घड्याळ काढूि, िहाटेचे तीि वाजलेले िापहले. माझी बायको आता बाहेर 

रस्त्यावर काय करते आहे, हे मला समजेिा. मी वीस पमपिटे माझ्या मिाशी काही 

स्पष्टीकरणाांची शक्यता आजमावत बसलो. मी पजतका जास्त पवचार करू लागलो, पततके 

मला ती गोष्ट वेगळीच व अिकलिीय वाटू लागली. मी गोांधळलेला असतािाच मला िरत 

हळूच दार लावल्याचा व ती वर येत असल्याचा आवाज आला.  

ती आत पशरल्याबरोबर मी पतला पवचारले, “इफी, आता यावेळी तू कुठे गेली होतीस?” 
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ती मला आक्रमक पदसली व भाविापतरेकािे रडताांिा पदसली. त्ामुळे मी कधी िाही 

एवढा व्यपथत झालो. हे काही अिराधीिणासारखे वाटत होते. माझी बायको खरे तर मोकळ्या 

िभावाची होती. पतचा ितिःचा िवरा पतच्याशी बोलल्यावर, ती रडत व काहीशा पवपचत्र 

हालचाली करत, शाांतिणे भरभर पतच्या खोलीच्या पदशेिे जातािा िाहूि, माझ्यातूि एक थांड 

भीतीची लहर दौडत गेली.  

ती उदासीितेिे हसत ओरडली, “जॅक, तू जागत रहा. मला वाटले तुला जाग येणार 

िाही.” 

मी जास्त कडकिणे पवचारले, :तू कुठे गेली होतीस?” 

ती म्हणाली, “तुला िवल वाटल्याचे बघूि मला आश्चयि वाटले िाही.” शाल काढताांिा, 

मला पतची बोटे थरथरताांिा पदसत होती. “मला माझ्या आयुष्यात मी अशी गोष्ट यािूवी कधी 

केलेली आठवत िाही. मला गुदमरल्यासारखे झाले. ताज्या हवेची जरुरी भासल्यािे, मी 

मोकळ्यावर गेले. जर मी बाहेर गेले िसते, तर िक्कीच चक्कर येऊि िडले असते. मी दार 

उघडूि पतथे थोडा वेळ उभी रापहले व आता मी ठीक आहे.” 

हे सवि बोलत असताांिा पतिे एकदाही माझ्याकडे बपघतले िाही. पतचा आवाजही 

िेहमीसारखा येत िव्हता. ती माझ्याशी खोटे बोलत असल्याचे, माझ्या लक्षात आले. मी 

उत्तरादाखल काही बोललो िाही. िण दुिःखी अांतिःकरणािे, मिात हजारो पवषारी सांशय घेऊि, 

माझे तोांड पभांतीकडे वळवले. माझी बायको माझ्यािासूि काय चोरूि ठेवत होती? ती िक्की 

कुठे गेली होती? मला खरे समजेियांत मला चैि िडणार िाही, असे जाणवले. तरी िण एकदा 

ती माझ्याशी खोटे बोलल्यावर, मी पतला िरत काही पवचारले िाही. रात्रभर मी या िा त्ा 

प्रकारे, वेगवेगळ्या िद्धतीिे पवचार करूि बघत होतो.  

त्ा पदवशी मला शहरात जायचे होते. िण व्यावसापयक कामाांकडे लक्ष देण्यासाठी, मी 

फार त्रासलो होतो. माझी बायकोदेखील, माझ्याइतकीच अिस्थ पदसत होती. ती ज्या 
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प्रश्िाथिक िजरेिे माझ्याकडे बघत होती, त्ावरूि असे कळत होते, की मी पतच्यावर पवश्वास 

ठेवलेला िाही, हे पतला समजले आहे. काय करावे या पवचारािे ती हताश झाली होती. न्याहारी 

करताांिा आम्ही एखादा शब् बोललो असू. िांतर मी चालायला बाहेर िडलो. सकाळच्या 

ताज्या हवेत मी शाांतिणे पवचार करू शकेि, असे मला वाटले.  

मी पक्रस्टल राजवाड्याियांत गेलो. पतथे एक तास घालवूि, दुिारी एक वाजेियांत  

िॉरबरीला िरत आलो. येताांिा मी त्ा घरावरूि आलो. क्षणभर थाांबूि स्वखडकीकडे िाहत, 

आदल्या पदवशीचा तो पवपचत्र चेहरा दृष्टीस िडतो का, ते बपघतले. पमस्टर होम्स, मी पतथे उभा 

असताांिा दार उघडूि, अचािक माझी बायको बाहेर आली, तेव्हा मला पकती िवल वाटले 

असेल, याचा पवचार करा. 

पतला बधूि मी आश्चयाििे मूक झालो. आमची िजरािजर झाली, तेव्हा त्ािेक्षाही जास्त 

आश्चयािचे भाव मी पतच्या चेहऱ्यावर िापहले. क्षणभर पतिे त्ा घरात िरत अदृष्य होण्याचा 

पवचार केला िण िांतर सवि लिाछिी पकती पिरुियोगी आहे, हे समजूि, ती िाांढऱ्या चेहऱ्यािे 

व घाबरलेल्या डोळ्याांिी ओठाांवर खोटे हसू आणत, िुढे आली. 

ती बोलली, ”ओहो, जॅक, आिल्या िव्या शेजाऱ्याांिा काही मदत हवी आहे का, हे 

पवचारायला मी आताच इथे आले होते. तू माझ्याकडे असा का बघतो आहेस? तू माझ्यावर 

रागावला िाहीस िा?” 

मी म्हणालो, “म्हणजे रात्रीदेखील तू इथे आली होतीस तर?” 

ती ओरडली, “तुला काय म्हणायचे आहे?’ 

“तू इथे आली होतीस. िक्कीच, माझी खात्री आहे. अिरात्री भेटावे, असे ते कोण लोक 

आहेत?” 

“मी इथे आधी कधीच आले िव्हते.” 
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मी ओरडलो, “तू इतके खोटे माझ्याशी कसे काय बोलू शकतेस? तू बोलताांिा तुझा 

आवाज बदलतो आहे. मी तुझ्यािासूि कधी काही लिवले आहे का? मी त्ा घरात पशरूि, 

काय प्रकार आहे, त्ाचा छडा लावतो.” 

ती भाविापतरेकािे धािा टाकत म्हणाली, “िाही. िाही. जॅक, कृिया असे करू िकोस.” 

मग मी जसजसा दाराकडे जाऊ लागलो, तसतसे पतिे माझी बाही िकडली आपण चक्कर येत 

असतािाही मला जोरािे मागे खेचले.  

ती ओरडली, “जॅक, कृिया असे करू िकोस. मी तुला शिथेवर साांगते, की मी केव्हातरी 

तुला सवि खरे काय ते साांगेि. िण आता तू पतथे गेलास, तर सत्ािाश होईल.” यािांतर मी 

पतला बाजूला ढकलायचा प्रयत्न केला तेव्हा ती अिावरिणे व िम्रतेिे मला पचकटूि बसली.” 

ती रडत म्हणाली, “जॅक, फक्त यावेळेस माझ्यावर पवश्वास ठेव. तुला याचा कधीही 

िश्चात्ताि होणार िाही. तुझ्या भल्यासाठीच मी हे गुपित राखते आहे. आिली आयुषे्य इथे 

िणाला लागली आहेत. जर तू माझ्याबरोबर घरी आलास, तर बरे होईल. जर याउिर तू त्ा 

घरात गेलास, तर आिल्यातील सवि काही सांिले, असे समज.” 

हे पतच्या िद्धतीिे इतके काकुळतीिे व दुिःखािे पतिे साांपगतले की मी पतच्या शब्ाांच्या 

जाळ्यात फसलो. मी दारासमोर हो िाही करत, उभा रापहलो. 

शेवटी मी म्हणालो, “मी एकाच अटीवर तुझ्यावर पवश्वास ठेवेि. हे गूढ आताच्या आता 

सांिले िापहजे. तुला तुझे गुपित राखायचा अपधकार आहे. िण तू मला वचि पदले िापहजेस, 

की इथूि िुढे तू रात्री बाहेर िडणार िाहीस व मला ि साांगता काहीही करणार िाहीस. िुढे 

असे होणार िाही, असे वचि तू मला देणार असशील, तर आताियांत जे झाले, ते मी पवसरायला 

तयार आहे.” 
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ती सुटकेचा पििःश्वास टाकत ओरडली, “मला मापहती होते, की तू माझ्यावर पवश्वास 

ठेवशील. तुझ्या इचे्छप्रमाणे मी सवि काही करेि. आता चल. ओहो, चल, घरी चल.” 

अजूिही माझी बाही ओढत, पतिे मला त्ा घरािासूि दूर िेले. जाताांिा मी मागे िापहले, 

आपण पतथे वरील स्वखडकीतूि तो पिवळा, रागावलेला चेहरा आमच्याकडे बघत होता. माझी 

बायको आपण तो प्राणी याांच्यात काय दुवा असेल? मी आदल्या पदवशी िापहलेल्या त्ा 

खरबरीत कातडीच्या बाईशी पतचा काय सांबांध असेल? हे एक पवपचत्र कोडे होते. ते 

सोडवल्यापशवाय माझे मि शाांत होणार िव्हते.  

यािांतर दोि पदवस मी घरीच रापहलो. माझी बायकोही प्रामापणकिणे वचि िाळत होती. 

मला मापहती आहे, त्ाप्रमाणे, ती घराबाहेर िडली िाही. िण पतसऱ्या पदवशी, पतला पतच्या 

िवऱ्यािासूि व घरािासूि दूर िेणाऱ्या गुप्त प्रभावामुळे, पतिे वरवर पदलेल्या वचिाचा भांग 

केल्याचा, िुरेसा िुरावा माझ्याकडे होता.  

“मी त्ा पदवशी शहरात गेलो होतो िण माझ्या िेहमीच्या ३.३६ च्या गाडीऐवजी २ ४० 

ियांत घरी िरतलो. मी घरात पशरलो, तेव्हा धक्का बसल्यासारख्या चेहऱ्यािे िोकराणी धावत 

आली.  

मी पवचारले, “तुझी मालकीण कुठे आहे?” 

ती म्हणाली, “मला वाटते, त्ा चालण्यासाठी बाहेर गेल्या आहेत.” 

मला ताबडतोब सांशय आला. मी वरती जाऊि ती घरात िसल्याची खात्री केली. असे 

केल्यावर मी माझ्या वरच्या मजल्यावरील स्वखडकीतूि बाहेर बघत होतो. तेव्हा मला आता 

मी पजच्याशी बोललो, ती िोकराणी रस्ता ओलाांडूि धावत, त्ा घराच्या पदशेिे जाताांिा पदसली. 

मग मला काय ते लक्षात आले. माझी बायको पतथे गेली होती आपण िोकराणीला साांगूि ठेवले 
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होते, की मी आलो तर मला बोलाव. मी त्ा घराशी िोचलो तेव्हा, दार वाजवलेही िाही. सरळ 

आत जाऊि िॅसेजमधे्य घुसलो. 

तळमजल्याला सवित्र सामसूम होते. ियांिाकघरात शेगडीवर पकटली खदखदत होती. 

एक मोठे काळे माांजर एका टोिलीत वेटोळे घालूि िडले होते. िण मी िूवी स्वखडकीत 

िापहलेल्या बाईचा कुठे ित्ता िव्हता. मी इतर खोल्याांमधूि धावलो िण त्ाही ररकाम्या होत्ा. 

मग मी पजिा चढलो. पतथेही दोि खोल्या ररकाम्या होत्ा. सबांध घरात कुणी िव्हते. घरातील 

फपििचर व पचते्र अगदी सामान्य, तशी हीि अपभरुचीचीच वाटत होती. िण स्वखडकीजवळील 

एका कप्प्प्यात मला एक पवपचत्र चेहरा पदसला. तो आरामशीर व आल्हादक असूि डौलदार 

होता. मी जेव्हा  शेकोटीच्यावरील आडव्या जागी माझ्या बायकोचा िूणि उांचीचा फोटो िापहला, 

तेव्हा माझा सांशय भयांकर कडू ज्वाळेसारखा उफाळूि आला. फक्त तीि मपहन्याांिूवी मला 

पविांती करूि तो घेण्यात आला होता. 

मी घर िूणि ररकामे असल्याची खात्री करायला, पतथे काही वेळ रापहलो. मग मी जड 

हृदयािे बाहेर िडलो. असे यािूवी मला कधीच झाले िव्हते. माझ्या घरात मी पशरल्यावर, 

माझी बायको हॉलमधे्य आली. िण मी पतच्याशी बोलण्यासाठी फारच पचडलो होतो व 

दुखावलो गेलो होतो. पतला ओलाांडूि मी माझ्या अभ्यापसकेत गेलो. 

ती म्हणाली, “जॅक, वचि मोडल्याबिल मी माफी मागते. िण तुला सवि िररस्वस्थती 

मापहती झाली, तर तू मला माफ करशील.” 

मी म्हणालो, “मग मला सवि काही साांग.” 

ती पकां चाळली, “मी साांगू शकत िाही, जॅक, मी साांगू शकत िाही.” 

मी म्हणालो, “तू मला जोियांत त्ा घरात कोण रहाते, व तू तुझा फोटो कुणाला पदला 

आहेस ते साांगत िाहीस, तोियांत आिल्यात सलोखा प्रस्थापित होणार िाही.” एवढे बोलूि मी 
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पतच्यािासूि लाांब पिघूि गेलो. मी घर सोडले. हे काल घडले. पमस्टर होम्स, तेव्हािासूि मी 

पतला भेटलो िाही. तेव्हािासूि मला हा काय पवपचत्र प्रकार आहे, तेदेखील कळलेले िाही. 

आमच्यामधे्य असा बेबिाव िपहल्याांदाच झाला आहे. त्ामुळे मी इतका हादरूि गेलो आहे 

की मला काय करावे, ते समजत िाही. अचािक आज सकाळी माझ्या लक्षात आले, की तुम्ही 

मला सल्ला देऊ शकाल. त्ामुळे मी आता घाईिे तुमच्याकडे आलो आहे. मी माझी सवि 

हकीगत तुम्हाला साांपगतली आहे. जर तुम्हाला काही शांका असेल, तर मला पवचारा. िण सवाित 

महत्वाचे म्हणजे, मी काय करावे, ते मला झटिट साांगा. कारण मला हे अवघडलेिण आता 

सहि होत िाही.” 

त्ािे भाविापतरेकािे धके्क बसत, मोडूि िडलेल्या िद्धतीिे साांपगतलेली हकीगत, 

होम्सिे व मी  मोठ्या उतु्सकतेिे ऐकूि घेतली. त्ाची हिुवटी हाताांवर ठेवूि माझा पमत्र 

पवचारात हरवूि काही वेळ गप्प बसला. 

शेवटी तो म्हणाला, “तुम्ही स्वखडकीत िापहलेला चेहरा एका माणसाचा असल्याबिल 

तुम्ही शिथेवर साांगू शकता का?” 

“मी प्रते्क वेळेस तो िापहला, तेव्हा तो माझ्यािासूि बऱ्याच अांतरावर होता. त्ामुळे मी 

त्ाबिल काही साांगणे, अशक्य आहे.’ 

“िण त्ामुळे तुम्ही तुमच्या मिात िसताांिा, फारच प्रभापवत झाल्याचे पदसता.” 

“तो काहीसा अिैसपगिक रांग होता. त्ाचे िाक डोळे पवपचत्र रीत्ा कडक व कठोर होते. 

मी त्ाच्याजवळ जाऊ लागताच, तो क्षणाधाित िाहीसा झाला.” 

“तुमच्या बायकोिे तुमच्याकडे शांभर िौांड मापगतल्याला पकती पदवस झाले?” 

“जवळजवळ दोि मपहिे.” 

“तुम्ही कधी पतच्या िपहल्या िवऱ्याचा फोटो बपघतला होता का?” 
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“िाही. त्ाच्या मृतू्िांतर अटलाांटामधे्य मोठी आग लागली होती. त्ात पतचे बरेचसे 

सामाि जळूि गेले.” 

“आपण तरीही पतच्याकडे त्ाचे मृतू्चे प्रमाणित्र होते? तुम्ही ते िापहले असल्याचे 

म्हणालात.” 

“पतिे िांतर त्ाची प्रत पमळपवली.”  

“तुम्ही अमेररकेत पतला ओळखणाऱ्या कुणाला, कधी भेटलात का?” 

“िाही.” 

“पतिे कधी पतथे जाण्यासांबधी, पवषय काढला िाही का?”  

“िाही.” 

“पतथूि पतला कधी काही िते्र आली का?” 

“िाही.” 

“आभारी आहे. आत मला थोडा वेळ या गोष्टीवर पवचार करायला लागेल. आता ते घर 

िूणििणे ररकामे असेल, तर आिल्याला थोडी अडचण येईल. िण कदापचत असे होणे शक्य 

आहे, असे मला वाटते, कारण काल तुम्ही पतथे यायच्या भीतीिे तेथील लोक तुम्ही यायच्या 

आधीच, पतथूि िळूि गेले असतील. आता ते िरतही आले असतील. आिण त्ाांिा भेटूि सवि 

काही स्पष्ट करूि घेऊ शकतो. तर मग मी तुम्हाला असा सल्ला देईि, की तुम्ही िॉरबरीला 

िरत जा. आपण त्ा घराच्या स्वखडक्या िरत तिासा. जर तुमचा असा पवश्वास असेल की पतथे 

कुणी रहाते आहे, तर बळजबरीिे आत जाऊ िका. मला पकां वा माझ्या पमत्राला तार करा. तार 

पमळाल्यािासूि तासाभरात आम्ही पतथे असू. िांतर लवकरच आम्ही सत् शोधूि काढू.” 

“जर ते अजूि ररकामे असेल, तर?’ 
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“तर मग मी उद्याच येईि व तुमच्याशी बोलेि. अच्छा. सवाित महत्वाचे, म्हणजे तुम्हाला 

वसु्तस्वस्थतीची खरी कारणे समजल्यापशवाय, उगीच काळजी करत बसू िका.” 

पमस्टर मन्रोिा दाराियांत सोडूि िरत आल्यावर माझा पमत्र म्हणाला, “वॉटसि, मला 

भीती वाटते की हे काहीतरी वाईट प्रकरण असेल. तुला काय वाटते?” 

“या प्रकरणाचा चेहरा भेसूर पदसतो आहे.” 

“यात काही बॅ्लकमेल करण्याचा प्रकार वाटतो आहे. पकां वा मी चुकत असेि.” 

“िण हे कोण करते आहे?” 

“ज्याच्याकडे शेकोटीवर पतचा फोटो लावलेला आहे आपण जो त्ा घरात रहातो, तोच हा 

उद्योग करणारा असणार. वॉटसि, स्वखडकीतील त्ा रागीट चेहऱ्याबिल काही आकषिक असे 

आहे. त्ामुळे काही झाले तरी मी ही केस सोडणार िाही.”  

“तू काही उिित्ती तयार केली आहेस का?” 

“हो. तातु्परत्ा िरूिाची. िण ती खरी पिघाली िाही, तर मला आश्चयि वाटेल. त्ा 

बाईचा िपहला िवरा त्ा घरात रहातो.” 

“तुला असे का वाटते?” 

“दुसऱ्या िवऱ्यािे त्ा घरात पशरू िये, असे पतला वाटणाऱ्या बेसुमार काळजीचे 

स्प्प्ष्टीकरण त्ापशवाय कसे देणार? मला समजलेले काही मुिे असे आहेत. या बाईचे िपहले 

लग्न अमेररकेत झाले होते. पतच्या िवऱ्यामधे्य काही िको ते गुण वाढू लागतात. पकां वा त्ाला 

काही पकळसवाणा रोग होतो. तो महारोगी पकां वा मूखि बितो. शेवटी ती त्ाला सोडते व 

इांग्लां डला येऊि रहाते. पतचे िाव बदलूि, िव्या पवचारािे िवे आयुष्य सुरु करते. आता पतला 

दुसरे लग्न करूि तीि वषे झाली आहेत. आता ती अगदी सुरपक्षत असल्याचे, पतला वाटते 
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आहे. पतिे आताच्या िवऱ्याला आधीच्या िवऱ्याचे म्हणूि कुठल्यातरी दुसऱ्याच माणसाचे 

मृतु्ित्र दाखवलेले असते. िांतर जेव्हा िपहल्या िवऱ्याला ती कुठे आहे, याचा ित्ता लागतो. 

पकां वा आिण असे समजू की िैपतकतेची चाड ि बाळगणाऱ्या, कुणा स्त्रीिे पतच्या अिांग 

िवऱ्याशी सांबांध जोडले आहेत. ते पतला ित्र पलहूि धमकी देतात, की पतिे येऊि ितिःची 

ओळख द्यावी. ती त्ाांिा शांभर िौांड देऊि, ते प्रकरण दाबूि टाकायला बघते. तरीही ते पतचा 

िाठलाग करत, पतच्यासमोरील घरात रहायला येतात. जेव्हा पतचा िवरा पतला सहज म्हणतो 

की समोरील घरात कुणी िवीि लोक रहायला आले आहेत, तेव्हा पतला काही मागाििे समजते, 

की ते पतचे िाठलाग करत इथे िोचले आहेत. ती पतचा िवरा झोिेियांत थाांबते. िांतर ती 

त्ाांच्याकडे धावते व त्ाांिी पतला पतचे शाांत आयुष्य जगू द्यावे, असे साांगण्यासाठी जाते. त्ात 

पतला यश पमळत िाही. ती दुसऱ्या पदवशी सकाळी िुन्हा जाते, तेव्हा पतला  पतथे पतचा िवरा, 

गँ्रट मन्रो भेटतो. त्ािेच आिल्याला तसे साांपगतले आहे. िरत ती पतथे जाणार िसल्याचे वचि 

ती त्ाला देते. िण दोि पदवसाांिी या त्रासदायक शेजाऱ्याांच्या जाचातूि मुक्त होण्याची पतची 

आशा प्रबळ झाल्यािे, ती पतथे जाऊि िुन्हा प्रयत्न करते. बहुतेक त्ाांिी पतला आणायला 

साांपगतलेला फोटो ती घेऊि जाते. या भेटीच्या मधे्यच िोकराणी येऊि, पतचा िवरा शहरातूि 

िरत आल्याचे साांगते. हे ऐकूि, तो पतथे येईल या भीतीिे, ती त्ा घरातील लोकािा मागील 

दारािे बाहेर काढते. ते लोक शेजारीच असलेल्या फर झाडाांच्या जांगलात जाऊि लिूि 

बसतात. अशा तऱ्हेिे िवऱ्याला ते घर ररकामे पदसते. तो सांध्याकाळी िुन्हा जेव्हा ते घर 

तिासण्यासाठी जाईल, तेव्हा ते तसेच ररकामे पदसेल का? माझी ही उिित्ती तुला कशी 

वाटते?” 

“असे झालेले असू शकेल.” 

“पिदाि आताियांत आिल्याला मापहती झालेल्या सवि गोष्टी, ती उिित्ती पवचारात घेते. 

जर अजूि काही यात ि बसणाऱ्या गोष्टी आिल्याला समजल्या, तर तेव्हा आिण ती दुरुस्त 
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करू. आिल्याला आिल्या िॉरबरी येथील अशीलाचा काही पिरोि येत िाही, तोियांत आिण 

अपधक काही करू शकत िाही.” 

िण त्ासाठी आम्हाला, फार थाांबावे लागले िाही. आम्ही आमचा चहा सांिवतो, तोच तो 

पिरोि आला. तो असा होतािः ‘त्ा घरात अजूि ते भाडेकरू रहात आहेत. मला िरत स्वखडकीत 

तो चेहरा पदसला. सातच्या गाडीिे तुम्ही इथे आल्यावर मी तुम्हाला भेटतो. तुम्ही इथे येईियांत 

काही हालचाल करत िाही.’ 

आम्ही गाडीतूि उतरलो, तेव्हा तो फलाटावर थाांबलेला होता. से्टशिवरील पदव्याांच्या 

उजेडात आम्हाला पदसले, की तो अशक्त झाला आहे व काळजीिे थरथरतो आहे. 

माझ्या पमत्राच्या शटािच्या बाहीला धरत, तो बोलला, “पमस्टर होम्स, ते अजूि पतथे रहात 

आहेत. मी त्ा घरात पदवे जळत असलेले िापहले. आिण आता या केसचा पिकाल लावूि 

टाकू.” 

ओळीिे झाडे असलेल्या अांधारी रस्त्यािे चालताांिा, होम्सिे पवचारले, “तुमचा काय बेत 

आहे?” 

“मी सरळ त्ा घरात घुसूि बघणार आहे, की पतथे कोण रहाते. तुम्ही दोघेही पतथे 

साक्षीदार म्हणूि हजर रहा.” 

“’तुम्ही या गूढ गोष्टीिासूि दूर रहा’, या तुमच्या बायकोच्या तांबीला ि जुमािता, तुम्ही हे 

करायचे ठरवलेच आहे का?” 

“हो. मी तसे ठरवले आहे.” 

“ठीक आहे. मला वाटते, तुमचे बरोबर आहे. अांदाजात आपण सांशयात रहाण्यािेक्षा, सत् 

जाणूि घेणे, केव्हाही चाांगले. आिण लगेच पतथे जाऊ. अथाित कायदेशीर दृष्ट्ट्या आिण 

चुकीचे करत आहोत. िण मला वाटते आिण ते करावे.” 
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ती फार अांधारी रात्र होती. आम्ही अरुां द गल्लीत पशरल्यावर, बारीक िाउस सुरु झाला. 

दोन्ही बाजूिा कुां िणे व मधे्य चाकोऱ्या िडलेला रस्ता होता. पमस्टर गँ्रट मन्रो अधीरिणे िुढे 

घुसला. आम्ही त्ाच्यामागोमाग आम्हाला जमेल तसे ठेचकाळत चाललो होतो. झाडाांमधूि 

िडणारा उजेड दाखवत तो बोलला, “मी ज्यात पशरणार आहे, तेच हे घर आहे.” तो बोलताांिा 

आम्ही गल्लीच्या कोिऱ्याशी वळलो. आमच्याशेजारी एक इमारत पदसू लागली. काळी जमीि 

व आडवा िडलेला पिवळा बार साांगत होते की दार िूणििणे बांद िव्हते. वरच्या मजल्यावरील 

एक स्वखडकी उघडी असूि प्रकापशत पदसत होती. आम्हाला िडद्याआडूि काळी िुसट 

आकृती हलताांिा पदसली. 

गँ्रट मन्रो ओरडला, “तोच तो प्राणी आहे. तुम्ही बघू शकता, की पतथे कोणीतरी आहे. 

आता माझ्या मागोमाग या. लवकरच आिल्याला कळेल.” 

आम्ही दाराजवळ गेलो. िण अचािक सावलीतूि एक स्त्री िुढे आली व पदव्याच्या सोिेरी 

उजेडात उभी रापहली. अांधारात मी पतचा चेहरा बघू शकलो िाही. िण पतचे हात िम्रतेिे पविांती 

केल्यासारखे, बाहेर आलेले होते.  

ती ओरडली, “जॅक, कृिा करूि िको. मला वाटलेच होते, की आज सांध्याकाळी तू 

येणार. पप्रया, िीट पवचार कर. माझ्यावर पवश्वास ठेव. िरत तुला कधीही िश्चात्ताि करावा 

लागणार िाही.” 

तो ताठरिणे पकां चाळला, “इफी, मी तुझ्यावर खूि काळ पवश्वास ठेवला. मला जाऊ दे. 

मला तुला ओलाांडूि गेले िापहजे. मी आपण माझे पमत्र हे प्रकरण एकदाचे सांिवूि टाकणार 

आहोत.” त्ािे पतला बाजूला ढकलले. आम्ही त्ाच्यामागोमाग जाऊ लागलो. त्ािे दार सताड 

उघडले, तेव्हा एक म्हातारी बाई त्ाच्यासमोर धावत आली. ती त्ाचा रस्ता अडवू लागली. 

िण त्ािे पतला बाजूला ढकलले. क्षणाधाित आम्ही पजन्याशी िोचलो. गँ्रट मन्रो वरच्या 

मजल्यावरील उजेड असलेल्या खोलीकडे धावला. आम्हीही त्ाच्या मागोमाग पतथे िोचलो. 
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ती एक बांपदस्त, फपििचरिे सजवलेली सदपिका होती. टेबलावर दोि व शेकोटीवरील जागेत 

दोि  मेणबत्त्या जळत होत्ा. कोिऱ्यात एका लहाि टेबलावर छोटी मुलगी वाटणारे काही 

वाकूि बसले होते. आम्ही आत पशरल्यावर पतिे पतचा चेहरा वळवला. पतिे लाल फ्रॉक व 

लाांब िाांढरे मोजे घातले होते. ती आमच्याकडे वळली, तेव्हा मी भीतीिे व आश्चयाििे एक 

आरोळी मारली. पतचा चेहरा पवपचत्र, खूि रागावलेला व वेगळ्याच रांगाचा होता. िाक डोळे 

काही साांगण्यािलीकडील होते. क्षणाधाििे गूढ उकलले गेले. होम्सिे हसूि, त्ा मुलीच्या 

कािामागे हात घालूि, पतच्या चेहऱ्यावरील मुखवटा ओढूि काढला. आपण पतथे 

कोळशासारखी काळी आपफ्रकि मुलगी पतचे िाांढरे दात दाखवत, आमच्या िवल वाटलेल्या 

चेहऱ्याांकडे बघत होती. मी सहािुभूती दाखवत, पतच्या आिांदीिणाला हसत सुटलो. िण गँ्रट 

मन्रो त्ाचे हात गळ्याशी आवळूि, पतला पिरखत रापहला.  

तो ओरडला, “अरे देवा! याचा अथि काय?” 

गपविष्ठ व स्वस्थर चेहऱ्याची एक स्त्री खोलीत येत बोलली, “मी तुम्हाला त्ाचा अथि साांगते. 

तुम्ही मला माझ्या अांदाजापवरुद्ध जबरदस्ती करूि, हे साांगायला लावत आहात. आता आिण 

दोघेही आलेल्या िररस्वस्थतीला जास्तीत जास्त चाांगल्या रीतीिे तोांड देऊ. माझा िवरा 

अटलाांटाला वारला. माझे मूल जगले.” 

“तुझे मूल?” 

“पतिे पतच्या छाती जवळूि एक मोठी चाांदीची साखळी काढली.  

“तुम्ही अशी कधीही िापहली िसेल.” 

“मला कळले की ती उघडत िाही.” 
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पतिे एका स्वरांगला हात लावला. एकदम ती उघडली व त्ात एका देखण्या व बुद्धीमाि 

पदसणाऱ्या माणसाचे पचत्र होते. िण त्ाच्या चेहऱ्यावर ठळकिणे त्ाच्या आफ्रीकि वांशाचा 

छाि पदसत होता.  

ती स्त्री म्हणाली, “हा अटलाांटाचा जॉि हेब्रॉि आहे. इतका उमदा माणूस अख्या िृथ्वीवर 

िसेल. मी त्ाच्याशी लग्न करण्यासाठी जातीबाहेर िडले. िण तो असेियांत त्ािे कधी 

क्षणभरही मला, त्ाची खांत वाटायला लावली िाही. आमचे दुदैव असे होते, की आमचे मूल 

माझ्यािेक्षा त्ाच्या वळणावर गेले. अशा लग्नामधूि असे धडू शकते. छोटी ल्युसी पतच्या 

वपडलाांिेक्षा जास्त काळी होती. िण गोरी पकां वा काळी असली, तरी ती माझी लाडकी मुलगी 

होती. पतच्या आईची आवडती.” हे शब् ऐकूि ती लहाि मुलगी धावत येऊि त्ा स्त्रीच्या 

गळ्यात िडली. त्ा स्त्रीिे िुढे चालू ठेवले, “पतला एके काळी आमच्याकडे िोकराणी 

असलेल्या, एका पवश्वासू स्कॉटीश बाईच्या ताब्यात देण्यात आले. केवळ पतची तबे्यत 

अशक्त असल्यािे, जेव्हा मी पतला अमेररकेत सोडले, तेव्हा त्ा बदलामुळे पतला त्रास झाला. 

मी माझ्या छकुलीला क्षणभरदेखील माझ्यािासूि अलग करायची कल्ििा करू शकत 

िव्हते. िण जॅक, आिण जेव्हा पििरला भेटलो आपण पे्रमात िडलो, तेव्हा मी तुला माझ्या या 

मुलीबिल साांगायला घाबरले. देव मला क्षमा करो. मला वाटले मी हे साांपगतले, तर तू माझ्याशी 

लग्न करणार िाहीस. त्ामुळे मी तुला हे साांगायचे धाडस केले िाही. माझ्या कमकुवत-

िणामुळे, मी माझ्या मुलीला िारखी झाले. तीि वषे मी हे तुझ्यािासूि गुप्त ठेवले. िण मी त्ा 

दोघी ांशी सांबांध ठेऊि होते. पतचे सवि काही ठीक चालले होते. तरीही शेवटी, मला पतला 

भेटायची, बघायची, तीव्र इच्छा झाली. मी ती इच्छा दाबूि टाकायचा प्रयत्न केला. िण मला ते 

जमेिा. मला त्ात धोका पदसत असला तरी, मी मुलीला पिदाि काही आठवड्याांसाठी 

माझ्याजवळ आणायचे ठरवले. मी दाईला शांभर िौांड िाठवले. पतला या घरासांबांधी सूचिा 

पदल्या. म्हणजे माझा पतच्याशी काही सांबांध आहे असे ि वाटता, ती आिल्या शेजारी रहायला 

आली असती. आताियांत मी सवितोिरी काळजी घेत आले. दाईला असे साांगूि ठेवले होते, की 
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मुलीला पदवसा घरात ठेवायचे व पतचे तोांड व हात झाकूि ठेवायचे, जेणेकरूि पतला िहाणाऱ्या 

शेजाऱ्यािाजाऱ्यािा देखील हे कळणार िाही की इथे कुणी आपफ्रकि, काळी मुलगी रहात 

आहे. मी जर इतकी काळजी घेतली िसती, तर कदापचत ते जास्त शहाणिणाचे ठरले असते. 

िण तुला कळेल, या भीतीिे मी अधिवट वेडी झाले होते.  

मला हे िपहल्याांदा तूच साांपगतलेस, की त्ा घरात कुणी रहायला आले आहे. मी 

सकाळियांत थाांबायला िापहजे होते. िण मला उते्तपजत होऊि झोि लागत िव्हती. त्ामुळे 

मी बाहेर सटकले. तू उठणार िाहीस असे गृहीत धरूि, मी बाहेर िडले. िण तू मला िापहलेस 

आपण माझा त्रास सुरु झाला. दुसऱ्या पदवशी तुला माझे गुपित अधिवट का होईिा, िण कळले. 

तीि पदवसािूवी तू िुढील दारािे आत आल्यावर, दाई व मुलगी मागील दारािे सटकल्या. 

शेवटी आज रात्री तुला सवि काही मापहती  झाले. आता मी तुला पवचारते, आमचे, माझे आपण 

माझ्या मुलीचे, काय होणार?” 

पतिे पतचे हात घट्ट जुळवले व उत्तराची वाट बघत थाांबली. 

दहा पमपिटाांिी गँ्रट मन्रोिे शाांततेचा भांग करत जे उत्तर पदले. त्ाचा पवचार करायला 

मला आवडते. त्ािे त्ा छोट्या मुलीला उचलूि घेतले. पतचा िािा घेतला आपण पतला कडेवर 

घेऊि, त्ािे दुसऱ्या हाताांिे बायकोला वेढा घातला व तो दाराकडे वळला.  

तो म्हणाला, “आिण याबिल माझ्या घरी जास्त आरामशीरिणे बोलू शकू. इफी, मी 

काही फार चाांगला मिुष्य िाही. िण तू समजतेस पततका वाईटदेखील िाही.”  

होम्स आपण मी गल्लीतूि त्ाांच्या िाठोिाठ जाऊ लागलो, तेव्हा होम्सिे माझी बाही 

खेचली. 

तो म्हणाला, “मला वाटते, आिण िॉरबरीला असण्यािेक्षा लां डिला असणे जास्त 

उियोगी ठरेल.”  
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लां डिमधे्य बेकर रस्त्यावर, िेटलेली मेणबत्ती घेऊि त्ाच्या झोिायच्या खोलीत 

जाईियांत, त्ा रात्री तो केसांबांधी काही बोलला िाही. 

िांतर तो म्हणाला, “वॉटसि, तुला असे जाणवले का, की मी माझ्या शक्तीबिल िको 

इतका आत्मपवश्वासिूणि होत चाललो आहे. केससाठी घ्यायला िापहजेत तेवढे काहीच कष्ट ि 

घेता, ही काय जादू झाली! कृिया माझ्या कािात ‘िॉरबरी’ असे कुजबुजल्यासारखे बोल. मी 

तुझा खूि आभारी राहीि.”  
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The Adventure Of Blanched Soldier 

िाांढरा िडलेला सैपिक 

 

 

माझा पमत्र वॉटसि याच्या कल्पिा मोजक्या असल्या, तरी स्वखळवूि ठेवणाऱ्या असतात. 

बराच काळ तो माझ्यामागे लागला होता, की माझे अिुभव मी पलहूि काढावेत. मी अिेक 

वेळा त्ाला म्हणालो होतो, की त्ािे पलपहलेल्या गोष्टी वरवरच्या असतात. त्ाला मी खूि वेळा 

यावरूि दोष पदला होता, की तो खऱ्याखुऱ्या घडलेल्या गोष्टी ांिा व तकि शास्त्रीयतेला उचलूि ि 

धरता, लोकपप्रय रुचीला जास्त महत्व देतो. त्ामुळे माझी साहसे पलहूि काढायची ही आफत, 

मीच माझ्यावर ओढवूि घेतली होती. तो खेकसला होता, “होम्स, तू ितिःच त्ा पलही.” िण 
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िेि हातात घेतल्यावर मला असे कबूल करावे लागले की घडलेल्या घटिा अशा तऱ्हेिे िेश 

कराव्या लागतात, की वाचक त्ात गुांगूि जाईल. आता मी साांगणार आहे त्ा केसच्या बाबतीत 

असेच घडेल. कारण ती माझ्या सांग्रहातील अशी कथा आहे, की ज्याची िोांद वॉटसिकडे िाही. 

माझ्याबिल पलहीणारा, माझा जुिा पमत्र याच्याबिल बोलायची सांधी घेऊि मी साांगतो, की जर 

माझ्या पवपवध केसेसमधील माझ्या सहकाऱ्याांशी सांबांध ठेवायचे ओझे मला िेलावे लागले 

असते, तर ते भावपिक पकां वा अचािक उद्भवलेल्या काही कारणाांमुळे झाले िसते, तर 

वॉटसिच्या उले्लखिीय गुणाांमुळे ते झाले असते. िण त्ाच्या िम्र िभावामुळे त्ािे त्ाच्या 

त्ा गुणाांकडे कधी फार लक्ष पदले िाही. माझ्या केसेसबिल िोांदी करूि गोष्टी पलपहण्याच्या 

अवाढव्य कामात, तो सतत बुडालेला होता. माझी िुढची चाल ओळखूि पिष्कषाांचा अांदाज 

घेणारा माझा सहकारी, िेहमी धोकादायक होता. िण प्रते्क वेळेस िुढे जाणारी गोष्ट, त्ाला 

सतत आश्चयािचा धक्का देई. िुढे िक्की काय होणार, याबिल तो अिपभज्ञ असे. तो खरोखर 

आदशि मदतिीस होता. 

मला माझ्या िोांद्िुस्वस्तकेवरूि असे सािडले, की तो १९०३ च्या जािेवारीतील दपक्षण 

आपफ्रका व इांग्लांड याांच्यातील लढाई िुकतीच सांिलेला काळ होता. मोठा, ताजातवािा, सूयाििे 

भाजल्याच्या खुणा असणारा, पब्रटिचा िागररक असलेला पमस्टर जेम्स डॉड, मला भेटायला 

आला होता. तेव्हा वॉटसि त्ाच्या बायकोबरोबर रहात असल्यािे, मी एकटा िडलो होतो. 

आमच्या साह्चयाितील, त्ाचे तेवढेच िाथी कृत् मला आठवते.  

मला अशी सवय होती, की स्वखडकीकडे िाठ करूि बसायचे आपण माझ्या िाहुण्याला 

माझ्यासमोर बसवायचे, जेणेकरूि त्ाच्यावर प्रकाश िडत असे. पमस्टर जेम्स डॉड, याांिा 

कळत िव्हते की मुलाखत कशी सुरु करावी. मी त्ािा बोलके करायचा प्रयत्न केला िाही. 

त्ामुळे मला त्ाांचे पिरीक्षण करायला जास्त वेळ पमळाला. माझ्या असे लक्षात आले होते, की 
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अशीलाला आिली ताकद दाखवण्यासाठी, आिली काही पिरीक्षणे त्ाला साांगणे शहाणिणाचे 

ठरते.  

“सर, तुम्ही दपक्षण आपफ्रकेतूि आलेले पदसता.” 

तो थोडे आश्चयि वाटूि म्हणाला, “हो, सर.” 

“मला वाटते, येमेि राज्यातील?” 

“बरोबर.” 

“िक्कीच, पमडलसेक्स सैपिक.” 

“हो, तसेच. पमस्टर होम्स, तुम्ही जादुगार आहात.” 

मी त्ाच्या िवलिूणि हावभावाांिा हसलो. 

“जेव्हा दणकट, उत्साही व रािलेला मिुष्य माझ्याकडे येतो, तेव्हा इांग्लांडमधील सूयाििे 

असे होत िसल्यािे, ते लक्षात येते. पशवाय त्ाचा रुमाल तो स्वखशात ि ठेवता शटािच्या हातात 

ठेवतो, तेव्हाही ते वेगळेिण लक्षात येते. तुमच्या छोट्या दाढीवरूि, तुम्ही इथले सविसामान्य 

िागररक िसल्याचे लक्षात आले.  

पमडलसेक्सबिल म्हणाल तर, तुम्ही तुमचे काडि आत िाठवले होते व तुम्ही थ्रॉगमॉटॉिि 

येथील शेअरदलाल असल्याचे, त्ामुळे समजले होते. आता तुम्ही सैन्याच्या कुठल्या 

तुकडीमधे्य जाणार आहात? 

“तुम्हाला सविच समजते.” 

“मी तुमच्यािेक्षा वेगळे काही िहात िाही. िण मी जे बघतो त्ाचे सखोल पिरीक्षण 

करतो. मी मला तशी सवय लावूि घेतली आहे. तरीही, पमस्टर डॉड, मला वाटते, की 
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पिरीक्षणाचे शास्त्र या पवषयावर चचाि करण्यासाठी काही, आिण इथे भेटलो िाही आहोत. 

टक्सबरीच्या जुन्या बागेत काय झाले?” 

“पमस्टर होम्स --- ?” 

“पप्रय सर, यात काही गूढ िाही. ित्रात तो मथळा होता. तुम्ही घाईिे आिली ही भेट 

ठरवली, त्ावरूि काहीतरी महत्वाचे व तातडीचे असे काम असणार, हे कळतच होते.” 

“हो. खरे आहे. िण ित्र दुिारी पलपहले गेले आपण त्ािांतर बरेच काही झाले. जर कििल 

एम्सवथििे मला लाथ मारूि बाहेर हाकलले िसते --- “ 

“तुम्हाला हाकलले!” 

“हो. असे झाले. तो कििल एम्सवथि फार कडक माणूस आहे. त्ाच्या काळात तो 

सैन्यातील कडक पशस्तीबिल प्रपसद्ध होता व तेव्हा सटकफटक भाषादेखील वािरली जाई. 

जर ते गॉडफे्रसाठी िसते, तर मी कििलशी भाांडलो िसतो.  

मी माझा िाईि िेटवूि, खुचीत रेलूि बसलो. 

“तुम्ही काय म्हणत आहात, ते स्पष्ट करा.” 

माझा अशील खट्याळिणे मोठ्यािे हसू लागला. 

तो बोलला, “मला वाटले, िेहमीप्रमाणे तुम्हाला काही ि साांगता सगळे कळेल. मी 

तुम्हाला काय घडले, ते साांगतो. िण तुम्ही त्ाचा अथि मला साांगू शकाल. मी रात्रभर माझ्या 

मेंदूला ताण देत, जागा होतो. मी पजतका जास्त पवचार करे, तेवढे मला ते जास्त अपवश्वसिीय 

वाटू लागे. 

मी १९०१ मधे्य --- फक्त दोि वषाांिूवी, सैन्यात गेलो तेव्हा तरुण गॉडफे्र एम्सवथिदेखील 

त्ाच तुकडीत आला. तो कििल पक्रपमि एम्सवथिचा एकुलता एक मुलगा होता. त्ाच्या अांगात 
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भाांडणाची खुमखुमी होती. त्ामुळे तो कामात िेहमी िुढे असे. सवि तुकडीत त्ाच्याहूि चाांगला 

कुणी िव्हता. आमची मैत्री झाली --- जेव्हा तुम्ही एकच आयुष्य जगता आपण तुमचे सुखदुिःख 

सारखे असते, तेव्हा होते, अशी मैत्री! तो माझा पमत्र होता, याला सैन्यात खूि काही अथि होता. 

वषिभरातील बरेवाईट पदवस आम्ही खूि सांघषि करत काढले. िांतर पप्रटोररयाबाहेर, डायमांड 

टेकडीजवळ, त्ाला मोठ्या बांदुकीतील गोळी लागली. मला केि टाऊिच्या व सदिप्टिच्या 

दवाखान्यातूि ित्र आले. पमस्टर होम्स, त्ािांतर अवाक्षर िाही --- अवाक्षरही िाही. तो माझा 

जवळचा पमत्र असूिही, सहा मपहन्याांिेक्षा जास्त काळ मला त्ाच्याबिल काहीही समजले 

िाही. 

“िांतर, युद्ध सांिल्यावर आम्ही सगळे िरत आलो. मी त्ाच्या वपडलाांिा ित्र पलहूि 

पवचारले की तो कुठे आहे, तर काही उत्तर पमळाले िाही. मी काही काळ थाांबूि िरत पलपहले. 

यावेळी मला थोडक्यात, अचािक व अििेपक्षत पिरोि पमळाला. गॉडफे्र जगाच्या सफरीवर 

गेला होता. तो वषिभर िरत येण्याची काही शक्यता िव्हती, एवढेच. 

“पमस्टर होम्स, माझे समाधाि झाले िाही. मला ती सवि गोष्ट खूिच अिैसपगिक वाटली. 

तो चाांगला पमत्र होता आपण तो पमत्राला असे सोडूि, जाऊ शकला िसता. त्ािे असे वागावे, 

हे मला िटत िव्हते. िांतर मला असे समजले, की त्ाला वारसा हक्कािे िुष्कळ िैसे पमळाले 

होते आपण त्ाचे व त्ाच्या वपडलाांचे फारसे जमत िसे. तो म्हातारा माणूस कधीकधी 

उन्मत्तिणे त्रास देई आपण तरुण गॉडफे्रला सवि सहि करावे लागे. िाही. हे ऐकूि माझे 

समाधाि झाले िाही. मी ठरवले की याच्या मुळाशी जायचे. िांतर असे झाले की माझ्या 

समस्याांमधे्यच मी गुांतूि िडलो. आता दोि वषाांिांतर मी िरत गॉडफे्रच्या केसमधे्य लक्ष घातले 

आहे. िण आता मी इतर सवि काही सोडूि, याची तड लावायचे ठरवले आहे.” 

पमस्टर जेम्स डॉड मला असे गृहस्थ वाटले, की ते शतू्र असण्यािेक्षा पमत्र असलेले बरे. 

त्ाांचे पिळे डोळे कठोर होते. ते बोलायला लागले की त्ाांचा चौकोिी जबडा उग्र पदसे.  
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मी पवचारले, “मग तुम्ही काय केले?” 

“मी िपहल्याांदा काय िररस्वस्थती आहे हे बघायला, बेडफोडिजवळ असलेल्या त्ाच्या 

टक्सबरीच्या जुन्या बागेत असलेल्या घरी गेलो. त्ाच्या वपडलाांच्या िभावाला घाबरूि, मी 

त्ाच्या आईला ित्र पलपहले. आपण सरळ समोरूि हल्ला केला. गॉडफे्र माझा जवळचा पमत्र 

होता. माझ्या त्ाच्याबरोबरच्या अिुभवाांची पतच्याबरोबर  देवाणघेवाण करावी, असे ठरवूि मी 

गेलो. ‘मी पतच्याजवळ असायला हवे. त्ात काही अडथळा येईल का’ --- असा पवचार मी 

करत होतो. मला पतच्याकडूि, सुखद तऱ्हेिे उत्तर पमळाले. रात्रभर तू इथे रहा, असे ती बोलली. 

त्ामुळे मी सोमवारी पतथे रापहलो.  

टक्सबरीच्या जुिी बाग तशी आड बाजूला आहे. कुठूिही िाच मैलाांवर आहे. से्टशिवर 

मला काही वाहि पमळाले िाही. त्ामुळे मी माझी पिशवी घेऊि, चालत आलो होतो. त्ामुळे 

मला िोचायला अांधार झाला होता. ते बागेत असलेले मोठे घर होते. खूि जुन्या िद्धतीचे, अधे 

लाकडाचे, एपलझाबेथीयि िाया असलेले व शेवटी स्वव्हक्टोररयि िद्धतीची िडवी असलेले, असे 

ते घर होते. आतूि ते िडद्याांिी व पभांतीिासूि थोड्या िुढे आलेल्या पचत्राांिी सजवलेले, 

सावल्याांचे गूढ घर होते.   पतथे एक म्हातारा ियांिाकी होता. तो घराइतक्याच वयाचा वाटत 

होता. पतथे त्ाची बायकोदेखील होती. ती कदापचत त्ाच्याहूि वयस्क होती. ती गॉडफे्रची दाई 

होती. मला त्ािे पतच्याबिल साांपगतलेले आठवत होते, की ती त्ाची दुसरी पे्रमळ आईच होती. 

त्ामुळे ती पवपचत्र पदसत असली, तरी मी पतच्याकडे ओढला गेलो. छोट्याशा छाि िाांढऱ्या 

उांदरासारखी वाटणारी गॉडफे्रची आई मला आवडलीच. मी कििलला भेटायचे मात्र टाळत 

होतो.   

बोलण्याबोलण्यात आमची थोडी चकमक उडाली. त्ाांचा काही बेत आहे व त्ात त्ाांिा 

माझा अडथळा होत आहे, असे मला वाटले िसते, तर मी से्टशिवर िरत गेलो असतो. मला 

सरळ अभ्यापसकेत िेण्यात आले. आपण पतथे मला तो सािडला. महाकाय, िाठ वाकलेला, 
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धुरकट कातडीचा, करडी दाढी रुळणारा माणूस, त्ाच्या िसारा िडलेल्या टेबलामागे 

बसलेला आढळला. पगधाडाच्या चोचीप्रमाणे बाहेर आलेले लालसर िाक आपण दाट 

भुवयाांखालील दोि भीतीदायक डोळे, माझ्याकडे रोखूि बघत होते. आता मला समजले की 

गॉडफे्र वपडलाांबिल का फारसे बोलत िसे.  

कािाांिा ककि श भासणाऱ्या, सुखद ि वाटणाऱ्या आवाजात तो बोलला, “कसे काय, सर. 

मला तुमच्या या भेटीचे खरे कारण, जाणूि घ्यायला आवडेल.” 

मी साांपगतले की मी गॉडफे्रच्या आईला िाठवलेल्या ित्रात सवि काही पलपहले आहे.  

“हो. हो. तुम्ही म्हणाला होतात, की तुम्ही गॉडफे्रला आपफ्रकेिासूि ओळखता. आम्हाला 

केवळ तुम्ही म्हणता, म्हणूि तसे मािावे लागेल.” 

“माझ्याकडे माझ्या स्वखशात त्ाची िते्र आहेत.” 

“कृिया ती मला दाखवा.” मी त्ाला पदलेली दोि िते्र त्ाांिी वाचली व मग मला िरत 

पदली.  

त्ािे पवचारले, “ठीक आहे. आता काय?” 

“सर, मला तुमचा मुलगा गॉडफे्र, याचा लळा होता. आमच्या दोघाांच्या खूि आठवणी व 

बांध आहेत. त्ामुळे त्ाच्या अचािक गुप्त होण्यािे, मी आश्चयिचपकत होणे व त्ाच्याबिल 

जाणूि घेण्याची उतु्सकता दाखवणे. िैसपगिक िाही का?” 

“सर, मला थोडे आठवते आहे, की मी तुम्हाला ित्र िाठवूि आधीच साांपगतलेले आहे, 

की त्ाचे काय झाले. तो जगसफरीवर गेलेला आहे. त्ाच्या आपफ्रकेतील अिुभवािांतर त्ाची 

तबे्यत खराब झाली होती. आपण त्ाची आई व मी दोघाांचेही म्हणणे होते, की त्ािे िूणि पवश्राांती 

घ्यावी व थोडा बदल िीकारावा. हा पिरोि त्ाच्यात रुची असणाऱ्या त्ाच्या इतर पमत्राांिाही 

द्या.” 



48 
 

“मी उत्तरलो, “िक्की. िण कदापचत तुम्ही मला कृिा करूि साांगाल का, की कुठल्या 

बोटीिे, कुठल्या तारखेला व कुठल्या मागाििे तो गेला. मला याबिल सांशय िाही, की मी त्ाला 

ित्र िाठवू शकेि.” 

िरां तु त्ाांिा माझ्या पविांतीमुळे गोांधळात िडायला झाले व रागही आला. त्ाांच्या भुवया 

डोळ्याांवर ओघळल्या. आपण ते अधीरिणे त्ाांची बोटे टेबलावर वाजवू लागले. बुस्वद्धबळात 

एखादी धोकादायक चाल आिल्या पभडूिे करावी, तशा िजरेिे ते माझ्याकडे बघू लागले व 

काय उत्तर द्यावे, याचा पवचार करू लागले.  

ते म्हणाले, “पमस्टर डॉड, अिेकजण तुमच्या या िाताळयांत्री बेकायदेशीर कारवाईला 

हरकत घेतील. हा हट्ट आता दांडिीय उिामिणाकडे चालला आहे.” 

“सर, इतके रागावू िका. हे सवि मी तुमच्या मुलापवषयी, माझ्या मिात असलेल्या 

पे्रमािोटीच करतो आहे.” 

“तेच तर. मी आधीच त्ाबिल तुमच्याशी सवि काही बोललो आहे. आता तुम्ही या 

चौकशा थाांबवाव्यात, असे मला साांगावेच लागेल. प्रते्क कुटुांबाच्या ितिःच्या अशा काही 

खासगी गोष्टी व कारणिरांिरा असतात. बाहेरील व्यक्तीला, पतचा पकतीही चाांगला हेतू असला, 

तरी त्ा साांपगतल्या जात िाहीत. गॉडफे्रच्या िूवाियुष्याबिल तुम्ही माझ्या बायकोला काही 

साांगणार होतात. िण मी तुम्हाला असे सुचवेि, की वतिमाि व भपवष्यच फक्त राहू दे. असल्या 

गोष्टी ांिी काही साध्य होत िाही. सर, आम्ही िाजूक व कठीण िररस्वस्थतीत आहोत. आम्हाला 

तसेच राहू द्या.” 

“तेव्हा अशा तऱ्हेिे माझे सवि उिाय थकले. पमस्टर होम्स, मला काहीही करता येईिा. 

ते म्हणत आहेत, ते पिमूटिणे ऐकण्याचे ढोांग करण्यावाचूि काही गत्ांतर िव्हते. मात्र 

आतल्याआत मी पिश्चय केला, की माझ्या पमत्राचा थाांगित्ता लावल्यापशवाय, मी िस्थ बसणार 

िाही. ती एक उदास सांध्याकाळ होती. आम्ही पतघे, अांधारी व उदास खोलीत मुकाट्यािे 
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जेवलो. त्ा बाईिे मला उतु्सकतेिे पतच्या मुलाबिल प्रश्न पवचारले, िण म्हातारा रागावलेला व 

पवमिस्क वाटत होता. या सवि प्रकारािे मी इतका वैतागूि गेलो, की मी लवकरात लवकर 

माझ्या झोिायच्या खोलीकडे पिघूि गेलो. ती तळमजल्यावरील एक मोठी, शाांत खोली होती. 

सगळ्या घराइतकीच अांधारी होती. िण वषिभर आपफ्रकेतील गवताळ जपमिीवर झोिल्यावर, 

पमस्टर होम्स, कुणी खास असा काही पवचार करू शकत िाही. मी िडदे उघडले आपण बागेत 

िापहले. ती अधिचांद्र असलेली उजळ रात्र होती. मग मी शेकोटीजवळ टेबलावरील पदवा लावूि 

बसलो. एका कादांबरीवाचिात, माझे मि रमवण्याचा प्रयत्न केला. िण त्ा वयस्क, राल्फ 

िावाच्या ियांिाक्यािे, िवीि कोळसे आणूि शेकोटीत घातल्यािे माझी तांद्री मोडली.  

तो म्हणाला, “सर, मला वाटले, तुम्हाला रात्री ही शेकोटी कदापचत कमी िडेल. या 

खोल्या गार आहेत आपण खूि थांडी िडली आहे.” 

तो खोलीबाहेर िडायला तयार िसल्याचे पदसत होते. मी िापहले तर तो माझ्याकडे तोांड 

करूि, त्ाच्या सुरकुतलेल्या चेहऱ्यावर, खांत वाटल्याचे भाव घेऊि, उभा होता. 

“सर, मी तुमची माफी मागतो, िण तुम्ही जेवायच्या वेळी छोट्या मालकाांबिल जे काही 

बोललात, ते मी ऐकले. सर, तुम्हाला मापहती आहे, की माझ्या बायकोिे त्ाांिा अांगाखाांद्यावर 

खेळवले आहे. त्ामुळे मी त्ाांचा मािलेला पिता होऊ शकेि. त्ामुळे आम्हाला त्ाांच्यात रस 

वाटणे, अगदी साहपजक आहे. आपण तुम्ही तेव्हा ते खुशाल असल्याचे म्हणता आहात का?”  

“त्ाच्याहूि अपधक शूर मिुष्य, आमच्या सैन्याच्या तुकडीत िव्हता. एकदा त्ािे मला 

आमचे शतू्र डच लोकाांच्या बांदुकीच्या माऱ्यािासूि वाचवले होते. िाहीतर मी आज इथे तुम्हाला 

पदसलो िसतो.” 

वयस्क ियांिाक्यािे, त्ाचे कृश हात चोळले.  
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“हो, सर, हो. माझे छोटे मालक गॉडफे्र, असेच सवि पठकाणी वागत असत. ते िेहमीच 

धैयिशील होते. या बागेत असे एकही झाड िाही, की ज्यावर ते चढले िाहीत. त्ाांिा काहीच 

अडवू शकत िसे. तो एक चाांगला मुलगा होता --- आपण सर, तो एक चाांगला मिुष्यही होता.” 

मी उठूि उभा रापहलो. 

मी ओरडलो, “इकडे बघ! तू म्हणतो आहेस, तो होता. तो मेल्यासारखा तू त्ाचा उले्लख 

का करत आहेस? हे सवि काय गूढ आहे? गॉडफे्र एम्सवथिचे काय झाले?” 

मी त्ा वयस्क माणसाची गचाांडी धरली. िण तो आक्रसूि गेला.  

“सर, मला कळत िाही, तुम्हाला काय म्हणायचे आहे? तुम्ही माझ्या मालकाांिा 

गॉडफे्रबिल पवचारा. त्ाांिा मापहती आहे. मी त्ात िडायचे काही कारण िाही.” 

तो खोलीबाहेर िडत होता. िण मी त्ाचे हात िकडले.  

मी बोललो, “ऐक. मला रात्रभर तुला िकडूि ठेवावे लागले, तरी चालेल. िण तू इथूि 

जाण्यािूवी माझ्या एका प्रश्नाचे उत्तर दे. गॉडफे्र मेला आहे का?” 

तो माझ्या िजरेला िजर देऊ शकला िाही. एखाद्या भूल घातलेल्या माणसासारखा तो 

झाला. उत्तर त्ाच्या ओठातूि घरांगळले ते भयािक होते. अगदी अििेपक्षत होते.  

“मी देवाजवळ तशी इच्छा करतो.” एवढे बोलूि, तो रडत, अशू्र ढाळत, खोलीतूि पिघूि 

गेला. 

“पमस्टर होम्स, तुम्हाला असे वाटेल, मी माझ्या खुचीत दुिःखािे बसलो असेि. त्ा वयस्क 

माणसाच्या शब्ातूि एकच अथि पिघत होता. िक्कीच माझा पबचारा पमत्र कुठल्यातरी गुन्ह्यात 

अडकला गेला असावा पकां वा पिदाि कुठल्या तरी कुटुांबाला कमीिणा आणणाऱ्या, वाईट 

भािगडीत गोवला गेला असावा. त्ा कडक म्हाताऱ्या माणसािे त्ाला लाांब िाठवूि, त्ाला 
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जगािासूि लिवले असावे. अशा तऱ्हेिे त्ाची भािगड उजेडात येण्यािासूि, त्ाला वाचवले 

असावे. गॉडफे्र बेिवाि होता. त्ाच्या भोवतीच्या माणसाांच्या, तो सहज िादी लागत असे. तो 

िक्कीच काहीतरी िको त्ा भािगडीत, अडकला असणार व त्ाचा सवििाश होण्याची िाळी 

आली असणार. तो काही दयिीय व्यािार असणार. असे असेल तर अजूिही हे माझे कतिव्य 

ठरते, की त्ाचा मागोवा घेऊि मी त्ाला काही मदत करू शकतो का, ते िहाणे. मी 

काळजीिूविक हे प्रकरण हाताळत होतो. मी जेव्हा वर िापहले, तेव्हा गॉडफे्र एम्सवथि 

माझ्यासमोर उभा होता.” 

भाविासागरात बुडाल्यासारखा माझा अशील काही वेळ थाांबला.  

मी म्हणालो, “कृिया िुढे चालू ठेवा. तुमची समस्या फार अिन्यसाधारण पदसते आहे.” 

पमस्टर होम्स, तो स्वखडकीबाहेर काचेवर त्ाचा चेहरा दाबूि उभा होता. मी तुम्हाला 

साांपगतले आहे, की मी रात्री बाहेर बघत होतो. असे करताांिा मी िडदे थोडे उघडे ठेवले होते. 

या फटीत त्ाची आकृती पदसत होती. सबांध स्वखडकी उघडल्यावर, मला त्ाची िूणि आकृती 

पदसली. िण त्ाच्या चेहऱ्यािे माझे लक्ष वेधूि घेतले. तो मरणाांपतक पफका िडला होता --- 

इतका िाांढरा फटक, मिुष्य मी आजियांत िापहला िव्हता. माझ्या तकािप्रमाणे भुते अशी 

पदसतात. िण जेव्हा त्ाची व माझी िजरािजर झाली तेव्हा, त्ाचे डोळे पजवांत माणसाचे होते. 

मी त्ाला बघत असल्याचे त्ाला समजल्यावर, तो एकदम मागे झाला. आपण अांधारात 

पदसेिासा झाला. 

“पमस्टर होम्स, त्ा माणसापवषयी काही धक्कादायक होते. तो फक्त अांधारात 

चमकणारा, चीजसारखा िाांढरा चेहरा िव्हता. तो फार वेगळाच, वणिि करायला  अवघड असा 

होता. सांथिणे तरांगत जाणारा, अिराधी भाविेिे मुिाम लक्ष ि देणारा, मोकळेिणा िसलेला 

होता. मला मापहती असलेला उमदा मिुष्य, तो पदसत िव्हता. त्ािे माझ्या मिात भीती उत्पन्न 

केली.  
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िण जेव्हा माणूस एकदोि वषे सैपिक म्हणूि काम करत असतो, तेव्हा तो धीराचा व 

चिळ माणूस असतो. मी स्वखडकीशी येण्यािूवी क्षणभर, गॉडफे्र िाहीसा झाला होता. यात 

काही डाव होता. तो माझ्या लक्षात येत िव्हता. मी एक घोटभर िेय पिऊि, तो गेला असण्याची 

शक्यता वाटली, त्ा पदशेिे खाली धावलो. मी त्ा रस्त्याच्या शेवटी िोचलो, तेव्हा पतथूि 

वेगवेगळ्या पदशाांिा, अिेक गॅरेजसारख्या  घराांकडे रसे्त फुटत होते. मी गोांधळूि थाांबलो. तेव्हा 

मी दार लावल्याचा मोठा आवाज ऐकला. तो माझ्यामागूि, घरातूि आला िव्हता, तर माझ्या 

िुढूि कुठूि तरी अांधारातूि आला होता. पमस्टर होम्स, मी िापहले ते खरे दृष्य िव्हते. गॉडफे्र 

माझ्यािासूि लाांब िळूि गेला होता व त्ािे दार लावूि घेतले, एवढे िक्की होते. 

मी आता अजूि काहीही करू शकत िव्हतो. मिात तेच तेच पवचार घोळवत, मी 

अिस्थिणे रात्र घालवली व त्ा घटिाांशी सांबांपधत काही उिित्ती शोधायचा प्रयत्न केला. 

दुसऱ्या पदवशी कििल थोडा शाांत झालेला वाटला. त्ाची बायको म्हणाली, की आसिास काही 

बघण्यासारखी  पठकाणे आहेत. त्ामुळे मी त्ाांिा पवचारले, की मी अजूि एक रात्र इथे राहू 

शकतो का. थोड्या िाखुशीिे का होईिा िण गॉडफे्रच्या वपडलाांिी मला िरवािगी पदल्यामुळे, 

मला पतथे पिरीक्षणासाठी सबांध पदवस पमळाला. माझी आधीच खात्री िटली होती, की गॉडफे्र 

इथेच आसिास कुठेतरी लिूि बसलेला आहे. िण कुठे आपण का, ते उलगडत िव्हते.  

ते घर इतके मोठे व मोडकळीला आलेले होते. त्ात सैन्याची सबांध तुकडी देखील 

लिूि बसू शकली असती. याहूि शहाणिणाचे काही िव्हते. जर पतथे गुपित दडलेले असेल, 

तर मला ते शोधूि काढणे अवघड होते. िण मी ज्या दाराचा बांद होतािाचा आवाज ऐकला 

होता, ते िक्की या घरातले िव्हते. मला बाग शोधायला हवी, आपण काही सुगावा लागतो का, 

ते िहायला हवे. पतथे जाण्यात काही अडचण िव्हती. कारण म्हातारी माणसे आिािल्या 

उद्योगात व्यस्त होती. त्ामुळे माझे मी काहीही करण्यास ररकामा होतो.  
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पतथे िुष्कळ लहािलहाि गॅरेजसारखी घरे होती. िण बाग सांिते पतथे एक वेगळी 

इमारत होती. माळयासाठी पकां वा खेळ घेणाऱ्या माणसासाठी ती िुरेशी मोठी होती. इथूि तो 

दार लावल्याचा आवाज आला का? मी सरळ पतथे पिधािस्तिणे प्रवेश केला. मी असे करताच 

काळा कोट व टोिी घातलेला, एक लहािसा चिळ दाढीवाला, चेंडूचा खेळ खेळणाऱा, 

माळ्यासारखा ि पदसणारा माणूस, दारातूि बाहेर आला. त्ािे ते दार ओढूि, त्ाला कुलूि 

लावले व पकल्ली ितिःच्या स्वखशात ठेवली. हे बघूि मला िवल वाटले. मग त्ािे आश्चयाििे 

माझ्याकडे िापहले.  

त्ािे पवचारले, “तुम्ही इथे िाहुणे आहात का?” 

मी गॉडफे्रचा पमत्र असल्याचे स्पष्ट केले.  

“तो प्रवासासाठी बाहेर असावा, हे दुदैव आहे. मला त्ाला भेटायला खूि आवडले 

असते.” मी चालू ठेवले.  

तो थोडी खांत वाटूि म्हणाला. “बरोबर. तुम्ही िरत चाांगली वेळ साधूि याल, अशी मी 

आशा करतो.” तो जाऊ लागला. िण मी जेव्हा मागे वळूि िापहले, तेव्हा तो काळिट पहरव्या, 

चकचकीत झुडुिाांमधूि माझ्याकडे बघत उभा असल्याचे मला पदसले.  

त्ा लहािशा घराकडे मी िीट बपघतले. स्वखडक्या जाड िडद्यािे बांद केलेल्या होत्ा. 

मला जेवढे पदसत होते, त्ावरूि ते ररकामे वाटले. मी जर जास्त धोका ित्करला असता, तर 

कदापचत माझा खेळ माझ्यावर उलटूि, माझी हकालिट्टी झाली असती. माझ्यावर िजर 

ठेवली जात आहे की काय, याबिल मी जागरूक होतो. त्ामुळे मी घराकडे िरत आलो. 

अजूि चौकशीसाठी रात्रीियांत थाांबलो. जेव्हा सवित्र अांधार होऊि पचडीचूि झाले, तेव्हा मी 

स्वखडकीतूि हळूच बाहेर िडलो आपण शक्य पततक्या शाांतिणे त्ा गूढ गॅरेजसारख्या घरात 

प्रवेश केला.  
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“मी म्हटले होते की, स्वखडक्या जाड िडद्यािे बांद केलेल्या होत्ा. िण आता मला 

आढळले की स्वखडक्याही बांद केलेल्या होत्ा. मात्र एकीतूि थोडासा उजेड बाहेर येत होता. 

त्ामुळे मी माझे लक्ष पतथे वळवले. मी िशीबवाि ठरलो. कारण िडदा िूणि बांद केलेला 

िव्हता. तावदािही थोडेसे उघडे होते. मला आत खोलीत बघता येत होते. ती एक आिांदी 

जागा होती. मोठा पदवा होता व धगधगलेली शेकोटी होती. 

सकाळी मी िापहलेला मिुष्य पतथे बसलेला होता. तो िाईि ओढताांिा वतिमािित्र वाचत 

होता.” 

मी पवचारले, “कुठले वतिमािित्र?” 

त्ाचे कथि तोडल्यामुळे, माझा अशील रागावला.  

त्ािे पवचारले, “त्ामुळे काही फरक िडतो का?” 

”ते महत्वाचे आहे.” 

“मी त्ाकडे काही लक्ष पदले िाही.” 

“िण तुम्ही एवढे तरी िापहले असेल, की ते मोठ्या िािाांचे होते की आठवड्याला 

पिघणारे लहाि अक्षराांचे होते?” 

“आता तुम्ही पवचारत आहात म्हणूि साांगतो, ते मोठे िव्हते. ते कदापचत ‘से्पकॅ्टटर’ 

असावे. असल्या पकरकोळ गोष्टी ांकडे, माझे फारसे लक्ष िव्हते. दुसरा एक मिुष्य हातात 

िुस्तक घेऊि, स्वखडकीकडे िाठ करूि बसला होता. आपण मी शिथेवर साांगू शकतो, की हा 

दुसरा मिुष्य गॉडफे्र होता. मला त्ाचा चेहरा पदसत िव्हता. िण त्ाच्या खाांद्याांचा उतार, 

माझ्या ओळखीचा होता. तो उदासीितेिे त्ाच्या कोिराांवर वाकला होता. त्ाचे शरीर 

शेकोटीकडे झुकलेले होते. मला काय करावे, ते कळत िव्हते. तेव्हा माझ्या खाांद्यावर जोरात 

थोिटले गेले. कििल एम्सवथि माझ्या शेजारी उभा होता.  
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तो हळू आवाजात बोलला, “इकडूि या, सर.” तो हळूच घरात पशरला. त्ाच्या िाठोिाठ 

मी माझ्या ितिःच्या झोिायच्या खोलीत पशरलो. त्ािे हॉलमधूि वेळाित्रक उचलले.  

तो म्हणाला, “सकाळी साडेआठ वाजता लांडिची गाडी आहे. आठ वाजता दारात टाांगा 

असेल.” 

तो रागािे िाांढरा िडला होता. खरच, मी इतका अडचणीत सािडलो, की मी गोांधळूि, 

कशीबशी माफी मापगतली व माझ्या पमत्राच्या काळजीिे असे केल्याचे बोललो.  

तो तोडल्यासारखे बोलला, “ही चचाि करायची गोष्ट िाही. आमच्या कुटुांबाच्या खासगी 

आयुष्यात तू आके्षिाहि ढवळाढवळ केली आहेस. तू इथे िाहुणा म्हणूि आलेला आहेस आपण 

हेरपगरी करतो आहेस. तुझे तोांड िरत िहाण्याची माझी इच्छा िाही याव्यपतररक्त, मला अजूि 

काही बोलायचे िाही.” 

“पमस्टर होम्स, हे ऐकूि माझा िारा चढला. मी िरमाईिे बोललो, “मी तुमच्या मुलाला 

िापहले आपण माझी खात्री झाली की काही कारणािे, तुम्ही त्ाला जगािासूि लिवूि ठेवले 

आहे. असे त्ाला करण्यात तुमचा काय हेतू आहे, ते मला मापहती िाही. िण माझी खात्री आहे, 

की त्ाचा तो ितांत्र िाही. कििल एम्सवथि, मी तुम्हाला साांगूि ठेवतो, की माझ्या पमत्राच्या 

सुरपक्षततेसाठी व तो ठीक रहावा म्हणूि, मी या गूढ प्रकरणाचा छडा लावल्यापशवाय िस्थ 

बसणार िाही. तुम्ही पवरोध केलात, तरी मी त्ाला जुमािणार िाही,” 

तो म्हातारा एखाद्या राक्षसासारखा पदसत होता आपण मला वाटले, तो आता माझ्यावर 

हल्ला करणार. मी म्हणालो, की तो दमलेला, आजारी, भीतीदायक, म्हातारा राक्षस होता. मी 

काही लेचािेचा िव्हतो. िण तरी त्ाला पवरोध करू शकलो असतो, की िाही कुणास ठाऊक! 

िण खूि वेळ माझ्याकडे रागािे िापहल्यावर, तो वळला व बाहेर चालू िडला. मी त्ािे 

साांपगतलेली सकाळी साडेआठची गाडी घेतली आपण सरळ तुमच्याकडे यायचे ठरवले. आता 

मी तुमचा सल्ला व मदत मागतो आहे.” 
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माझ्या अशीलाची अशी समस्या होती. चलाख वाचकाांिी आधीच जाणले असेल, की 

यात काही अडचणी होत्ा. कारण समसे्यच्या मुळाशी जाण्याचे अगदी कमी मागि उिलब्ध 

होते. िण समस्या िवीि व रुचीिूणि होती. माझी िेहमीची तकि शास्त्रीय िद्धत वािरूि मी िुढे 

गेलो आपण सोडवण्याच्या दृष्टीिे ती लहाि करत आणली.  

मी पवचारले, “घरात पकती िोकर होते?” 

“माझ्या मापहतीप्रमाणे वयस्क ियांिाकी व त्ाची बायको.” 

“त्ा गॅरेजसारखी घरात कुणी िोकर िव्हते का?” 

“तो दाढीवाला सोडूि कुणी िाही. िण तो बराच वरच्या दजािचा वाटत होता.” 

“हे काही सुचवते आहे. जेवण या घरातूि त्ा घरात िेले जात होते का?” 

“आता तुम्ही पवचारत आहात, तर मी वयस्क राल्फला बागेतूि चालत टोिली िेतािा 

िापहले होते. त्ावेळी मला ते एवढे लक्षात आले िाही.” 

“तुम्ही कुणा स्थापिक लोकाांकडे चौकशी केली िाही का?” 

“हो. मी केली. मी से्टशि मास्तरशी आपण गावातील खािावळीच्या मालकाशीदेखील 

बोललो. मी त्ाांिा एवढेच पवचारले की त्ाांिा माझा पमत्र गॉडफे्र एम्सवथि याच्याबिल काही 

मापहती आहे का. दोघाांिीही मला साांपगतले, की तो जगप्रवासाला गेला आहे. तो घरी आला 

आपण त्ािांतर लगेच जगप्रवासाला गेला. ही गोष्ट सवाांिी मान्य केलेली पदसत होती.” 

“तुम्ही तुमच्या मिातील सांशय बोलूि दाखवला िाही?” 

“िाही.” 

“ते शहाणिणाचे होते. हे सवि चौकशी करण्यासारखे आहे. मी तुमच्याबरोबर 

टक्सबरीच्या जुन्या बागेत असलेल्या घरी येईि.” 
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“आज?” 

माझा पमत्र वॉटसििे त्ावेळी वणिि केलेली, गे्रपमपिस्टरचा उमराव ज्यात अडकला 

होता, ती अॅबे शाळेची केस मी हाताळत होतो. टकीच्या सुलतािाची िण मला ताबडतोब पतथे 

जाण्याची सूचिा होती, त्ाला पवलांब केल्यास, फार वाईट िररणाम घडूि आले असते. त्ामुळे 

िुढील आठवड्याच्या सुरवातीपशवाय माझ्याकडे वेळ िव्हता. माझ्या डायरीतील िोांदीप्रमाणे, 

तेव्हाच मला पमस्टर डॉड याांच्याबरोबर, बेडफोडिशायरला जायला सवड होती. आम्ही 

युस्टिला िोचल्यावर, आम्हाला एक घुमा व थांड माणूस भेटला. त्ाच्याबरोबर मी िुढची 

व्यवस्था केली.  

मी पमस्टर डॉडिा म्हणालो, “हा माझा जुिा पमत्र आहे. असे असू शकेल की त्ाची 

उिस्वस्थती िूणििणे पिरुियोगी ठरेल. पकां वा कदापचत उियोगीही ठरू शकेल. आताच याबिल 

बोलायची काही जरुरी िाही.” 

वॉटसि पलपहतो, ते वाचायची वाचकाांिा अथाित सवय आहे. मी एखादी केस सोडवत 

असतो, तेव्हा मी माझे पवचार लिवत िाही पकां वा माझी गोष्ट शब्बांबाळ करत िाही. डॉडला 

आश्चयि वाटले. िण तो काही बोलला िाही. आमचा पतघाांचा प्रवास चालू रापहला. मी गाडीत 

डॉडला अजूि एक प्रश्न पवचारला. त्ाचे उत्तर पतसऱ्या माणसािे ऐकावे, अशी माझी इच्छा 

होती. 

“तू म्हणालास की तुझ्या पमत्राचा चेहरा तू स्वखडकीच्या काचेतूि अगदी स्पष्टिणे 

िापहलास. तो तोच होता, याबिल तुझी खात्री आहे का?” 

“मला त्ाबिल काहीच सांशय िाही. त्ाचे िाक काचेवर दाबले गेले होते. पदव्याचा 

भरिूर उजेड त्ाच्यावर िडला होता.” 

“त्ाचासारखाच पदसणारा दुसरा कुणीही असू शकेल, िाही का?” 
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“िाही. िाही. तो तोच होता.’ 

“िण तू म्हणालास, की तो बदलला होता.” 

“फक्त रांग. त्ाचा चेहरा --- मी त्ाचे वणिि कसे करू? --- तो माशाच्या िोटासारखा 

िाांढरा रांग होता. तो काही रसायिािे िाांढरा केल्यासारखा होता.” 

“तो सवि चेहराभर तसाच होता का?” 

“मला वाटते िाही. मी त्ाची काचेला घट्ट पचकटलेली भुवई िीट िापहली.” 

“तू त्ाला हाक मारलीस का?” 

मी त्ा क्षणी फार दचकूि, घाबरूि गेलो होतो. मग मी तुम्हाला साांपगतल्याप्रमाणे, 

त्ाचा िाठलाग केला. िण काही उियोग झाला िाही.” 

माझी केस मी जवळजवळ सोडवली होती. फत्त अजूि एका घटिेची गरज होती . मग 

ती िूणििणे सुटली असती. बराच प्रवास करूि आम्ही, माझ्या अशीलािे वणिि केलेल्या त्ा 

पवपचत्र स्वखळस्वखळ्या घराशी आलो. वयस्क ियांिाकी राल्फ, यािे दार उघडले. मी 

पदवसभरासाठी गाडी ठरवली होती आपण माझ्या पमत्राला, आम्ही बोलावेियांत, त्ात बसूि 

रहायला साांपगतले होते. सुरकुतलेल्या चेहऱ्याचा राल्फ, त्ाच्या िेहमीच्या किड्यात होता. 

काळा कोट आपण िँट घातलेला, िण फक्त एकच बदल पदसत होता. त्ािे तिपकरी चामडी 

हातमोजे घातले होते. आम्हाला िापहल्याबरोबर त्ािे ते काढूि हॉलमधील टेबलावर ठेवले. 

माझा पमत्र वॉटसि कदापचत म्हणाला असता, तसे मला असामन्य रीत्ा वाईट काही जाणवले. 

आपण िुसट असा काही लक्षणीय वास आला. हॉलच्या मध्यभागी असलेल्या टेबलावरूि तो 

येत होता. मी वळलो. माझी टोिी पतथे ठेवली. ती उडवूि, िुढे झुकूि, झेलली. मुिाम 

मोज्याांिासूि फुटभर अांतरावर माझे िाक िेऊि वास घेतला. तो िक्कीच त्ा पतथूि येत होता. 

तो काहीतरी पवपचत्र डाांबरी वास होता. मी अभ्यापसकेत पशरूि माझी केसची उकल िूणि 
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केली. अरेरे, मलाच माझी ितिःची गोष्ट साांगायला हवी. ती साखळीतील दुवे असे साांधत गेली, 

की वॉटसििे ती तशी गरज िसताांिा आकषिकिणे शेवटाकडे िेली असती. 

कििल एम्सवथि पतथे िव्हता. िण राल्फचा पिरोि पमळाल्यावर, तो घाईघाईिे आला. 

आम्ही त्ाची दणदणीत िाऊले िॅसेजमधे्य वाजताांिा ऐकली. दार अधिवट उघडे टाकूि तो 

टोकेरी दाढीसकट, वेडेवाकडे हावभाव करत, मी कधी ि िापहलेल्या भयािक म्हाताऱ्या 

माणसाच्या आपवभािवात आत पशरला. त्ािे आमच्या हातातील काडे घेऊि, त्ाचे तुकडे 

करूि जपमिीवर आदळले.  

तो ओरडला, “अरे गधड्या, इथे यायला तुला बांदी आहे, म्हणूि मी तुला साांपगतले िव्हते 

का? तुझा चेहरा मला िरत दाखवायचे धाडस करू िकोस. माझ्या िरवािगीपशवाय इथे 

आलास, तर मी तुला मारझोड करायला मागेिुढे िहाणार िाही.  मी तुला गोळी मारतो. 

देवाशिथ, मी तुला गोळी मारतो.” माझ्याकडे वळूि तो म्हणाला, “मी हीच धमकी तुम्हालाही 

देतो. मला तुमचा घाणेरडा व्यवसाय मापहती आहे. िण तुमची असली हुशारी, तुम्ही इतरत्र 

खचि केली िापहजे. यासाठी इथे काही सांधी िाही.” 

माझा अशील ठामिणे बोलला, “मी गॉडफे्रच्या तोांडूि जोियांत तो सुखरूि असल्याचे 

ऐकत िाही, तोियांत मी इथूि हलणार िाही.” 

आमच्या बेकाबू यजमािािे घांटी वाजवली. 

तो म्हणाला, “राल्फ, “फोि करूि स्थापिक िोपलसाांिा बोलाव. इन्ह्से्पक्टरला दोि 

िोलीसाांिा िाठवायला साांग. त्ािा साांग घरात चोर पशरले आहेत.” 

मी म्हणालो, “एक पमपिट. पमस्टर डॉड, तुम्ही हे लक्षात घ्या, की कििल एम्सवथिला तो 

अपधकार आहे. आिल्याला त्ाच्या घरात त्ाच्या मजीपवरुद्ध  पशरायचा, काहीही अपधकार 

िाही. तर दुसरीकडे, त्ािे हे समजूि घेतले िापहजे, की तू उचललेले िाऊल हे त्ाच्या मुलाच्या 
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भल्यासाठीच आहे. मी अशी आशा करतो, की मला कििल एम्सवथिबरोबर िाच पमपिटे बोलूि 

पदले, तर मी िक्कीच या प्रकरणाकडे बघण्याचा त्ाांचा दृष्टीकोि बदलेि.” 

तो म्हातारा बोलला, “मी इतक्या सहज बदलणार िाही. राल्फ, मी तुला काय साांपगतले 

ते कर. मूखि माणसा, तू कसली वाट बघत थाांबला आहेस? िोपलसाांिा फोि कर.” 

मी माझी िाठ दाराकडे करत म्हणालो, ”असे काही िको. िोपलसाांचा हस्तके्षि झाला, 

की तुम्ही ज्याला घाबरत आहात, तसे हे प्रकरण हाताबाहेर जाईल. मी माझी डायरी स्वखशातूि 

बाहेर काढूि सुट्या कागदावर एक शब् खरडला. ‘ते --- त्ामुळे आम्ही इथे आलो आहोत.’ 

व तो कागद कििल एम्सवथिच्या हातात पदला.  

त्ािे कागदाकडे रोखूि बघत ते वाचले. त्ाच्या चेहऱ्यावरचे मिोरांजि झाल्याचे भाव 

पिघूि गेले. तो आश्चयाििे तोांडाचा आ वासूि, दाणकि खुचीत बसत, तो उद्गारला, “तुम्हाला 

कसे मापहती?”  

“गोष्टी मापहती करूि घेणे, हा माझा व्यवसाय आहे. तेच माझे उिपजपवकेचे साधि 

आहे.” 

त्ाच्या दमलेल्या हातािे लोांबणारी दाढी कुरवाळत, तो खोल पवचारात बुडाला. 

मग त्ािे सवि थाांबवल्याचे हावभाव केले.  

“ठीक आहे, तुम्हाला गॉडफे्रला भेटायचे असेल, तर भेटता येईल. हे मी आिण होऊि, 

करत िाही. तुम्ही मला हे करायला लावत आहात. राल्फ, पमस्टर गॉडफे्र व पमस्टर कें ट याांिा 

साांग, की आम्ही िाच पमपिटात पतकडे येत आहोत.” 

आम्ही बागेतील वाटेिे जात, शेवटी त्ा गूढ गॅरेजसारख्या घरासमोर आलो. लहािशी 

दाढी असलेला इसम दारात उभा होता. त्ाच्या चेहऱ्यावर आश्चयािचे भाव िसरले होते.  
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तो म्हणाला, “कििल एम्सवथि, हे एकदम अचािक होते आहे. यामुळे आिले सारे बेत 

पफस्कटतील.” 

“पमस्टर कें ट, माझा िाईलाज आहे. आिले हात बाांधले गेले आहेत. पमस्टर गॉडफे्र 

आम्हाला भेटतील का?” 

“हो. ते आत थाांबले आहेत.” तो वळला व त्ािे आम्हाला मोजके फपििचर असलेल्या 

िुढील खोलीत िेले. एक मिुष्य त्ाची िाठ शेकोटीकडे करूि उभा होता. तो पदसताच माझा 

अशील उडी मारूि, हात िसरूि, िुढे धावला.  

“काय, गॉडफे्र, अरे पमत्रा, हे छाि झाले.” 

िण दुसऱ्यािे त्ाला मागे केले. 

“मला स्पशि करू िकोस, पजमी. लाांब रहा. हो. तू माझ्याकडे बघू शकतोस. मी आता 

बी तुकडीतील चलाख लान्स िायक रापहलो िाही, खरे िा?” 

त्ाचा अवतार खरोखर वेगळाच पदसत होता. आपफ्रकेतील सूयाििे भाजल्याच्या खुणा 

अांगावर बाळगणारा, देखणा, उत्तम िाक डोळ्याांचा असा तो माणूस होता. िण त्ाच्या गडद 

रांगावर चटे्ट उठले होते. उठावदार िाांढरे चटे्ट त्ामुळे त्ाची कातडी िाांढरी झाली होती. 

तो म्हणाला, “म्हणूि मी िाहुण्याांिा भेटत िाही. पजमी तुला भेटायला काही हरकत 

िाही. िण तुझ्यापशवाय मी जगू शकलो असतो. मला वाटते, त्ासाठी माझ्याकडे योग्य कारण 

आहे. िण तू मला भेटणे, हे तुझ्यासाठी काहीच फायद्याचे िाही.” 

“गॉडफे्र, तू ठीक आहेस िा, याची मला खात्री करायची होती. त्ा रात्री मी तुला माझ्या 

खोलीच्या स्वखडकीत बपघतले, आपण तेव्हािासूि तुझी खुशाली कळेियांत मला चैि िडत 

िव्हते.” 
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“वयस्क राल्फिे मला साांपगतले, की तू पतथे आहेस. मग मला स्वखडकीतूि डोकावूि  

तुला बपघतल्यावाचूि रहावेिा. मला आशा होती की तू मला बपघतले िसणार. मला स्वखडकी 

उघडते आहे की काय असे वाटल्यािे, मी माझ्या पबळात जाऊि लिलो.” 

“िण असे जगािासूि लिण्यासारखे, झाले आहे तरी काय?” 

तो पसगरेट िेटवत म्हणाला, “खरे िहाता, ती काही फार लाांबलचक गोष्ट िाही. तुला 

त्ा सकाळची प्रीटोररयाबाहेरील, िूवेकडील रेले्व लाईिवरची, बफेल्सप््रयुटची मारामारी 

आठवते का? त्ात मी जखमी झाल्याचे, तू ऐकले होतेस का?” 

“मी ते ऐकले होते. िण मला िीट काही मापहती िव्हते.” 

“आम्हा पतघाांिा सवाांिासूि अलग केले गेले. तुला आठवत असेल, ते गाव फार 

उांचसखल जपमिीचे होते. ज्याला आम्ही टकलू पसांिसि म्हणायचो तो, मी व अँडरसि आम्ही 

डच लोकाांपवरुद्ध लढत होतो. त्ातील एका डचावर आम्ही िेम धरला. िण तो त्ािे खाली 

वाकूि चुकवला. इतर दोघाांिा त्ािे ठार केले. मला खाांद्यात मोठी गोळी लागली. तरीही मी 

माझ्या घोड्यावर बसूि, खूि मैल दौडत गेलो. शेवटी खोगीर तुटूि मी चक्कर येऊि िडलो.  

मी शुद्धीवर आलो, तेव्हा रात्र होती. मी उठूि बसलो. मला फार अशक्तिणा आला 

होता. मी आजारी होतो. िवल म्हणजे माझ्या जवळच एक घर होते. घर मोठे होते. िुढे रुां द 

िडवी होती. खूि स्वखडक्या होत्ा. फार थांडी िडली होती. तुला आठवत असेल, सांध्याकाळी 

बधीर करणारी, आजारी िाडणारी, भयािक थांडी िडत असे. दांव िडल्यावर असते, त्ािेक्षा 

खूि वेगळी अशी ती थांडी होती. ती माझ्या अगदी हाडाांियांत स्वखळली होती. त्ा घराचा आसरा 

पमळायची, एकच आशा मला उरली होती. मी कसाबसा उठूि िायाांवर उभा रापहलो व खुरडत 

खुरडत चालू लागलो. मी काय करतो आहे, ते अधिवट शुद्धीत असलेल्या मला कळत िव्हते. 

मी िायऱ्या चढत असल्याचे व एका मोठ्या दारातूि आत पशरल्याचे, मला िुसटसे आठवते 

आहे. पतथे एका मोठ्या खोलीत बरेच िलांग होते. त्ातील एकावर मी मोठ्या समाधािािे 
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ितिःला लोटूि पदले. तो िीट लावलेला िव्हता. िण त्ाचे मला काही पवशेष वाटले िाही. मी 

माझ्या कुडकुडणाऱ्या शरीरावर िाांघरुणे ओढूि घेतली व गाढ झोिलो.  

सकाळी मी जागा झालो. मी वास्तव जगात िसूि, काही असामान्य िप्न बघत आहे, 

असे मला वाटले. िडदारहीत स्वखडकीतूि आपफ्रकेतील सूयािचे उन्ह मला न्हाऊ घालत होते. 

प्रकाशािे उजळलेली, मोठी, उजाड बाल्किी स्पष्टिणे पदसत होती. माझ्यासमोर एक 

लहािसा बुटका उभा होता. त्ाचे डोके मोठे होते. तो उिीपित होऊि, जोरजोरािे डच बोलत 

होता. तिपकरी स्पांजाांसारखे पदसणारे दोि भयािक हात तो हलवत होता. त्ाच्यामागे लोकाांचा 

घोळका उभा होता. ते त्ा िरीस्वस्थतीिे आश्चयिचपकत झाल्यासारखे व मिोरांजि झाल्यासारखे 

पदसत होते. मी त्ाांच्याकडे बघताांिा मला एकदम थांडीची लाट आल्यासारखे वाटले. 

त्ाांच्यािैकी कुणीच सविसामान्य माणसे िव्हती. प्रते्कजण वेडावाकडा, पिरगळलेला, 

फुगलेला व काही पवपचत्र िद्धतीिे कुरूि झालेला होता. या पवपचत्र पमिी राक्षसाांचे हसणे, 

ऐकायला भीतीदायक वाटत होते.  

त्ाांच्यािैकी कुणालाच इां स्वग्लश येत िव्हते. िण िररस्वस्थती पियांपत्रत करायची गरज होती. 

ते मोठ्या डोक्याांचे प्राणी, फार रागावत चालले होते. मोठ्यामोठ्यािे रािटी िशूांसारख्या 

आरोळ्या मारत होते. त्ािैकी एकािे त्ाचे वेडेवाकडे हात माझ्या अांगावर ठेवले. आपण 

माझ्या जखमेतूि वाहणाऱ्या रक्ताची िवाि ि करता, मला िलांगावरूि ओढू लागला. तो छोटा 

राक्षस, एखाद्या बैलाइतका शस्वक्तवाि होता. त्ािे मला काय केले कुणास ठाऊक, िण एक 

वयािे व अपधकारािे मोठा वाटणारा माणूस, गलका ऐकूि खोलीत आला. तो डच मधे्य काही 

कडक शब् बोलला. आपण मला त्रास देणारे िळूि गेले. मग तो माझ्याकडे वळला आपण 

मोठ्या िवलिूणि रीतीिे माझ्याकडे बघू लागला.  

“त्ािे आश्चयाििे पवचारले, “तू इथे कसा काय आलास? जरा थाांब. मला वाटते त्ा 

जखमी खाांद्यामुळे तू दमलेला वाटतो आहेस. मी डॉक्टर आहे. मी तुझी मलमिट्टी करतो. िण 
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माणसा, दम ठेव. तू इथे रणाांगणावर असण्यािेक्षा, जास्त धोक्यात आहेस. तू महारोग्याांच्या 

दवाखान्यात आहेस. तू महारोग्याच्या अांथरुणावर झोिला आहेस.” 

“पजमी, तुला आता अजूि काही साांगायची गरज आहे का? असे पदसत होते, की हे 

पबचारे बुटके प्राणी, एक पदवसािूवीच धोकादायक िररस्वस्थतीतूि इथे आणले गेले होते. पब्रटीश 

िुढे घुसू लागले, तसे त्ाांच्या या वैद्यकीय अपधकाऱ्यािे त्ाांिा इथे आणले. तो जरी या रोगाला 

बळी िडणारा िव्हता, तरी त्ािे मला आश्वस्त केले. की मी जे केले ते करण्याचे धाडस त्ािे 

केले िसते. त्ािे मला खासगी खोलीत ठेवले. माझ्यावर दयाळूिणे उिचार केले. साधारण 

आठवड्याभरात, मला पप्रटोररयाच्या सामान्य दवाखान्यात हलवण्यात आले.  

“तर अशी माझी दुिःखद गोष्ट आहे. मी खूि आशा ठेऊि होतो. िण मी घरी िरत 

येईियांत, तुला माझ्या चेहऱ्यावर पदसत आहेत, त्ा भयांकर खुणा आधीच कायमच्या उमटल्या 

होत्ा. आता माझी त्ा रोगातूि सुटका िाही, हे मला समजूि चुकले. मग मी काय करणार 

होतो? मी या एकाकी घरात रहात आहे. आमचे दोि पवश्वासू िोकर आहेत. या गॅरेजसारख्या 

घरात मी, गुप्ततेची शिथ घेऊि रहातो. सजिि असलेले पमस्टर कें ट, माझ्याबरोबर रहायला 

तयार झाले. तर असे हे साधे प्रकरण आहे. याहूि वेगळे काही करणे धोकादायक रीत्ा 

भयांकर आहे. इतर लोकाांिासूि दूर रहाणे व यािासूि सुटकेची आशा िसणे, हेच माझे आयुष्य 

आहे. कमालीच्या गुप्तिणाची गरज होती. अशा या शाांत गावातदेखील, हे बाहेर फुटण्याची 

शक्यता होती. आपण मी मृतु्कडेच खेचला गेलो असतो. त्ामुळे पजमी तुलाही अांधारात ठेवावे 

लागले. माझ्या वडीलाांिी पकती कडक िाऊले उचलली असतील, याची मी कल्पिा करू 

शकत िाही.” 

कििल एम्सवथििे माझ्याकडे बोट दाखवले.  
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या सभ्य गृहस्थािे मला हे करण्यास भाग िाडले. मी ज्या कागदावर ‘महारोग’ असे 

पलपहले होते, तो कागदाचा तुकडा त्ािे उलगडला. मला असे वाटले, की त्ाला इतके मापहती 

आहे, तर त्ाला सविच मापहती होणे सुरपक्षत आहे.” 

मी म्हणालो, “आपण त्ामुळे हे असे झाले. कुणाला मापहती, यातूि काही चाांगलेही 

पिष्पन्न होईल. मला समजल्याप्रमाणे, फक्त पमस्टर कें ट याांिीच रुग्णाला िापहले आहे. सर, मी 

तुम्हाला असे पवचारू शकतो का, जर तुम्ही या पवषुववृत्तीय पकां वा अधिपवषुववृत्तीय आजारातील 

िोचलेले जाणकार आहात का? 

त्ािे काहीशा आढ्यतेिे उत्तर पदले, “मला डॉक्टरीतले सविसामान्य ज्ञाि आहे.’ 

“मला ठाऊक आहे की तुम्ही सविथा योग्य डॉक्टर आहात, िण माझी खात्री आहे व 

तुम्हीही कबूल कराल, की अजूि एका डॉक्टरचे मत घेणे मूल्यवाि आहे. माझ्या मापहतीप्रमाणे, 

तुम्ही हे करायचे टाळलेले आहे. रुग्णाला अलग ठेवणे जरुरीचे असल्याच्या भीतीतूि व 

दबावातूि, हे घडले असणार.” 

कििल एम्सवथि म्हणाले, “ते तसेच आहे.”  

मी समजावले, “मी याची आधीच अिेक्षा केली होती. मी माझ्याबरोबर माझ्या एका 

पमत्राला आणले आहे. तो पवश्वासू असूि सवि काही गुप्त राखेल. मी एकदा त्ाच्यासाठी काही 

व्यावसापयक काम केले होते. तो एका पवशेष तज्ञ डॉक्टरिेक्षा, पमत्र म्हणूि, या बाबतीत सल्ला 

द्यायला तयार आहे. त्ाचे िाव सर जेम्स सॉन्डसि आहे. 

 िूवी सैन्यात लेफ्टिांट असणाऱ्या पमस्टर कें ट याांच्या चेहऱ्यावर खूि आिांद व आश्चयि 

याांचे पमश्रण पदसले. 

ते िुटिुटले, “ते आले मला खरच चाांगले वाटेल.”  
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मग मी सर जेम्सिा आत आणतो. आता ते रस्त्यावरील आमच्या घोडागाडीत बसलेले 

आहेत. कििल एम्सवथि, मध्यांतरीच्या काळात, आिण तुमच्या अभ्यापसकेत बसू. पतथे मी काय 

ते स्पष्टीकरण देतो.” 

आपण इथे आता मी वॉटसिला मुकल्याचे मला जाणवते. त्ाची प्रश्न पवचारायची खुबी 

आपण रहस्याचा भेद, याबाबतीत तो माझ्या कथिाच्या साध्या कलेिेक्षा वरचढ ठरतो. 

िद्धतशीर सामान्यज्ञाि असलेल्या माणसािासूि ते एका बुस्वद्धमाि माणसाियांतचा तो त्ाचा, 

प्रवास आहे. मी आता माझी गोष्ट साांगतो. मला आता त्ाचा िररसस्पशि िाही. तरीही मी 

कसाकसा पवचार करत गेलो, हे तुमच्या छोट्याशा श्रोतृवृांदाला साांगतो. यात मी गॉडफे्रच्या 

आईला इथे आमांपत्रत करतो.  

मी म्हणालो, “ही प्रपक्रया या गृहीततत्वावर अवलांबूि आहे, की तुम्ही जेव्हा सवि अशक्य 

असे काढूि टाकता, िांतर जे रहाते ते पकतीही घडले िसल्याची शक्यता वाटली, तरी तेच सत् 

असते. इथे खूिशी स्पष्टीकरणे कदापचत राहूि जातील. जोियांत मला िटेल असा िुरावा पमळत 

िाही, तोियांत मी कसोटयाांमागूि कसोटया घेत गेलो. आता आिण हे तत्व या केसमधील एका 

मुद्द्यासाठी वािरूि बघू. िपहल्याांदा मला जसे साांगण्यात आले, त्ाप्रमाणे तो माणूस 

लोकसांिकाििासूि दूर वडीलाांच्या घरातील गॅरेजसारख्या खोलीत असणे पकां वा तुरुां गात असणे, 

याची तीि स्पष्टीकरणे असू शकत होती. एकतर तो त्ािे केलेला एखादा गुन्हा लिवत होता, 

पकां वा तो वेडा होता आपण घरच्या लोकाांिा त्ाला वेड्याांच्या दवाखान्यात ठेवायचे िव्हते. पतसरे 

म्हणजे त्ाला काही असाध्य रोग झालेला होता व त्ामुळे त्ाला सवाांिासूि अलग ठेवायची 

गरज होती. याहूि वेगळे असे काही उत्तर मला सािडत िव्हते. त्ामुळे पतन्ही स्पष्टीकरणे 

चाळणीत घालूि बघणे व एकमेकाांशी ताडणे आवश्यक होते.  

गुने्हगार असल्याच्या स्पष्टीकरणासाठी, तिासाची काही आवश्यकता िव्हती. त्ा 

भागातूि असा ि सोडवलेला गुन्हा कोटाित चालू असल्याची, काही िोांद िव्हती. असे असेल 
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तर कुटुांबाला िक्कीच असे वाटले असते, की याला घरी डाांबण्यािेक्षा त्ाचा गुन्हा लिवूि, 

त्ाला दूर िरदेशी िाठवूि देणे बरे. मला असे काही असेल, असे वाटेिा.  

वेडेिणा पकां वा मािपसक अिास्थ्य जास्त शक्य वाटत होते. गॅरेजसारख्या खोलीत एका 

माणसाबरोबर असणे व त्ािे बाहेर येतािा दार कुलुिबांद करणे, यावरूि तो त्ाला साांभाळत 

असल्याचे व गॉडफे्रवर काही बांधिे असल्याचे पिपश्चत कळत होते. तर दुसरीकडे, हे बांधि 

फारसे गांभीर िसल्याचेही कळत होते. कारण तसे असते, तर त्ाला मोकळे सोडले गेले िसते 

व तो पमस्टर डॉड याांच्या स्वखडकीशी त्ाांिा बघायला आला िसता. पमस्टर डॉड, तुम्हाला 

आठवत असेल, की मी तुम्हाला काही प्रश्न पवचारले होते. उदाहरणाथि, पमस्टर कें ट कुठले 

वतिमािित्र वाचत होते. जर ते कुठले पब्रटीश वैद्यकीय िरूिाचे काही असते, तर मला माझे 

अिुमाि काढायला उियोग झाला असता. ते काही बेकायदेशीर िव्हते. िण वेड्याला खासगी 

जागी ठेवणे, हे जर त्ाच्याबरोबर कुणी प्रपशपक्षत माणूस रहात असेल व हे जबाबदार व्यक्तीांिा 

मापहती असेल, तरच शक्य होते. मग ही गुप्तता कशासाठी? िुन्हा एकदा मला माझी 

उिित्तीच्या िुष्ट्ट्यथि काही सािडेिा.  

आता पतसरी शक्यता उरली ती जरा अशक्य कोटीतील व सहसा ि घडणारी वाटत 

होती. महारोग हा आपफ्रकेसारख्या देशात काही िवीि िाही. यात सगळे काही व्यवस्वस्थत 

बसत होते. काही कारणािे या युवकाला त्ा रोगाचा िकळत प्रादुभािव झाला असेल. त्ाच्या 

कुटुांबातील लोक मोठ्या धमिसांकटात िडले असतील. त्ाला वाचवायची त्ाांची इच्छा असेल. 

िण अफवा िसरण्यािासूि वाचण्यासाठी गुप्तता िाळणे गरजेचे ठरले असेल. कोणा 

अपधकारी व्यक्तीला याबिल कळले, तर त्ाला इथूि कदापचत हुसकूि लावण्यात आले 

असते. िैसे मोजायला तयार असल्यास, पवश्वासाहि वैद्यकीय तज्ञ व्यक्ती पमळवणे अवघड 

िव्हते. त्ािे रुग्णाची काळजी घ्यावी व रात्री रुग्णास पफरण्यास थोडी मोकळीक द्यावी, असे 

करण्यास काही प्रत्वाय पदसत िव्हता. या रोगामधे्य शरीर िाांढरे िडत जाण्याला, काही 
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उिाय िव्हता. ही उिित्ती बळकट वाटत होती --- इतकी बळकट वाटत होती, की मी तशीच 

ती असणार असे धरूिच चाललो. इथे आल्यावर, जेवण िेऊि देणाऱ्या राल्फिे घातलेले मोजे 

िापहल्यावर, ते त्ा रोगाची लागण त्ाला होऊ िये म्हणूि घातले असणार, हे लक्षात आले. 

मग माझा सांशय िूणििणे िाहीसा झाला. सर, तुम्हाला दाखवलेल्या ‘महारोग’ या एका शब्ािे, 

तुमचे गुपित जगजाहीर झाले. ते बोलूि दाखवण्यािेक्षा पलहूि दाखवल्यामुळे मला ते जाहीर 

करायचे िाही, हे देखील पसद्ध झाले.” मी हे केसचे पवशे्लषण सांिवत असताांिा, दार उघडूि 

एक त्वचारोगतज्ञाची, कडक िभावाची वाटणारी आकृती आत आली. िण त्ाचे पसांहासारखे 

पदसणारे रूि जाऊि, त्ाच्या डोळ्यात कोमल मािवता पदसू लागली. तो कििल एम्सवथिकडे 

चालत गेला व हातािे त्ाांिा हलवले. 

तो बोलला, “हे माझे िेहमीचे काम आहे की आजारी लोकाांिा मापहती देऊि आश्वस्त 

करणे. हा प्रसांग िागताहि आहे. हा महारोग िाही.” 

“काय?’ 

“हा त्ासारखा भासणारा, एक आजार आहे. यात त्वचा खवलेदार होऊ लागते. 

बघण्यास वाईट, पचवट असा हा आजार असूि, बरा होऊ शकतो. खात्रीिूविक हा सांसगिजन्य 

िाही. हो. पमस्टर होम्स, िण दोन्हीतील साम्य िवलिूणि आहे. ज्याांच्यापवषयी आिल्याला फारसे 

मापहती िाही, अशा काही अिाकलिीय शक्ती िसतात का? त्ाला भीती वाटत असलेला रोग 

त्ाला सांसगािमुळे झाला आहे, असे या तरुणाला अती काळजीमुळे वाटले असेल. काही झाले 

तरी माझ्या व्यवसापयक कीतीला स्मरूि साांगतो, की हा महारोग िाही --- िण ती स्त्री चक्कर 

येऊि कोसळते आहे. मला वाटते ती या आिांदाच्या धक्क्क्यातूि ती सावरेियांत पमस्टर कें ट 

याांिी पतच्याबरोबर रहावे.”  

  



69 
 

The Adventure Of The Ssussex Vampire 

ससेक्सची रक्तपििासू हडळ 

 

 

 

िोस्टािे आलेली पचठ्ठी होम्स काळजीिूविक वाचत होता. िांतर जवळजवळ 

हसल्यासारखे करत, त्ािे ती माझ्याकडे फेकली.  

तो म्हणाला, “आधुपिक आपण मध्ययुगीि, व्यवहायि व रािटीिणे िवीि प्रकारचा असा 

हा, फारच कहर आहे. वॉटसि, याचे काय करायचे?” 

मी ती पचठ्ठी अशी वाचलीिः  

४६, जुिी जेवरी  
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१९ िोव्हेंबर  

रे वॅ्हम्पायसि  

सर,  

आमचा अशील, फगु्यिसि व मु्यरहेड, चहाचे घाऊक दलाल, यातील पमस्वन्सांग गल्ली, 

येथे रहाणारे पमस्टर रॉबटि फगु्यिसि याांिी आमच्याकडे रक्तपििासू हडळी ांपवषयी चौकशी 

केली आहे. आमची कां ििी मुख्यतिः यांत्राांच्या दजाि, पकां मत इ. पवषयी काम करत असल्यािे, हा 

शब् आमच्या अखत्ारीत येत िाही. त्ामुळे आम्ही पमस्टर रॉबटि फगु्यिसि याांिा तुमचे िाव 

सुचवले आहे. माटील्डा पब्रग्जच्या केसमधील तुमची यशिी कामपगरी आम्ही पवसरलेलो िाही.  

तुमचा पवश्वासू  

मॉरीसि, मॉरीसि आपण डॉड  

आठवण करूि देत होम्स बोलला, “वॉटसि, माटील्डा पब्रग्ज हे कुणा तरूण बाईचे 

िाव िाही. ती सुमात्रा येथील प्रचांड मोठ्या जहाजावरील घूस होती. या गोष्टीवर, जग अजूि 

पवश्वास ठेवत िाही. िण आिल्याला रक्तपििासू हडळी ांपवषयी काय मापहती आहे? ते आिल्या 

कायिके्षत्रात येत िाही. िण ररकामे बसण्यािेक्षा, काहीही बरे. िण खरे तर, आिण पग्रमच्या 

िरीकथाांमधे्य पशरतो आहोत. तुझा हात लाांब कर, वॉटसि, आपण आिल्या बाडात बघ, V 

काय म्हणते आहे?” 

मी मागे होऊि होम्सचे सांदभािचे मोठे बाड काढूि त्ाची अिुक्रमपणका उघडली. 

होम्सिे ते त्ाच्या गुडघ्याांवर सावरूि धरत, त्ाचे डोळे पे्रमािे व सावकाशीिे, जुन्या केसेसच्या 

िोांदी ांवर पफरवले. पतथे जीविभराची मापहती साठवलेली होती.  

त्ािे वाचले, “ग्लोररया स्कॉटची (voyage) सफर. तो एक वाईट व्यािार होता. वॉटसि, 

तू ती गोष्ट पलपहली होतीस. िण मी त्ाबिल तुझे कौतुक करु शकलो िव्हतो. अवैध प्रती 
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काढणारा स्वव्हक्टर लायन्च, पवषारी िाली पकां वा पगला िदीची ती उले्लखिीय केस! सकि समधील 

स्वव्हटोररया सुांदरी, वॅ्हने्डरपबल्ट आपण येगमि. व्हायिसि, स्वव्हगर, िवलिूणि हॅमेरस्वस्मथ. छाि. 

छाि जुिी अिुक्रमपणका! याहूि चाांगले काहीच िाही.  

वॉटसि, हे ऐक. हांगेरीमधील हडळिुराण आपण िरत टर ान्सायलवॅ्हपियामधील हडळ.” 

ती उतु्सकतेिे िािे उलटत होता. िण थोडा वेळ खूि रस घेऊि बपघतल्यािांतर, त्ािे 

पिराशेचा झटका येऊि, ते बाड बाजूला फेकूि पदले.  

“बेकार, वॉटसि, हे बेकार आहे. िैसे घेऊि, धोकादायक रीत्ा आवाहि करूि, 

स्मशािातील या हडळी ांची पे्रते चालवणाऱ्या प्रकाराशी, आिल्याला काही देणेघेणे िाही. हा 

शुद्ध वेडेिणा आहे.” 

मी म्हणालो, “िण िक्कीच, हडळ म्हणजे काही मेलेली स्त्री िवे्ह, िाही का? पजवांत 

स्त्रीला सुद्धा तशी सवय असू शकेल. उदाहरणाथि, मी वाचले आहे, तारुण्य पटकवण्यासाठी, 

तरुणाांचे रक्त प्यायले जात असे.” 

“वॉटसि, तुझे बरोबर आहे. तसा सांदभि साांगणारी सुरस, चमत्काररक कथा आहे. िण 

असल्या गोष्टी ांकडे की गांभीरिणे बघायचे असते का? या सवि अफवा आहेत. आपण त्ा तशाच 

रापहल्या िापहजेत. जग आिल्यासाठी खूि मोठे आहे. पतथे भुताांिा प्रवेश िको. मला वाटते 

आिण पमस्टर रॉबटि फगु्यिसि याांिा फार गांभीरिणे घेण्याचे काही कारण िाही. बहुधा ही पचठ्ठी 

त्ाांच्याकडूि आली असावी आपण त्ािा काय त्रास आहे, हे साांगत असावी. 

टेबलावर ि फोडलेले ित्र िडले होते. तो िपहल्या पचठ्ठीतच गुांतूि िडला होता. ती 

त्ाच्या चेहऱ्यावर मिोरांजि झाल्याचे हसरे भाव घेऊि, तो वाचत होता. िण हळूहळू ते भाव 

जाऊि, त्ाला त्ात बराच रस असल्याचे व तो त्ात गुांतूि िडल्याचे पदसू लागले. ते 
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सांिवल्यावर तो थोडा वेळ ते ित्र हातात घेऊि, पवचारमग्न होऊि बसला. शेवटी तो त्ाच्या 

पदवास्वप्नातूि जागा होऊि, उठूि बसला.  

“चीजमिचे लॅम्बले. वॉटसि, लॅम्बले कुठे आहे?’ 

“हॉरशामच्या दपक्षणेला, ससेक्समधे्य आहे.” 

“म्हणजे फार लाांब िाही. आपण चीजमि?” 

“होम्स, मला तो भाग मापहती आहे. पतथे खूि जुिी घरे आहेत. अिेक शतकाांिूवी ज्याांिी 

ती बाांधली, त्ाांची िावे त्ािा देण्यात आली आहेत. ऑडले, हावे. कॅररटॉि --- हे लोक 

काळाच्या िडद्याआड गेले. िण त्ाांच्या घराांच्या रूिािे ते पजवांत आहेत.” 

होम्स थांडिणे बोलला, “थोडक्यात, मला असे वाटते आहे, की आिण िुढे जाण्यािूवी 

चीजमिचे लॅम्बले याबिल बरेचसे जाणूि घ्यावे. मला आशा होती, त्ाप्रमाणे, ित्र रॉबटि 

फगु्यिसिकडूि आले आहे. तसेही त्ाला तुझ्याशी ओळख करूि घ्यायची आहे.” 

“माझ्याशी!” 

“तू ितिःच वाच.” 

त्ािे ते ित्र मला पदले. ते असे होतेिः 

पप्रय पमस्टर होम्स,  

माझ्या वपकलाांिी मला तुमची पशफारस केली आहे. िण खरे तर हे प्रकरण इतके 

असामान्यिणे िाजूक आहे, की त्ाची चचाि करणे कठीण आहे. हे माझ्या पमत्राच्या वतीिे मी 

बोलतो आहे. या सभ्य गृहस्थािे िाच वषाांिूवी िेरू देशातील एका व्यािाऱ्याच्या मुलीबरोबर 

लग्न केले. िायटर ेटची आयात करताांिा, तो पतला भेटला. ती स्त्री फार सुांदर होती. िण पतचा 

वेगळा धमि व िरदेशातील जन्म, यामुळे िवराबायकोत आवडीपिवडीत िेहमी फरक िडू 
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लागला. त्ामुळे काही काळािे त्ाचे पतच्यावरील पे्रम कमी झाले. त्ाला त्ाांचे लग्न म्हणजे 

त्ािे केलेली एक चूक वाटू लागली. त्ाला वाटू लागले, की पतच्या चाररत्र्याचे काही िैलू तो 

शोधू शकत िाही व त्ाला ते समजू शकत िाहीत. हे दुिःखदायक होते कारण पतचे त्ाच्यावरचे 

पे्रम अगदी प्रामापणक होते व ते आहे तसेच होते.  

आिण भेटू तेव्हा मी हा मुिा अपधक स्पष्ट करेि. खरे ते हे ित्र, फक्त तुम्हाला साधारण 

कल्पिा येण्यासाठी पलपहले आहे. ती स्त्री पतच्या गोड, हळूवार िभावाशी पवसांगत असे काही 

चमत्काररक गुण दाखवू लागली. त्ा माणसाचे हे दुसरे लग्न आहे आपण त्ाला िपहल्या 

बायकोिासूि झालेला एक मुलगा आहे. आता तो मुलगा िांधरा वषाांचा असूि खूि गोड व 

पे्रमळ आहे. तरीही बालिणी झालेल्या अिघातामुळे, जखमी होऊि दुिःखी झालेला आहे. 

दोिदा त्ा माणसािे त्ा दुसरेिणाच्या बायकोला, मुलाला जोरजोरािे मारताांिा बपघतले. 

एकदा पतिे त्ाला काठीिे मारले व त्ा मुलाच्या दांडावर वळ उठला. हे काहीच िाही. पतच्या 

ितिःच्या एक वषािच्या मुलाला पतिे मपहन्यािूवी, काय केले असेल? त्ा छोट्याला त्ाची दाई 

काही पमपिटाांकरता, सोडूि गेली, तेव्हा ते मूल मोठ्यािे रडू लागले व दाईला बोलावू लागले. 

ती दाई खोलीत धावली, तेव्हा पतिे िापहले, की पतची मालकीण त्ा बाळावर ओणवी होऊि 

त्ाची माि चावते आहे. त्ाच्या मािेवर लहािशी जखम झाली होती व त्ातूि रक्त वहात 

होते. ती दाई इतकी घाबरली, की पतिे बाळाच्या वपडलाांिा बोलावण्याची इच्छा प्रकट केली. 

िण मालपकणीिे पतला तसे करू पदले िाही व पतचे तोांड बांद ठेवण्यासाठी पतला िाच िौांड 

देऊ केले. काही स्पष्टीकरण पदले गेले िाही. ते प्रकरण तेवढ्यावर सांिले. तरीही दाईच्या 

मिावर त्ाचा ठसा कायम रापहला. तेव्हािासूि ती पतच्या मालपकणीवर जवळूि लक्ष ठेऊ 

लागली. ती पे्रम करत असलेल्या बाळाचे, जास्त काळजीिूविक जति करू लागली. ती 

पिरीक्षण करताांिा पतला असे आढळले, की बाळाची आई पतच्यावर िाळत ठेऊि आहे. प्रते्क 

वेळी पतिे जर बाळाला एकटे सोडले, तर लाांडगा जसा बकरी पमळायची वाट बघत असतो, 

तशी ती त्ा सांधीची वाट बघत आहे. तुम्हाला हे वाचायला व पवश्वास ठेवायला अवघड जाईल. 
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िण मी तुम्हाला हे गांभीरिणे घेण्याची पविांती करतो. कारण बाळाचे आयुष्य व त्ा माणसाची 

उत्तम मािपसक स्वस्थती त्ावर अवलांबूि आहे.  

शेवटी तो एक भयािक पदवस उजाडला. तेव्हा त्ा माणसािासूि ही गोष्ट लिूि रापहली 

िाही. पतला पतच्यावरील मािपसक दडिण सहि होईिा. पतिे सवि काही मालकाला भडाभडा 

साांगूि टाकले. तुम्हाला आता जसे वाटत आहे, तसेच त्ालाही ते अती रािटीिणाचे वाटले. तो 

त्ाच्या बायकोला, पे्रमळ आई समजत होता. ती फक्त पतच्या सावत्र मुलाचा छळ करते, असे 

त्ाला वाटत होते. पतिे पतच्या ितिःच्या छोट्या, छाि मुलाशी असे का वागावे? त्ािे दाईला 

सुिावले, ती वेडी झाली असेल पकां वा िप्नात जगत असेल, त्ामुळे पतला असा भास झाला 

असेल. िण यािुढे पतचे पतच्या मालपकणीवरील असले आरोि सहि केले जाणार िाहीत. ते 

असे बोलत असताांिा, अचािक पकां चाळणे ऐकू आले. मालक व दाई दोघे पतकडे धावत गेले. 

पमस्टर होम्स, त्ाच्या भाविाांची कल्पिा करा. त्ाची बायको गुडघ्याांवर वाकूि, िलांगािासूि 

उठत होती आपण बाळाच्या मािेतूि पिघणारे रक्त चादरीवर वहात होते. त्ािे ओरडत त्ाच्या 

बायकोचा चेहरा प्रकाशाकडे वळवला. पतच्या ओठाांभोवती रक्त लागलेले होते. ती तीच होती 

--- अगदी िक्की --- पतिेच पबचाऱ्या बाळाचे रक्त प्यायले होते. असे एकां दरीत आहे. पतला 

आता पतच्या खोलीत स्थािबद्ध केले आहे. याचे काही स्पष्टीकरण पमळत िाही. िवऱ्याची 

अवस्था वेड्यासारखी झाली आहे. त्ाला व मला रक्तपििासू हडळी ांबिल थोडे थोडे मापहती 

आहे. आम्ही समजतो, की ही कुठूि तरी बाहेरूि आलेली रािटी गोष्ट आहे. तरीही ती इथे 

इां स्वग्लश वस्तीच्या दाटीवाटीच्या ससेक्ससारख्या भागात दृष्टीस यावी, हे दुदैव आहे. ठीक आहे. 

उद्या सकाळी या सवि गोष्टी ांची चचाि करता येईल. तुम्ही मला भेटाल िा? एका घाबरूि गेलेल्या 

माणसाला तुम्ही तुमच्या िूणि शक्तीपिशी मदत करणार िा? हो असेल, तर कृिया फगु्यिसि, 

चीजमिचे लॅम्बले येथे तार करा. मी पतथे दहा वाजता हजर होईि. 

तुमचा पवश्वासू  
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रॉबटि फगु्यिसि. 

ताजा कलम   तुमचा पमत्र वॉटसि हा बॅ्लकपहथसाठी रग्बी खेळला होता, तेव्हा मी 

ररचमांड सांघात तीि क्वाटिर स्थािावर होतो. एवढी व्यस्वक्तगत ओळख मी देऊ शकतो.  

मी ित्र खाली ठेवताांिा म्हणालो, “अथाित मी त्ाला ओळखतो. मोठा बॉब फगु्यिसि, 

तो ररचमांड सांघातील तीि क्वाटिर स्थािावरील उत्तम खेळाडू होता व  िभावािे चाांगला 

मिुष्य होता. असे असल्यामुळेच, तो व्यपथत होऊि पमत्राच्या वतीिे इथे येतो आहे.” 

होम्सिे माझ्याकडे पवचारिूविक िाहूि माि हलवली.  

तो म्हणाला, “वॉटसि, तू पकती गोष्टी करत असतोस! मला मापहती िसलेल्या खूि गोष्टी 

तू केलेल्या आहेस. आता एखाद्या चाांगल्या पमत्रासारखा, एक तारेचा कागद घे व पलही, ‘आम्ही 

तुझी केस आिांदािे घेऊ.’  

“तुझी केस!” 

“आिण त्ाला असे वाटू देता कामा िये, की आिली सांस्था कमकुवत मिाच्या लोकाांची 

आहे. अथाित ही त्ाची केस आहे. त्ाला तार िाठव आपण उद्या सकाळियांत, त्ाबिल 

आिल्याला पवचार करायचे काही कारण िाही.” 

दुसऱ्या पदवशी सकाळी बरोबर दहा वाजता, फगु्यिसि आमच्या खोलीत हजर झाला. 

एक उांच, जाड, चौकोिी, मोकळ्या हाताांचा व चािल्य दाखवणारा खेळाडू, म्हणूि तो मला 

आठवत होता. अशा दमदार खेळाडूला मोडूि िडलेले िहाणे, ही िक्कीच आयुष्यातील 

दुिःखदायक घटिा होती. त्ाचे भारदस्त शरीर दुबळे झाले होते त्ाचे सोिेरी केस पवरळ झाले 

होते. खाांदे िडले होते. त्ाच्यात मी देखील तशाच दुिःखी भाविा पिमािण केल्या की काय, अशी 

मला भीती वाटली.  
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तो त्ाच्या अजूिही असलेल्या खजाितील, आिांदी आवाजात बोलला, “कसे काय, 

वॉटसि? मी तुला जुन्या हरीण बागेत दोरीवरूि गदीत फेकूि पदले होते, तसा तू आता पदसत 

िाहीस. मला वाटते, मीही थोडा बदललो आहे .िण गेले एक दोि पदवसाांिी, मला िार 

म्हाताराच करूि टाकले आहे. पमस्टर होम्स, तुमच्या तारेवरूि असे पदसते, की मी कुणा 

पमत्राबिल बोलायला आलो असल्याचे ढोांग करण्यात काही अथि िाही.’ 

होम्स म्हणाला, “िेहमी सरळिणे कुठल्याही गोष्टीला पभडलेले चाांगले ठरते.” 

“िक्कीच. एखाद्या स्त्रीला तुमच्या सांरक्षण व मदतीची गरज असते, तेव्हा हे पकती 

अवघड असते, याची तुम्ही कल्पिा करू शकता. मी काय करू शकतो? अशी गोष्ट घेऊि 

मी िोपलसाांकडे कसा जाऊ? आपण तरीही मुले तर िस्थपचत्त रापहली िापहजेत. पमस्टर होम्स, 

हा वेडेिणा आहे. हे रक्तातच असावे का? तुमच्या अिुभवात अशी एखादी केस होती का? 

देवाच्या दयेिी, मी तर आता हात टेकले आहेत. तुम्हीच मला काही उिाय साांगा.” 

पमस्टर फगु्यिसि, तुमच्या बाबतीत असे होणे, अगदी साहपजक आहे. आता इथे बसूि 

तुमची शक्ती गोळा करा व मला काही प्रश्नाांची स्पष्ट उत्तरे द्या. मी तुम्हाला आश्वासि देऊ 

शकतो, की माझी बुद्धी अजूि शाबूत आहे आपण मी यातूि काहीतरी मागि काढेि. िपहल्या 

प्रथम मला असे साांगा, की तुम्ही काय केले? अजूिही तुमची बायको, मुलाांजवळ आहे का?” 

“आमच्याकडे सवि दृष्य भयांकर आहे. पमस्टर होम्स, ती खूि पे्रमळ स्त्री आहे. पतिे 

माझ्यावर अगदी मिािासूि पे्रम केलेले आहे. हे पतचे भयांकर रीत्ा अपवश्वसिीय असे गुपित 

मला समजल्यामुळे, ती फार व्यपथत झाली आहे. ती काही बोलतच िाही. मी पतच्याकडे 

िाराजी व्यक्त केली, तर ती रािटी पिराशेिे माझ्याकडे बघत रहाते. मग ती पतच्या खोलीत 

जाऊि, खोली आतूि बांद करूि बसते. तेव्हािासूि ती मला भेटतच िाही. पतच्याकडे 

लग्नािूवीिासूि एक डोलोसि िावाची िोकराणी आहे. ती िोकराणीिेक्षा मैपत्रण जास्त आहे. ती 

पतला जेवण िेऊि देते.” 
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“म्हणजे मुलाांिा तसा लगेच धोका िाही.?’ 

“पमसेस मेसि िावाच्या दाईिे शिथेवर साांपगतले आहे, की ती रात्रांपदवस मुलाांची 

काळजी घेईल. आपण माझा पतच्यावर पवश्वास आहे. मला गरीब पबचाऱ्या छोट्या जॅकची 

काळजी आहे. कारण त्ाच्यावर त्ाच्या आईकडूि दोिदा हल्ला झालेला आहे.” 

“िण तो कधी जखमी झाला िाही का?”. 

“िाही. ती दोिदा त्ाला रािटीिणे चावली. तो इतका असहाय्य रीत्ा लहाि आहे, की 

तो काही पवरोध करू शकत िाही. फगु्यिसि त्ाच्या मुलाबिल बोलायला लागल्यावर, त्ाचा 

चेहऱ्यावरील काळजीचे व पवमिस्कतेचे भाव जाऊि, तो हळूवार बिला. “त्ा लपडवाळ 

मुलाची अवस्था बघूि कुणाचेही हृदय कळवलेल. पमस्टर होम्स, बालिणी अिघात झाल्यामुळे, 

त्ाचा िाठीचा कणा वाकडा झालेला असला,  तरी त्ाचे आतील मि मात्र पे्रमळ आहे.” 

होम्सिे कालचे ित्र उचलले आपण तो ते वाचू लागला. “पमस्टर फगु्यिसि, तुमच्या घरी 

अजूि कोणकोण आहे?” 

“आमच्याबरोबर खूि वषे िसलेले दोि िोकर आहेत. त्ािैकी एक गृहव्यवस्था 

बघणारा मायकेल. तो घरात झोितो. माझी बायको, माझा मुलगा जॅक, बाळ, डोलोसि आपण 

पमसेस मेसि. एवढेच.” 

मला वाटते, लग्नाच्या वेळेस तुम्हाला, तुमची बायको िीट मापहती िव्हती?” 

“मी पतला फक्त काही आठवडे, ओळखत होतो.” 

“ही डोलोसि पतच्याबरोबर पकती काळ आहे?” 

“काही वषे.” 



78 
 

“मग तुमच्या बायकोचे चाररत्र्य ,तुमच्यािेक्षा पतला जास्त चाांगले मापहती असेल, िाही 

का?’ 

“हो. असे असू शकेल.” 

होम्सिे याची िोांद घेतली.  

तो म्हणाला, “मला वाटते, मी लॅम्बले येथे आलो, तर माझा जास्त चाांगला उियोग होऊ 

शकेल. ही पिपविवादिणे व्यस्वक्तगत तिासाची केस आहे. जर ती स्त्री पतच्या खोलीत रापहली, 

तर आमच्यामुळे पतला काही त्रास होणार िाही पकां वा पचडपचडेिणा येणार िाही. अथाित आम्ही 

हॉटेलात राहू.” 

फगु्यिसििे सुटकेचा दृष्टीके्षि टाकला. 

“मी असेच समजत होतो. तुमच्यासाठी स्वव्हक्टोरीयािासूि दोि वाजता चाांगली गाडी 

आहे.” 

“अथाित आम्ही येऊ. सध्या आमच्याकडे काही काम िाही. आम्ही तुम्हाला आमचे िूणि 

लक्ष देऊ शकू. माझ्याबरोबर वॉटसि अथाित येणार. िण मी इथूि पिघण्यािूवी मला एकदोि 

मुिे स्पष्ट करूि घ्यायचे आहेत. ही स्त्री मला समजल्याप्रमाणे दोन्ही मुलाांिा मारते. पतचे 

ितिःचे बाळ आपण तुमचा मुलगा, बरोबर?” 

“हो.” 

“िण वेगळ्या प्रकारचा गुन्हा घडतो, असेच िा?” पतिे तुमच्या मुलाला मारले.” 

एकदा काठीिे व एकदा रािटीिणे, पतच्या हातािे.” 

“पतिे असे का मारले, याबिल पतिे काही स्पष्टीकरण पदले िाही का?” 

‘ती त्ाचा दे्वष करते, याहूि वेगळे काही िाही. िुन्हा िुन्हा ती तेच साांगते.” 
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“ठीक आहे. सावत्र आईबिल ही काही िवीि गोष्ट िाही. त्ाची आई वारल्यावरचा  

हेवा, असे आिण त्ाला म्हणू. त्ा स्त्रीचा िभाव हेवा करणारा आहे का?” 

“हो. ती फार हेवा करणारी आहे --- पतच्या उष्णकटीबांधीय भीतीदायक पे्रमाच्या 

शक्तीसकट ती तशी आहे.” 

“िण मुलगा िांधरा वषाांचा आहे. म्हणजे तो िूणि मािपसक वाढ झालेला आहे. त्ाचे 

शरीर मयािपदत हालचाली करू शकते. त्ािे तुम्हाला या माराबिल काही स्पष्टीकरण पदले 

िाही का?” 

“िाही. तो म्हणाला, काही कारण िव्हते.” 

“एके काळी ते चाांगले पमत्र होते का?’ 

“िाही. त्ाांच्यात कधीच पे्रम िव्हते.” 

“तरी तुम्ही म्हणता, की तो पे्रमळ आहे?” 

“इतका प्रामापणक आपण पे्रमळ मुलगा साऱ्या जगात सािडणार िाही. माझे आयुष्य हे 

त्ाचे आयुष्य आहे. मी जे करतो पकां वा बोलतो, त्ात तो िूणििणे गुांतलेला असतो.” 

िुन्हा एकदा होम्सिे ते पलहूि घेतले. काही वेळ तो पवचारात हरवूि गेला. 

तुमच्या दुसऱ्या लग्नािूवी तुम्ही आपण तुमचा मुलगा, चाांगले पमत्र असणार. तुम्ही 

एकमेकाांिा खूि जवळचे असणार, िाही का?” 

“खूिच जवळचे.” 

“इतका आपण पे्रमळ मुलगा, त्ाच्या आईच्या आठवणी ांशी देखील खूि प्रामापणक 

असणार. बरोबर?” 

“बरोबर.” 
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“तो खूिच रस वाटेल असा मुलगा असणार. या माराबिल अजूि एक मुिा आहे. त्ा 

बाळावरचा हल्ला आपण तुमच्या मुलावरचा हल्ला, एकाच काळात झाले का?” 

“िपहल्या वेळी तसे झाले. पतच्यावर त्ावेळी, जणू रािटीिणा िार झाला होता. तो पतिे 

दोघाांिा मारूि पसद्ध केला. दुसऱ्या वेळी, फक्त जॅकला त्रास झाला. पमसेस मेसििे 

बाळाबाबत काही तक्रार केली िाही.” 

“यामुळे हे प्रकरण अजूि गोांधळाचे झाले आहे.” 

“पमस्टर होम्स, तुम्ही काय म्हणत आहात, ते मला िीटसे कळत िाही.” 

“शक्यता िाही. एखादा माणूस तातु्परती उिित्ती तयार करतो आपण काही काळ 

थाांबूि, त्ातूि काही पिष्पन्न होण्याची वाट बघतो. पमस्टर फगु्यिसि, िण मािवी िभाव 

कमकुवत आहे. मला भीती आहे, की तुमच्या जुन्या पमत्रािे इथे माझ्या शास्त्रीय िद्धती ांिा, जरा 

वाढीव दृष्टीकोि पदला आहे. तरीही मी या िायरीवर एवढेच म्हणेि, की तुमची समस्या मला ि 

सोडवण्यासारखी वाटत िाही. तुम्ही स्वव्हक्टोरीयाला दोि वाजता आमची वाट बघू शकता.” 

तो िोव्हेंबरमधील एक धुक्याचा, मलूल पदवस होता. आम्ही आमचे सामाि लॅम्बले 

येथील चेकसि हॉटेलात टाकूि, ससेक्सच्या लाांबलचक गल्ल्ाांमधूि जात, शेवटी एकाांड्या, 

जुन्या अशा फगु्यिसि रहात असलेल्या घराशी िोचलो. ती एक मोठी इमारत होती. मधला भाग 

खूि जुिा होता. कडेचा भाग िवीि असूि त्ावरील उांच छिरातूि धुराडी बाहेर आलेली होती. 

दाराच्या िायऱ्या गोलाकार असूि पझजलेल्या होत्ा. िुढील भागातील जुिाट फरशाांवर मूळ 

बाांधणाऱ्यािे जणू काही चीजच्या तुकड्याांवर काही कोड्यातल्यासारखी अक्षरे व पचते्र 

काढलेली होती. ओकच्या लाकडािासूि बिवलेल्या तुळयाांचे छत होते. उांचसखल फरशी 

िायािे खालीवर दबली जात होती. मोडक्या इमारतीमधूि जुिाट, कुजकट वास येत होता. 
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मध्यभागी एक मोठी खोली होती. पतथे आम्हाला फगु्यिसि घेऊि गेला. पतथे मोठी जुिाट 

िद्धतीची शेकोटी होती. त्ामागे १६७० असे पलपहलेली लोखांडी पभांत होती. पतथे आवाज 

येणारा, धगधगणारा लाकडाचा ओांडका होता. ते सतराव्या शतकातील सैपिक शेतकऱ्याचे 

घर असावे. पभांतीला खाली आधुपिक रांग पदलेला होता. िण वरील बाजूला दपक्षण अमेररकेतील 

मोठी भाांडी व शसे्त्र लटकवलेली होती. ते सवि सामाि बहुधा, त्ा िेरूमधूि आलेल्या स्त्रीिे 

आणलेले असावे. त्ाच्या उतु्सक मिािे होम्स एकदम उभा रापहला आपण काळजीिूविक त्ाची 

तिासणी केली. त्ाचे पवचारी डोळे घेऊि तो वळला.  

तो ओरडला, “हॅलो! हॅलो!” 

काि िडलेला मोठ्या जातीचा कुत्रा, कोिऱ्यातील एका टोिलीत िडलेला होता. तो 

हळूहळू खुरडत, त्ाच्या मालकाकडे िुढेिुढे येऊ लागला. त्ाचे मागचे िाय िीट हलत िव्हते 

आपण शेिूट जपमिीवर होती. तो फगु्यिसिचे हात चाटत होता.  

“पमस्टर होम्स, काय झाले?” 

“कुत्र्याला काय झाले आहे?” 

“कुत्र्याच्या डॉक्टरलाही तोच प्रश्न िडला आहे. एक प्रकारचा िक्षाघात. कण्याची 

समस्या! िण त्ाची उिाययोजिा चालू आहे. लवकरच तो बरा होईल, िाही का कालो?” 

जपमिीवर िडलेल्या शेिटीतूि एक होकाराची थरथर जाणवूि गेली. कुत्र्याचे दुिःखी 

डोळे होम्स व माझ्यावरूि पफरले. आम्ही त्ाच्याबिल बोलत असल्याचे, त्ाला समजले. 

“हे अचािक झाले का?” 

“एका रात्रीत.” 

“पकती पदवसाांिूवी?’ 
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“सुमारे चार मपहन्याांिूवी असेल.” 

“खूि उले्लखिीय! खूि काही सुचवणारे.” 

पमस्टर होम्स, त्ात तुम्हाला काय पदसले?” 

“मला आधी जे वाटत होते, त्ाला दुजोरा देणारे काही.” 

“देवा रे, पमस्टर होम्स, तुम्ही काय पवचार करत आहात? हे तुमच्या दृष्टीिे एक 

बुद्धीप्रामाण्यवादी कोडे असू शकेल. िण माझ्या दृष्टीिे तो जीविमरणाचा प्रश्न आहे. माझी 

बायको --- कदापचत --- उद्याची खुिी --- माझा मुलगा सतत धोक्याच्या छायेखाली! पमस्टर 

होम्स, माझ्याशी खेळू िका हे खूि गांभीर आहे.” 

रग्बीमधील तीि क्वाटिरची जागा घेणारा चिळ खेळाडू, सवाांगािे थरथर काित होता. 

होम्सिे त्ाचा शाांत करणारा हात, फगु्यिसिच्या खाांद्यावर ठेवला. 

“पमस्टर फगु्यिसि, तुम्ही दुिःखी असल्यािे, मला वाईट वाटत आहे. मी यातूि मागि 

काढण्यासाठी, मला जमेल ते सवि करेि. मी आताच त्ाबिल ठामिणे काही साांगू शकत िाही. 

िण मला अशी आशा आहे, की हे घर सोडण्यािूवी, मला खात्रीिे काही सािडलेले असेल.” 

“देव करो आपण तुम्हाला ते सािडो. मी वर जाऊि माझ्या बायकोमधे्य, काही बदल 

झाला आहे का, हे बघूि येतो.” 

काही वेळ तो दूर गेला. तेव्हा होम्सिे कुतुहलािे पभांतीचे पिरीक्षण सुरु केले. आमचा 

अशील िरतला तेव्हा त्ाच्या खाली घातलेल्या मािेवरूि, काही प्रगती िसल्याचे आमच्या 

लक्षात आले. त्ािे त्ाच्याबरोबर एक उांच, बारीक व तिपकरी चेहऱ्याची मुलगी आणली होती.  

फगु्यिसि म्हणाला, “डोलोसि, चहा तयार आहे. तुझ्या मालपकणीला काय हवे ते बघ.” 
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मालकाकडे राग व चीड दाखवत ती बोलली, “त्ा आजारी वाटत आहेत. त्ाांिा अन्न 

िको आहे. त्ा आजारी वाटत आहेत. त्ाांिा डॉक्टरची गरज आहे. मी डॉक्टरपशवाय 

त्ाांच्याबरोबर एकटी रहायला घाबरते.” 

फगु्यिसििे माझ्याकडे प्रश्नाथिक िजरेिे िापहले.  

“माझा काही उियोग असेल, तर मला मदत करायला आवडेल.” 

“तुमची मालकीण, डॉक्टर वॉटसिला भेटेल का?” 

“मी त्ाांिा घेऊि जाते. त्ाांची िरवािगी मागत िाही. त्ाांिा डॉक्टरची गरज आहे.’ 

“मग मी लगेच तुमच्याबरोबर येतो.” 

मी त्ा मुलीमागोमाग गेलो. ती मुलगी भाविावेगािे काित होती. पजिा चढूि एका 

िॅसेजमधूि जात, शेवटी आम्ही एका लोखांडी जड दाराजवळ िोचलो. मला ते बघूि िवल 

वाटले. कारण जर फगु्यिसििे त्ाच्या बायकोकडे जायचे ठरवले, तर ते सोिे िव्हते. मुलीिे 

पतच्या स्वखशातूि पकल्ली काढली. जुन्या पबजागऱ्याांचा करकर आवाज येत, दार उघडले. मी 

आत गेलो. पतच्यामागे दार लावूि घेत, तीही आली. 

अांथरुणावर िडलेली स्त्री, िक्कीच तािािे फणफणलेली होती. ती अधिवट 

जागृतावस्थेत होती. िण मी पतथे जाताच, पतिे पतचे घाबरलेले सुांदर डोळे माझ्याकडे काळजीिे 

वळवले. िरका माणूस िहाताच, ती सुस्कारा टाकत िरत उशीमधे्य बुडाली. मी काहीसे धीराचे 

शब् बोलत, िुढे झालो. पतची िाडी व ताि बपघतला. दोन्ही जास्तच होते. मी पिष्कषि काढला, 

की प्रत्क्ष शारीररक आजारािेक्षा, मािपसक उदासीिे घेरल्यामुळे असे झाले आहे. 

मुलगी म्हणाली, “त्ा अशा एक दोि पदवस झोिूि रहतील. िण मला भीती वाटते, की 

त्ा मरूि जातील.  
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 त्ा स्त्रीिे पतचा सुांदर, िण आजारलेला लाल चेहरा माझ्याकडे वळवला.  

“माझा िवरा कुठे आहे?” 

“तो खाली आहे व तुम्हाला भेटायची इच्छा करतो आहे.” 

“मी त्ाला भेटणार िाही. मी त्ाला भेटणार िाही. िांतर ती तािात बरळल्यासारखी 

बोलली, “एक राक्षस! एक राक्षस! या दैत्ाबरोबर मी काय करू?” 

“मी तुम्हाला काही मदत करू शकतो का?” 

“िाही. कुणीच मदत करू शकणार िाही. ते सवि सांिले. सवििाश झाला. सवििाश झाला, 

तर मी काय करणार?” 

त्ा स्त्रीला काही पवपचत्र भास होत असावेत. मला प्रामापणक बॉब फगु्यिसिला, राक्षस 

पकां वा दैत्ाच्या िरूिात बघवत िव्हते.  

मी म्हणालो, “बाईसाहेब, “तुमचा िवरा तुमच्यावर मिािासूि पे्रम करतो. तो या 

घटिेमुळे फार दुिःखी झाला आहे.” 

िरत पतिे माझ्याकडे, पतची सु्तत् िजर वळवली. 

“तो माझ्यावर पे्रम करतो. हो. िण मी त्ाच्यावर पे्रम करत िाही का? त्ाचे हृदय 

तोडण्यािेक्षा, त्ाच्या पे्रमामुळे मी ितिःला मारूि टाकलेले बरे िाही का? मी त्याच्यावि असे 

पे्रम किते, तरीही तो माझ्याबिल असा पवचार करतो --- तो माझ्याबिल असे बोलतो.” 

“तोही दुिःखी आहे, िण त्ाला काय करावे, ते काही समजत िाही.” 

“िाही. त्ाला समजू शकणार िाही. िण त्ािे पवश्वास ठेवावा.” 

मी सुचवले, “तुम्ही त्ाला भेटणार िाही?” 
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“िाही. मी त्ाचे भयािक शब् पवसरू शकत िाही. त्ाच्या चेहऱ्यावरचे भाव मला 

बघवत िाहीत. आता तुम्ही जा. तुम्ही माझ्यासाठी, काही करू शकत िाही. त्ाला फक्त एकच 

गोष्ट साांगा, मला माझे मूल हवे. माझा माझ्या मुलावर अपधकार आहे. तेवढाच पिरोि मी त्ाला 

िाठवू शकते.” पतिे पतचे तोांड पभांतीकडे वळवले व गप्प झाली.  

मी खालच्या खोलीत आलो. पतथे अजूि होम्स व फगु्यिसि शेकोटीशी बसलेले होते. 

फगु्यिसििे उदासीितेिे माझा त्ा स्त्रीबरोबरचा भेटीचा वृताांत ऐकूि घेतला.  

तो म्हणाला, ““मी पतच्याकडे मुलाला, कसा काय िाठवू शकतो? पतला कसले कसले 

पवपचत्र झटके येतील, ते मला कसे समजणार? पतच्या ओठाांवर रक्त लागलेले होते, तो प्रसांग 

मी कसा पवसरणार? ते आठवूि, तो शहारला. पमसेस मेसि बरोबर बाळ सुरपक्षत आहे आपण 

ते पतथेच रापहले िापहजे.” 

 त्ा घरात आम्ही िापहलेली एकमेव चलाख गोष्ट म्हणजे ती िोकराणी. पतिे चहा 

आणला. ती तो देत असतािा, दार उघडले आपण एक मुलगा आला. तो पफकट चेहऱ्याचा, 

छाि केसाांचा व पिळसर डोळ्याांचा होता. भाविामय आिांदाच्या ज्योतीिे चमकणाऱे त्ाचे 

डोळे वपडलाांवर स्वस्थर झाले होते. तो िुढे आला व त्ाचे हात मुलीसारखे वपडलाांच्या गळ्यात 

टाकले.  

तो ओरडला, “ओहो, डॅडॅी. तुम्ही आल्याचे मला मापहती िव्हते. िाहीतर मी तुम्हाला 

भेटायला आलो असतो. ओहो, तुम्ही आल्यािे, मला पकती आिांद झाला आहे!” 

फगु्यिसििे थोडी लाज वाटूि, हळूच ितिःला सोडवले. मुलाचे सोिेरी डोके िाजूक 

हातािे थोिटत, तो बोलला, “मी लवकर आलो, कारण माझे पमत्र पमस्टर होम्स आपण डॉ 

वॉटसि, हे माझ्याबरोबर सांध्याकाळ एकत्र घालवण्यासाठी इथे आले आहेत.” 

“हेच ते गुप्तहेर पमस्टर होम्स का?” 
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“हो.” 

मुलािे आमच्याकडे अगदी रोखूि िापहले. मला ते बघणे पमत्रत्वाचे वाटले िाही.  

होम्सिे पवचारले, “पमस्टर फगु्यिसि, तुमचा दुसरा मुलगा कुठे आहे? आम्ही त्ा बाळाला 

बघू शकतो का?” 

फगु्यिसि म्हणाले, “पमसेस मेसिला बाळाला खाली आणायला साांग.” मुलगा चौकसिणे 

हळू चालत गेला. माझ्या वैद्यकीय िजरेला त्ाचा कणा कमकुवत असल्याचे लक्षात आले. 

लगेचच तो आला व त्ाच्यामागे, उांच, पिसे्तज बाई कडेवर एका गडद डोळ्याांच्या, सोिेरी 

केसाांच्या आपण सॅक्सॉि व लॅटीि असे िवलिूणि पमश्रण असणाऱ्या सुांदर मुलाला घेऊि आली. 

फगु्यिसिला त्ाचा लळा असावा. कारण त्ािे त्ाला ितिःच्या हातात घेऊि, िाजूकिणे 

कुरवाळले. 

त्ा छकुल्याच्या गळ्यावरील लहािशा लाल ओरखड्याकडे रागािे बघत तो िुटिुटला, 

“एखाद्यािे त्ाला दुखवायची कल्पिा तरी कशी करावी?” 

त्ाच वेळेस मी होम्सकडे िापहले. खूि उले्लखिीय रीत्ा गुांतूि िडल्यासारखे, त्ाचे 

भाव पदसत होते. त्ाचा चेहरा हस्तीदांतात कोरूि काढल्यासारखा पदसत होता. वडील व बाळ 

याांच्याकडे बघणारे त्ाचे डोळे, आता खोलीच्या दुसऱ्या टोकाकडील कशाकडे तरी, खूि 

उतु्सकतेिे स्वखळल्यासारखे पदसत होते. त्ाच्या िजरेचा अांदाज घेऊि मला वाटले, की तो 

स्वखडकीतूि िावसाची भुरभुरी िडणाऱ्या बागेतील उदासीितेकडे बघत आहे. स्वखडकीचे अधे 

दार लागल्यािे बाहेरील दृष्य अधिवट पदसत होते, हे खरे होते. िण िक्की त्ाचे लक्ष 

स्वखडकीकडेच लागले होते. मग तो हसला व त्ािे िरत बाळाकडे िजर वळवली. त्ाच्या 

गोबऱ्या गालावर लहािशी ओरखड्यासारखी खूण होती. ि बोलता, होम्सिे ती काळजीिूविक 

िापहली. शेवटी त्ािे लाडािे त्ा बाळाच्या गालावरील खळीवर, मुठीिे िाजूकसा आघात 

केला. 
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“अच्छा बाळा, तू जीविाची पवपचत्र सुरवात केली आहेस. पमसेस मेसि, मला तुमच्या 

एकटीशी थोडे बोलायला आवडेल.” 

त्ािे पतला एका कडेला िेले व गांभीरिणे काही पमपिटे पतच्याशी बोलला. मी फक्त 

शेवटचे शब् ऐकले. ते असे होतेिः ‘मला आशा आहे की तुमची काळजी लवकरच दूर होईल.’ 

ती शाांत, काळजीत िडलेली पदसणारी बाई, बाळाला घेऊि पिघूि गेली. 

होम्सिे पवचारले, “पमसेस मेसि कशी आहे?” 

“तुम्हाला पदसते आहे त्ाप्रमाणे, ती खूि उठावदार असे दशिि िसलेली, िण बाळाशी 

प्रामापणक असे पे्रमळ हृदय बाळगणारी आहे.  

अचािक जॅककडे वळूि होम्स पवचारता झाला, “तुला ती आवडते का?” मुलाचा 

बोलका चेहरा काळा िडला आपण त्ािे माि हलवली.  

त्ाचा हात मुलाभोवती टाकत फगु्यिसि बोलला, “त्ाची आवड व िावड फार कडक 

प्रकारची आहे. सुदैवािे मी त्ाचा आवडता आहे.” 

मुलािे काही गुणगुणल्यासारखा आवाज काढला व वडिलाांच्या छातीवर डोके टेकले. 

फगु्यिसििे पे्रमािे त्ाला बाजूला केले.  

तो म्हणाला, “छोट्या जॅकी, जा िळ.” जॅकी पदसेिासा होईियांत तो त्ाच्याकडे बघत 

रापहला. “पमस्टर होम्स, आता मला वाटते आहे, की मी मूखािसारखे तुम्हाला इथे आणले आहे. 

कारण तुम्ही मला सहािूभूती दाखवण्याखेरीज, काय करू शकणार? तुमच्या दृष्टीिे, हे 

िक्कीच खूि िाजूक व गुांतागुांतीचे प्रकरण आहे.” 

माझा पमत्र मिोरांजि झाल्यासारखे हसत बोलला, “ते िाजूक आहेच. िण आता मी 

त्ाच्या गुांतागुांतीला घाबरत िाही. ही बौस्वद्धक अवगामी िद्धतीिे सोडवायची केस आहे. िण 
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ही िद्धत िायरी िायरीिे पवपवध घटिाांमधूि उलगडत जाईल, तेव्हा िुसट व पवखुरलेली 

पदसणारी गोष्ट ठळक व िेमकी पदसू लागेल. त्ामुळे आिण आिल्या उिीष्टाप्रत िोचू शकू. 

खरे तर आिण बेकर रस्त्यावरूि पिघण्यािूवीच मी ते गाठले होते. आता काय उरले, तर 

पिरीक्षणातूि खात्री करणे.”  

फगु्यिसििे त्ाचा मोठा हात, त्ाच्या किाळावरूि पफरवला. 

घशातूि खरखर येणाऱ्या आवाजात तो बोलला, “होम्स, कृिया, तुम्हाला या 

प्रकरणातील सत् पदसत असेल, तर मला सांशयात ठेवू िका. मी कसा काय उभा राहू? मी 

काय करू? तुम्हाला काय ते समजले असेल, तर ते कसे समजले वगेरे बाबतीत मला काही 

रस िाही. फक्त ते काय आहे, ते साांगा.” 

िक्कीच मी तुम्हाला स्पष्टीकरण देईि. तुम्हाला ते पमळेल. िण तुम्ही मला माझ्या 

िद्धतीिे, हे प्रकरण हाताळू द्याल का? वॉटसि, त्ा स्त्रीला आिण भेटू शकतो का?” 

“ती आजारी आहे. िण ती पवचार करू शकते,” 

“फार छाि. फक्त पतच्या उिस्वस्थतीतच, आिण हे प्रकरण पििटू शकू. आिण 

पतच्याकडे जाऊ.” 

फगु्यिसि ओरडला, “ती मला भेटणार िाही.” 

होम्स म्हणाला, “ओहो, ती तुम्हाला भेटेल. त्ािे कागदावर काही ओळी खरडल्या. 

वॉटसि, तुला तरी िक्की प्रवेश आहे. तू त्ा स्त्रीला ही पचठ्ठी देशील का? 

मी िरत वर गेलो आपण पचठ्ठी काळजीिूविक दार उघडणाऱ्या डोलोसिच्या हातात पदली. 

एका पमपिटािे, मला आतूि ओरडणे ऐकू आले. त्ात आिांद आपण आश्चयि पमसळलेले होते. 

डोलोसि बाहेर आली.  
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ती म्हणाली, “ती त्ाांिा भेटेल. त्ाांचे म्हणणे ऐकूि घेईल.” 

माझ्या बोलावण्यावरूि, होम्स आपण फगु्यिसि वर आले. आम्ही खोलीत आल्यावर 

फगु्यिसि बायकोकडे एकदोि िाऊले चालत गेला. ती उठूि बसली होती. िण त्ाला बघूि 

पतिे हात मागे घेतला. तो हाताच्या खुचीत बसला. होम्स त्ा स्त्रीला अपभवादि करूि, त्ाच्या 

बाजूला बसला. ती स्त्री होम्सकडे आश्चयाििे डोळे मोठे करूि बघत होती.  

होम्स बोलला, “मला वाटते डोलोसि इथे असली तर चालेल. बाईसाहेब, ती इथे असायला 

तुमची काही हरकत िाही िा? पमस्टर फगु्यिसि, आता, मी अिेक कामे एका वेळी करत 

असतो, त्ामुळे मी व्यग्र माणूस आहे. माझी िद्धत सरळसोट आपण कमी वेळाची आहे. 

झटिट सजिरी िेहमी कमी दुिःखदायक ठरते. मला िपहल्याांदा हे साांगू दे, की तुमच्या मिाला 

कशािे आराम िडेल. तुमची बायको खूि चाांगली आहे खूि पे्रमळ आपण खूि आजारी आहे.” 

फगु्यिसििे आिांदाची आरोळी मारली.  

“पमस्टर होम्स, ते पसद्ध करा आपण मग मी तुमचा कायमचा ॠणी राहीि.” 

“मी ते करेि. िण असे करताांिा, मला तुम्हाला कदापचत खोल जखम करावी लागेल.” 

“माझी बायको बरी होणार असेल, तर मी कसली िवाि करत िाही. िृथ्वीवरील कुठलीही 

गोष्ट त्ािुढे गौण आहे.” 

“मग, बेकर रस्त्यावर माझ्या मिात सुरु झालेल्या तकि शास्त्रीय गाडीबिल, मला 

तुम्हाला साांगू दे. रक्तपििासू हडळीची कल्पिा माझ्यासाठी चुकीची होती. इांग्लांडमधील 

गुन्ह्याांच्या जगात, असल्या गोष्टी होत िाहीत. तरीही तुमचे पिरीक्षण योग्य होते. तुम्ही त्ा स्त्रीला 

बाळाशेजारूि, ओठाांिा रक्त लागलेल्या अवस्थेत उठताांिा िापहले.” 

“हो. िापहले.” 
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“तुम्हाला याची कल्पिा िाही, की काही इतर कारणासाठी जखम शोषली जाते. त्ातील 

अशुद्ध रक्त काढण्यासाठी देखील, असे केले जाऊ शकते. इां स्वग्लश इपतहासात अशी राणी 

िाही का, पजिे पवष शोषूि घेण्यासाठी जखम चोखली होती?” 

“पवष?” 

“दपक्षण अमेररकेतील घर. माझ्या डोळ्याांिी िीट बघण्यािूवीच, माझ्या मूळ पे्ररणाांिी 

त्ा पभांतीवरील शस्त्रास्त्राांची दखल घेतली. पतथे एखादे दुसरे पवष देखील असू शकेल असे 

माझ्या मिात आले. जेव्हा मी लहािशा िक्ष्याला मारायच्या धिुष्याशेजारी छोटा ररकामा भाता 

िडलेला िापहला, तेव्हा तेच िहायची मी अिेक्षा करत होतो. जर एखाद्या झाडािासूि 

पिघालेल्या कडू रसात पकां वा कुठल्या राक्षसी द्रावणात तो बाण बुडवूि मारला, तर मरणच 

ओढवेल.  

आपण कुत्रा! जर एखाद्याला असे पवष वािरायचे असेल, तर प्रथम तो कुणावर प्रयोग 

करूि असे बघणार िाही का, की ते पवष िररणामकारक आहे, की िाही. मी कुत्र्याबाबत असे 

अिुमाि काढले िाही. िण त्ाला िापहल्यावर ते खरे असल्याचे माझ्या लक्षात आले.  

आता तुम्हाला कळले का? अशा प्रकाराला, तुमची बायको घाबरते. पतिे तो प्रकार 

िापहला आपण तुमच्या बाळाला वाचवले. तरी पतिे सवि प्रकार साांपगतला िाही. कारण तुम्ही 

त्ा जॅकवर पकती पे्रम करता, व हे ऐकूि तुमचा जीव तुटेल, हे पतला मापहती होते.” 

“जॅकी!” 

“तुम्ही त्ा जॅकीचे पकती लाड करता, हे मी आताच िापहले आहे. स्वखडकीच्या काचेत 

त्ाच्या चेहऱ्याचे स्पष्ट प्रपतपबांब िडले होते. मी इतका हेवा व दुष्ट असूया माणसाच्या चेहऱ्यावर 

क्वपचतच िापहली असेल.” 

“माझा जॅकी!” 
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“पमस्टर फगु्यिसि, तुम्हाला या गोष्टीला, तोांड पदले िापहजे. हे तुम्हाला जास्त दुिःखदायक 

आहे, कारण हे अती पे्रम आहे. हे फार जास्त, रािटी पे्रम आहे. त्ाला सख्खी आई िसल्यािे, 

असे असू शकेल. त्ामुळे तो हे साहस करायला उद्युक्त झाला असेल. बाळाची सुदृढता व 

सौदयि त्ाच्या कमकुवतिणािुढे उठूि पदसत असल्यािे, जॅकचे मि बाळापवषयीच्या असूयेिे 

भरूि गेले असणार.” 

“अरे देवा, हे अपवश्वसिीय आहे!” 

“बाईसाहेब, मी बरोबर बोललो िा?” 

ती स्त्री उशीत तोांड दाबूि, हुांदके देत होती. आता ती पतच्या िवऱ्याकडे वळली.  

“बॉब, मी तुला कसे साांगणार होते? मला धक्का बसला, तसाच तो तुलाही बसला 

असणार. मी थाांबले व हे सवि, माझ्यािेक्षा कुणा दुसऱ्याच्या तोांडूि आले, ते बरे झाले. या जादुई 

शक्ती असलेल्या माणसािे मला पलपहले, की त्ाला सवि काही समजले आहे, तेव्हा मला आिांद 

झाला.” 

होम्स त्ाच्या खुचीतूि उठत म्हणाला, “मला वाटते, एक वषि समुद्रावर काढणे, हे  

जॅकसाठीचे औषध मी सुचवेि. बाईसाहेब, फक्त एक गोष्ट अजूि स्पष्ट झाली िाही. तुम्ही 

जॅकीला मारलेत, हे आम्ही सहज समजू शकतो. आईच्या सहिशीलतेलाही मयािदा आहेत. 

िण गेले दोि पदवस तुम्ही त्ा बाळापशवाय कसे काढलेत?” 

“मी पमसेस मेसिला साांपगतले आहे. पतला मापहती आहे.” 

“तेच. मला तेच वाटले होते.”  

फगु्यिसि िलांगाच्या कडेला मुसमुसत, थरथरत हात िसरूि, उभा होता. 
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हळूवारिणे कुजबुजत होम्स बोलला, “वॉटसि, मला वाटते आिली इथूि पिघायची 

वेळ झाली. तू पवश्वासू डोलोसिचे एक कोिर धरलेस, तर मी दुसरे िकडतो. चला. मला वाटते 

बाकीचे सवि ते एकमेकाांकडूि समजूि घेतील.  

या केसच्या िुढील मापहतीसांबांधी माझ्याकडे होम्सिे पलपहलेले एकच ित्र होते. ते असे 

होतेिः  

बेकर रस्ता  

२१ िोव्हेंबर 

रे वॅ्हम्पायसि  

सरिः  

तुमच्या १९ तारखेच्या ित्राला उत्तर म्हणूि मी असे साांगू इस्वच्छतो, की तुमच्या 

अशीलाची, फगु्यिसि व मु्यरहेड, चहाचे घाऊक दलाल, यातील पमस्वन्सांग गल्ली, येथे रहाणाऱ्या, 

पमस्टर रॉबटि फगु्यिसि याांची केस यशिीिणे सोडवण्यात आली. तुमच्या पशफारसीसाठी 

आभारी आहे.  

तुमचा पवश्वासू,  

शेरलॉक होम्स  
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The Problem Of Thor Bridge 

थॉर िुलाची समस्या 

 

 

 

चेररांग क्रॉस येथील कॉक्स आपण कां ििीच्या लॉकरवर माझे िाव होते, प्रवासािे पझजलेली 

व िोचे आलेली जॉि एच वॉटसि, एम. डी., भारतीय सेिादलातूि पिवृत्त, असे िाव रांगवलेली, 

ित्रिेटी होती. पमस्टर शेरलॉक होम्सिे वेळोवेळी तिासकाम केलेल्या, अिेक चौकस 

समस्याांच्या िोांदीच्या कागदित्राांिी ती खचाखच भरलेली होती. त्ातील काही प्रकरणे, जराही 

रुचीिूणि िसलेली, अयशिी ठरलेली होती. त्ामुळे, ती साांगण्यायोग्य िव्हती. त्ात अांपतम 

स्पष्टीकरण देण्यासारखे काही िव्हते. ि सोडवलेली समस्या पवद्यार्थ्ािला आवडेल अशी असू 

शकेल, िण सविसामान्य वाचकाला िक्कीच राग आणणारी ठरेल. अशा अधिवट गोष्टी ांमधील 
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एक, छत्री आणायला घरात िरत गेला असताांिा या जगातूि िाहीसा झालेल्या, पमस्टर जेम्स 

पफलीमोरची होती. एका वसांत ॠतुत एका सकाळी थोड्याशा धुक्यातूि पशडाच्या बोटीिे 

गेलेली कटर अॅलीसा, कधीच िरत आली िाही. पतच्याबिल पकां वा पतच्या ताफ्याबिल िांतर 

काहीही बातमी कािावर आली िाही, अशी ही दुसरी उले्लखिीय गोष्ट होती. पतसरी दखल 

घेण्यासारखी गोष्ट, भयांकर शस्त्राांच्या मािहािीकारक मुद्द्यावरूि वाद घालणाऱ्या, इसाडोरा 

िेरसॅिो या प्रपसद्ध ित्रकाराची होती. तो िको इतक्या ठळकिणे वेड्यासारखा, त्ाच्यासमोरील 

काडेिेटीत असलेल्या व आजियांत शास्त्राला मापहती िसलेल्या, वेगळ्याच प्रकारच्या 

पकड्याला बघताांिा आढळला. या िूणििणे ि समजलेल्या पकां वा शोधल्या ि गेलेल्या 

केसेसपशवाय, अजूि अशा काही केसेस होत्ा, की ज्यात अििेपक्षतिणे टोकाचे दुिःख 

ओढवलेल्या उच्च कुटुांबाच्या खासगी गुप्त गोष्टी, जर शक्य असते, तर  छािल्या गेल्या असत्ा. 

मला हे साांगायची जरुरी िाही, की मला असा पवश्वास तोडण्याचा पवचारदेखील करवत िाही. 

आता या िोांदी वेगळ्या करूि िाहीशा केल्या जातील. कारण आता माझ्या पमत्राला त्ाची 

शक्ती, इतर गोष्टी ांकडे वळवायची आहे. कमी जास्त रुची असलेला, कदापचत मी सांिापदत 

केलेला व ज्याांिा इतराांिेक्षा मी माििीय समजतो, अशा लोकाांच्या कीतीवर िररणाम करेल, 

असा गोष्टी ांमधील काही भाग लोकाांिा साांगण्यास, मी घाबरणार िाही. काही गोष्टी ांमधे्य माझा 

सहभाग होता व त्ात मी प्रत्क्ष साक्षीदार म्हणूि, काही साांगू शकतो. तर काही ांमधे्य माझा 

फक्त थोडासाच भाग होता, त्ा गोष्टी मी फक्त एक त्रयस्थ म्हणूि साांगू शकतो. यािुढील कथा 

ही माझ्या ितिःच्या अिुभवातूि साांपगतलेली आहे.  

ती ऑक्टोबरमधील एक रािटी सकाळ होती. मी किडे करताांिा िापहले, की एकाकी 

झाडाांवरील सुकलेली िािे वाऱ्यािे हवेत उडूि िडत होती व घराच्या मागील बाजूच्या 

अांगणाची शोभा वाढवत होती. मी न्याहारीसाठी खाली उतरलो, तेव्हा माझ्या पमत्राला उदास 

मिस्वस्थतीत िापहले. कारण इतर सवि कलाकाराांप्रमाणे तो िररसराच्या िररणामामुळे उदास 

झाला होता. तर पवरोधाभासात्मक रीत्ा, त्ािे त्ाचे खाणे जवळजवळ सांिवले होते. आपण 
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आता त्ाची मिस्वस्थती पवशेष आिांदी व चमकदार झालेली पदसत होती. िण त्ाच्या हलक्या 

हालचाली ांवरूि असे वाटत होते, की या आिांदीिणामागे, काही िको ते होणार असल्याची 

भीती आहे.  

मी शेरा झाडला, ”होम्स, तुझ्याकडे एक केस आलेली पदसते.” 

“वॉटसि, तुला माझ्या तकि पिष्ठ िद्धतीची लागण झालेली पदसते. त्ामुळे, तू माझे गुपित 

जाणले आहेस. हो. माझ्याकडे एक केस आलेली आहे. मपहन्याभराच्या स्थपगतीिांतर व 

ररकामिणािांतर, िुन्हा एकदा चके्र पफरू लागली आहेत.” 

“ती केस मला समजू शकेल का?” 

“त्ात साांगण्यासारखे थोडेच आहे. िण जेव्हा आिल्या िवीि ियांिाक्यािे खूि 

उकळलेली अांडी तू सांिवशील, तेव्हा आिण त्ाबिल चचाि करू. त्ाांची अवस्था मी काल 

हॉलमधील टेबलावर िापहलेल्या कौटुांपबक वतिमािित्रातील मामल्यािेक्षा वेगळी असू शकणार 

िाही. ियांिाकासारख्या फालतू पवषयात देखील अांडे, िीट लक्ष देण्याची व वेळाबाबत 

जागरुकतेची मागणी करते. िण फार काळ चाललेल्या पे्रम आपण अद्भुततेबरोबर त्ाची 

तुलिा होऊ शकत िाही.” 

िाऊण तासाांिी टेबल िच्छ केले गेले आपण आम्ही एकमेकाांसमोर बसलो. त्ािे 

स्वखशातूि एक ित्र काढले. 

तो म्हणाला, “सोन्याचा राजा, िील पगब्सिबिल तू ऐकले असशील.” 

“म्हणजे तुला अमेररकि खासदार, असे म्हणायचे आहे का?’ 

“हो. तो कधी काळी िपश्चमेकडील राज्याांचा खासदार होता. िण जास्त करूि तो 

सोन्याच्या खाणी ांबिलचे प्रस्थ, म्हणूि प्रपसद्ध आहे.” 
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“हो. मला तो मापहती आहे. तो काही काळ इांग्लांडमधे्य रापहला होता. त्ाचे िाव मला 

िररपचत आहे.” 

‘हो. सुमारे िाच वषाांिूवी त्ािे हँिशायरमधे्य बरीच जमीि पवकत घेतली. कदापचत तू 

त्ाच्या बायकोच्या करुण मृतू्बिल ऐकले असशील.” 

“अथाित. आता मला ते आठवले. त्ामुळे ते िाव िररपचत आहे. िण मला त्ाची साद्यांत 

हकीगत मापहती िाही.” 

होम्सिे त्ाचे हात खुचीवरील काही कागदित्राांच्या पदशेिे हलवले. तो म्हणाला, “ही केस 

माझ्याकडे येईल, अशी मला काही कल्पिा िव्हती. िाहीतर मी त्ाबिलची मापहती तयार 

ठेवली असती. ही समस्या अपतशय भावपिक कुतूहलाचा पवषय असली, तरी ती फार अवघड 

वाटत िाही. दोषी माणसाचे रुचीिूणि व्यस्वक्तमत्व िुराव्याची स्पष्टता दाखवत िाही, असा 

दृष्टीकोि त्ा अचािक मृतु्च्या केसमधील जु्यरी ांिी घेतला. िोपलसाांच्या केसमधील 

सुिावणीच्या वेळीही तो तसाच घेतला गेला. आता ती केस पवने्चस्टर येथील काही काळािुरत्ा 

चालणाऱ्या कोटािकडे सुिूदि  करण्यात आली आहे. मला भीती वाटते की हा फुकटचा खटाटोि 

आहे. मला त्ातील बाबी शोधूि काढता येतील वॉटसि, िण मी त्ा बदलू शकणार िाही. 

अचािकिणे काही एकदम िवीि व अििेपक्षत असे काही उजेडात आले िाही, तर माझा 

अशील कसली आशा करू शकणार?” 

“तुझा अशील?’ 

“ओहो, मी तुला साांपगतलेले िाही, हे पवसरलोच. वॉटसि, मला तुझ्यासारखी गोष्ट 

िुढेिासूि मागे साांगायची सवय लागते आहे. िपहल्याांदा तू हे वाचलेले चाांगले ठरेल.” 

त्ािे मला पदलेले ित्र असे होतेिः  

कॅ्लररजे हॉटेल  
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३ ऑक्टोबर  

पप्रय पमस्टर शेरलॉक होम्स 

देवािे बिवलेली सवाित चाांगली स्त्री, पतला वाचवण्यासाठी शक्य असलेले काही ि करता, 

मृतू्च्या पदशेिे जात चालल्याचे मला बघवत िाही. मी या गोष्टी स्पष्ट करू शकत िाही --- मी 

तसा प्रयत्नही करू शकत िाही. िण मला अगदी सांशयातीतिणे मापहती आहे, की पमस 

डिबार पिदोष आहे. तुम्हाला मापहती आहे --- कोणाला मापहती िाही? सवि देश तसे 

कुजबुजतो आहे. आपण तरीही पतच्यासाठी कुणी आवाज उठवत िाही. हा सरासर अन्याय 

बघूि, माझे डोके पफरते. त्ा स्त्रीचे हृदय इतके कोमल आहे, की ती माशीदेखील मारू 

शकणार िाही. मी उद्या अकरा वाजता येतो. अांधारात काही प्रकाशाचा पकरण पमळतो का, ते 

बघू. कदापचत मला मापहती िसलेला काही िुरावा माझ्याकडे असेल. तरी जर तुम्ही पतला 

वाचवू शकलात, तर शेवटी मला जे जे मापहती आहे, माझ्याकडे जे जे आहे व मी जो काही 

आहे, तो सवि तुमच्या उियोगासाठी आहे. तुमच्या आयुष्यात तुम्ही जर कधी तुमची शक्ती 

दाखवली असेल, तर ती सगळी या केसमधे्य ओता.  

तुमचा पवश्वासू,  

जे. िील पगब्सि  

न्याहारीिांतरच्या त्ाच्या िाईिमधील राख झटकूि, तो हळूवारिणे िरत भरत शेरलॉक 

होम्स म्हणाला, “या सभ्य गृहस्थाची मी वाट बघतो आहे. ही सगळी कागदिते्र िाहूि, ती गोष्ट 

समजूि घ्यायला तुझ्याकडे िुरेसा वेळ िाही. म्हणूि तुला बौस्वद्धक रुची असेल, तर मी तुला 

थोडक्यात गोष्टीचा गोषवारा साांगतो. या माणसाकडे भरिूर िैसा आहे. माझ्या समजुतीप्रमाणे, 

तो फार आक्रमक व भीतीदायक चाररत्र्याचा आहे. त्ाच्या दृष्टीिे या प्रकरणात बळी ठरलेल्या 

त्ाच्या बायकोचे महत्व, बहुधा ती वयस्क झाल्यािे, केव्हाच सांिले होते. त्ाहूि दुदैवाची बाब 

म्हणजे, पतच्या दोि लहाि मुलाांची पमस डिबार िावाची आकषिक पशपक्षका देखील त्ा घरात 
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रहात होती, याव्यपतररक्त मला काही मापहती िाही. हे तीि लोक या केसमधे्य आहेत आपण 

स्थळ आहे ऐपतहापसक महत्वाच्या इां स्वग्लश राज्यातील जुिे आपलशाि घर! आता या 

दुिःखाांपतकेबिल साांगतो. रात्री उपशरा, जेवायच्या किड्यात, घरािासूि अध्याि मैलाांवर ही 

बायको, जपमिीवर मृतावस्थेत आढळली. पतच्या खाांद्यावर शाल होती आपण पतच्या मेंदूतूि 

पिसु्तलाची गोळी आरिार गेली होती. पतच्याजवळ शस्त्र सािडले िाही. खुिाचा काहीही 

स्थापिक िुरावा सािडला िाही. वॉटसि, लक्षात घे, पतच्याजवळ शस्त्र सािडले िाही. गुन्हा 

सांध्याकाळी उपशरा घडला असावा. रात्री अकरा वाजता खेळासाठी िेमलेल्या एका माणसाला 

पे्रत सािडले. तेव्हा ते घरात िेण्यािूवी, िोलीस व डॉक्टरकडूि तिासले गेले. हे मी फार 

सांपक्षप्त िरूिात साांपगतले का, की तुला सवि कळले?” 

“हे सवि िीट समजले. िण त्ा पशपक्षकेवर ठिका कशासाठी?”  

“िपहल्या प्रथम हे लक्षात घे, की इथे काही स्पष्ट िुरावा आहे. एका गोळीची जागा ररकामी 

असलेले पिसु्तल, पतच्या किाटाच्या कप्प्प्यात सािडले. आपण ती गोळी त्ाच पिसु्तलातील 

असल्याची खात्री िटली.” त्ाचे डोळे स्वखळूि रापहले आपण तो तुटक वाक्यात िरत बोलला, 

“कप्प्प्यात --- पतच्या --- किाटाच्या ---“ मग तो शाांततेत बुडाला. मी िापहले, की पवचाराांची 

गाडी सुसाट पिघाली होती, जी मी थाांबवणे वेडेिणा ठरला असता. अचािक तो िरत गतीिूणि 

आयुष्यात पशरला. 

“हो, वॉटसि, ते पिसु्तल सािडले. काय बळकट िुरावा आहे, िाही का? असा दोि 

जु्यरी ांिी पवचार केला. िांतर मेलेल्या स्त्रीच्या हातात, त्ाच जागी पतला भेटायचे असल्याची 

पशपक्षकेची सहीची पचठ्ठी सािडली. असे कसे काय? शेवटी यामागे काही हेतू पदसतो. खासदार 

पगब्सि एक आकषिक व्यक्ती होता. जर त्ाची बायको मेली, तर पतची जागा घेऊ शकेल, 

अशी त्ा पशपक्षकेपशवाय अजूि कोण दुसरी व्यक्ती असू शकते? पतच्याकडे आधीिासूिच 
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त्ाचे लक्ष होते. पे्रम, भपवष्य, सत्ता हे सवि मध्यमवयीि आयुष्यावर अवलांबूि होते. कुरूि, 

वॉटसि, फार कुरूि!” 

“हो, खरे आहे, होम्स.” 

“गुन्हा घडला, तेव्हा ती पतथे िव्हती, हे ती पसद्ध करू शकली िाही. उलट, पतला कबूल 

करावे लागले की, ती तेव्हा थॉर िुलाजवळ होती --- असे त्ावेळचे दुिःखाांपतकेचे दृष्य होते. ती 

ते िाकारू शकत िव्हती. कारण कुणी येणाऱ्या जाणाऱ्या गावकऱ्यािे पतला पतथे िापहले होते.” 

“म्हणजे हे िक्की झाले.” 

“वॉटसि, आपण तरीही, तो िूल --- िक्षीदार, शोपभवांत खाांबाांिी दोन्ही बाजूांिी सजलेला 

तो रुां द िूल, लाांब, खोल, जलिणी उगवलेल्या अरुां द िाण्याच्या प्रवाहावर बाांधलेला होता. त्ाला 

थॉर तलाव म्हणत. त्ा िुलाच्या तोांडाशी मृत स्त्री िडली होती. असे मुख्य मुिे आहेत. िण इथे, 

मी जर चुकत िसेि, तर आिला अशील वेळेिूवीच आलेला पदसतो आहे.” 

पबलीिे दार उघडले. िण त्ािे ज्याचे िाव घेतले, ती व्यक्ती अििेपक्षतिणे आलेली होती. 

पमस्टर मालो बेट्स हा आम्हा दोघाांसाठी िरका होता. तो एक घाबरलेल्या डोळ्याांचा, कृश, 

लहािसा, उदासीि माणूस होता. थोड्या थरथरणाऱ्या हालचाली ांचा व  ठामिणा िसलेला 

मिुष्य होता. माझ्या व्यावसापयक डोळ्याांिा तो उदास उपद्वग्नतेचा स्फोट होण्याच्या काठाशी 

उभा असल्यासारखे वाटले. 

होम्स बोलला, “पमस्टर बेट्स, तुम्ही त्रासलेले पदसता. आिण बसा. मला अकरा वाजता 

एकाला भेटायला जायचे ठरले असल्यािे, मी तुम्हाला फार वेळ देऊ शकत िाही.” 

आमचा िाहुणा दम लागल्यासारखा, धािा टाकत बोलला, “मला ते मापहती आहे. पमस्टर 

पगब्सि येत आहेत. ते माझे मालक आहेत. मी त्ाांच्या इसे्टटीचा व्यवस्थािक आहे. पमस्टर 

होम्स, तो खलिायक आहे --- िाताळयांत्री खलिायक आहे.” 
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“पमस्टर बेट्स, तुम्ही फार टोकाची भाषा वािरत आहात.”  

“मला जोर पदला िापहजे, पमस्टर होम्स, कारण वेळ थोडा आहे. त्ािे मला इथे आलेले 

िहायला िको. तो आता येईलच. िण मी असा अडकलो होतो, की याहूि लवकर येऊ शकलो 

िाही. त्ाचा सपचव, पमस्टर फगु्यिसि यािे मला साांपगतले, की आत्ता अकरा वाजता त्ाची 

तुमच्याबरोबर भेटीची वेळ ठरलेली आहे.” 

आपण तुम्ही त्ाचे व्यवस्थािक आहात?” 

“मी त्ाांिा काम सोडत असल्याबिल पलपहले आहे. मी काही आठवड्यात, त्ाांच्या  

शापित गुलामपगरीतूि मुक्त होईि. पमस्टर होम्स, त्ाांच्या बाबतीत सवि कठीण आहे. त्ाांचे 

साविजपिक दािशूरत्व, हे खासगी अिैपतक गोष्टी लिवण्यासाठी आहे. त्ाांची बायको ही 

त्ातील मुख्य बळी आहे. तो पतच्याशी फार दुष्टिणे वागे --- हो, सर, फार दुष्टिणे! पतचे मरण 

कसे ओढवले, ते मला मापहती िाही. िण माझी खात्री आहे, की त्ािे पतचे आयुष्य खूि 

दुिःखमय बिवले होते. तुम्हाला मापहती असेल, की ती जन्मािे ब्रापझपलयि होती. पवषुववृत्तीय 

प्रदेशातील होती.” 

“िाही. मला मापहती िव्हते.” 

“ती पवषुववृत्तीय प्रदेशातील होती. िभावािे िण तशीच होती. सूयािच्या कडकडीत 

उन्हाच्या प्रदेशातील भाविाशील मुलगी. पतिे त्ाच्यावर पजवािाड पे्रम केले. िण जेव्हा पतचे 

सौदयि उतरणीला लागले --- एके काळी ते अफलातूि असल्याचे, मी ऐकले होते --- तेव्हा 

त्ाला काबूत ठेवण्याचे सगळे उिाय सांिले. आम्हा सवाििा ती आवडे आपण पतची कणव येई. 

आपण तो पतला ज्याप्रकारे वागवे, त्ावरूि आम्ही त्ाचा आम्ही दे्वष करत असू. तो ितिः 

फसव्या व लबाड आहे. एवढेच मला तुम्हाला साांगायचे होते. त्ाच्या चेहऱ्यावर जाऊ िका. 

त्ामागे बरेच काही दडलेले आहे. मी जातो. िको. िको मला थाांबवू िका. तो कुठल्याही क्षणी 

येईल.” 
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घड्याळाकडे घाबरलेला दृष्टीके्षि टाकूि, आमच्या पवपचत्र िाहुण्यािे सूांबाल्या केला. 

थोड्या शाांततेिांतर होम्स बोलला, “ठीक आहे. ठीक आहे. पमस्टर पगब्सि याांचे घरचे 

लोक प्रामापणक पदसतात. िण पमळालेली धमकीवजा मापहती उियोगी आहे. आता आिण 

फक्त तो मिुष्य येईियांत थाांबू शकतो.” 

बरोबर वेळेवर, आम्हाला पजन्यावर िदरव आला. तो प्रपसद्ध लखिती खोलीत अवतीणि 

झाला. मी त्ाच्याकडे िापहले, तेव्हा मला फक्त त्ाच्या व्यवस्थािकाची भीती व िावडच िवे्ह, 

तर अिेक व्यावसापयक स्पधाि करू बघणाऱ्याांचे शाि त्ाच्या डोक्यावर असल्याचे जाणवले. 

मी जर पशल्पकार असतो, आपण सवाित यशिी, आदशि व योग्य असा माणूस शोधत असतो 

तर मी पमस्टर िील पगब्सि याांिा िमुिा म्हणूि पिवडले असते. त्ाांची उांच, दमलेली व 

खडबडीत आकृती, हावरट  भुकेची तीव्र स्पष्टता दशिवत होती. उच्च तते्व िवे्ह, तर तळगाळ 

गाठणाऱ्या अब्राहम पलांकिची कल्पिा केलीत, तर त्ामुळे या माणसाची थोडी कल्पिा येईल. 

त्ाचा िुतळा गॅ्रिाईटमधे्य कोरलेला असेल. तो काही खांत, ठामिणा व  खडबडीतिणा 

दाखवत िसेल, िण खोलवर रेषा, चरे व त्रास त्ाच्या चेहऱ्यावर उमटलेला असेल. केसाळ 

भुवयाांखालूि अरेरावीिे बघणारे त्ाचे थांड करडे डोळे, आमच्याकडे आळीिाळीिे बघत होते. 

अगदी जेमतेम वाकल्यासारखे करूि, त्ािे आम्हाला अपभवादि केले. होम्सिे माझे िाव 

साांपगतले आपण मग मोठ्या आढ्यतेिे त्ािे त्ाचे  हडकलेले गुडघे माझ्या पमत्राला 

जवळजवळ पचकटेियांत, खुची त्ाच्या जवळ ओढली.  

त्ािे सुरवात केली, “पमस्टर होम्स, मला आता हे साांगू दे, की िैशाांचा काही प्रश्न िाही. 

त्ाचा काही उियोग असेल तर तुम्हाला सत् सािडेियांत, तुम्ही ते सढळ हातािे खचि करा. 

ही स्त्री पिदोष आहे आपण पतच्यावरील कलांक धुतला गेला िापहजे. ते कसे करायचे, ते तुम्ही 

ठरवा. तुमचा आकडा साांगा!” होम्स थांडिणे  बोलला, “माझी व्यावसापयक फी ठरलेली असते. 

त्ात बदल होत िाही. फक्त कधी कधी मी ती घेतच िाही.” 
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“ठीक आहे. जर डॉलरिे तुम्हाला काही फरक िडत िसेल, तर तुमच्या कीतीचा पवचार 

करा. जर तुम्ही इांग्लांड व अमेररकेतील प्रते्क वतिमािित्रातूि, ते छािूि आणलेत, तर तुम्ही 

दोि खांडातील चचेचा पवषय व्हाल.” 

पमस्टर पगब्सि, मी आभारी आहे. मला वाटत िाही, की मला प्रपसद्धीची गरज आहे. 

तुम्हाला हे ऐकूि आश्चयि वाटेल, की मी माझ्या िावाची कधीच िवाि करत िाही. समस्या हीच 

फक्त माझे लक्ष वेधूि घ्यायला िुरेशी असते. िण आिण वेळ फुकट घालवतो आहोत. आिण 

मुद्द्यावर येऊ.” 

“मला वाटते, तुम्हाला सगळे महत्वाचे मुिे छािखान्यातूि पमळाले असतील. अजूि 

तुम्हाला मदत होईल असे काय साांगावे, ते मला समजत िाही. िण जर तुम्हाला काही अजूि 

जास्त चाांगले समजूि घ्यायचे असेल, ते मी ते करतो.” 

“हो. असा एक मुिा आहे.’ 

“तो कोणता?’ 

“तुम्ही आपण ती पशपक्षका, पमस डिबार, याांच्यातील िाते िेमके कसे होते?” 

तो सोिेरी राजा आक्रमकिणे खुचीतूि अधिवट उठला. मग तो शाांत झाला.  

“मला वाटते, पमस्टर होम्स, तुम्ही तुमचा आब राखूि प्रश्न पवचारावे --- कदापचत तुम्ही 

तुमचे कतिव्य करत असाल.” 

“होम्स बोलला, “असे म्हणायला हरकत िाही.” 

“मग मी तुम्हाला खात्री देऊ इस्वच्छतो की आमचे िाते िेहमीच िूणििणे मालकाचे, एखाद्या 

कामावर असलेल्या तरुण स्त्रीशी असेल तसेच होते. पतच्याशी मी कधी बोलत िसे. बघत िसे. 

ती िेहमी मुलाांबरोबर असे.” 
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होम्स खुचीवरूि उठला.  

“पमस्टर पगब्सि, मी एक व्यग्र असलेला मिुष्य आहे. हेतुिूणि िसलेले सांभाषण करण्यात 

मला रस िाही व वेळही िाही. शुभ सकाळ.” 

आमचा िाहुणादेखील उठला. त्ाची आकृती होम्सवर वाकली. त्ाच्या केसाळ  

भुवयाांखालूि त्ाचे रागीट डोळे चकाकत होते व गालाांचा रांग उतरला होता.  

“पमस्टर होम्स, तुम्ही असे पवधाि करण्याचे धाररष्ट्ट्य कसे काय करू शकता? तुम्ही 

माझी केस बाद केली आहे का?” 

“हे बघा, पमस्टर पगब्सि, मी पिदाि तुम्हाला कटाि केले आहे. मला वाटते माझे शब् 

सरळ होते.” 

“सरळ होते. िण त्ामागे काय दडलेले होते?” माझ्यावर आरोि करायचा बेत होता का? 

की तसे करायची भीती वाटते आहे? मला सरळ उत्तर द्यायचा हक्क आहे.” 

होम्स म्हणाला, “कदापचत तुम्हाला तो हक्क असेल. मी तुम्हाला तो देतो. िण चुकीची 

मापहती देण्यातली अडचण दूर झाली िाही, तर ही केस खूिच गुांतागुांतीची आहे.” 

“म्हणजे मी खोटे बोलतो आहे.” 

“मी हे शक्य पततक्या िाजूकिणे, साांगायचा प्रयत्न करत होतो. िण तुम्ही शब्ाांवर अडूि 

बसणार असाल, तर मी तुम्हाला असत् साांगण्यािासूि वांपचत करणार िाही.” त्ा लखितीच्या 

चेहऱ्यावरील खोलवर दुष्ट झाक व त्ािे उगारलेली मूठ बघूि, मी उठूि उभा रापहलो. होम्स 

हळूच हसला व िाईिसाठी त्ाचा हात िुढे केला.  
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“पमस्टर पगब्सि, गडबड करू िका. न्याहारीिांतर छोटेसे पवधाि देखील अिस्थता 

िसरवते, असे मला वाटते. मी असे सुचवतो, की सकाळच्या हवेत थोडे चालणे आपण शाांतिणे 

केलेला पवचार, तुमच्या फायद्याचा ठरेल.’ 

मोठ्या प्रयासािे सोिेरी राजािे आिला राग आवरला. त्ाची छोटीशी रागाची आग, 

होम्सिे एका पमपिटात थांड समाधािात व दुलिक्ष करण्यात बदलल्याबिल, मी माझ्या पमत्राचे 

कौतुक केले.  

“ठीक आहे. हे तुमच्यावर अवलांबूि आहे. मला वाटते, ितिःचा व्यवसाय कसा 

साांभाळायचा, हे तुम्हाला मापहती आहे. मी तुमच्या मजीपवरुद्ध, तुम्हाला केस हाताळायला साांगू 

शकत िाही. पमस्टर होम्स, तुम्ही आज सकाळी हे काही चाांगले केले िाही. मी तुमच्यािेक्षा 

बळकट माणसाांिा सरळ केले आहे. कुठल्याही माणसािे मला असे छेडलेले िाही आपण तेच 

बरे ठरेल.” 

होम्स हसत म्हणाला, “म्हणजे बऱ्याच जणाांिी असे म्हटले आहे आपण तसेच मी देखील 

म्हटले आहे. ठीक आहे. पमस्टर पगब्सि, शुभ सकाळ, तुम्हाला अजूि बरेच पशकायचे आहे.” 

आमचा िाहुणा बडबड करत गेला. िण होम्स िप्नाळू डोळ्याांनी आढ्याकडे बघत, 

िाईि ओढत रापहला.  

शेवटी त्ािे पवचारले, “वॉटसि, तुझे काय म्हणणे आहे?” 

“असे बघ होम्स, मला कबूल केले िापहजे की हा असा मिुष्य आहे, की तो खात्रीिे त्ाच्या 

वाटेतूि काहीही अडथळा दूर करू शकेल. मला आठवते की बेट्सिे साांपगतल्याप्रमाणे, त्ाची 

बायको त्ाच्या मागाितील अडथळा ठरली असेल, तेव्हा मला असे वाटते की --- “ 

“हे खोटे आहे. वॉटसि, हे खोटे आहे. जेव्हा मला त्ाच्या ित्रातील व्यवसायात्मक 

दृष्टीकोि िसलेला, भाविामय व वेगळाच सूर पदसला व त्ािे त्ाचा आढ्यताखोर अवतार 
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दाखवला, तेव्हा हे स्पष्ट झाले की त्ा दोषी समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तीबिल त्ाच्या मिात, 

खुिी व्यक्तीिेक्षा जास्त खोल भाविा आहेत. जर आिल्याला सत्ाियांत िोचायचे असेल, तर 

आिण हे समजूि घेतले िापहजे, की त्ा पतघाांचे आिािसात सांबांध कसे होते. तू िापहलेस, की 

मी कसा त्ाच्यावर समोरूि हल्ला केला व त्ािे तो कसा पवचपलत ि होता झेलला. िांतर मी 

त्ाला असे भासवले, की मला काय ते िक्की मापहती आहे. िण खरे तर मी ितिःच खात्रीिूविक 

काही साांगू शकत िव्हतो.’ 

“कदापचत तो िरत येईल का?” 

“तो िक्कीच िरत येईल. तो आलाच िापहजे. तो ते असे अधिवट सोडू शकत िाही.  मला 

वाटते, घांटी वाजली. त्ाचा िदरव येतो आहे. या. या. पमस्टर पगब्सि, मी आत्ताच वॉटसिला हे 

साांगत होतो की तुम्ही िक्की येणार.” 

सोिेरी राजािे सुधारलेल्या मिस्वस्थतीत, िरत आमच्या खोलीत प्रवेश केला. त्ाचा ठेच 

िोचलेला िापभमाि, अजूि त्ाच्या िश्चात्तािदग्ध डोळ्यात पदसत होता. िण त्ाचा सामान्य 

बुद्धी त्ाला साांगत होती, की त्ाला हे प्रकरण तडीला न्यायचे असेल, तर शरणागती ित्करली 

िापहजे.  

“पमस्टर होम्स, मी यावर पवचार करत होतो आपण मला वाटले की तुमची शेरेबाजी 

पचडखोरिणे घेण्यात, मी थोडी घाई केली. तुम्ही खरे ते जाणूि घ्यायचा प्रयत्न करताांिा तसे 

झाले असणार. त्ाबाबतीत मी तुमच्या बाजूिे पवचार केला. तरीही मी तुम्हाला खात्री देतो, की 

पमस डिबार व माझ्यातील िात्ाचा, या केसशी काही सांबांध िाही.” 

“ते मी ठरवेि, िाही का?” 

“हो, मला वाटते, ते तसे आहे. जसे सजििला पिदाि करण्यािूवी रोग्याचे प्रते्क लक्षण 

मापहती िापहजे, तसे तुमचे असावे.” 
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“बरोबर. ते तसेच आहे. सजिििासूि काही गोष्टी लिवूि ठेवणाऱ्या रुग्णाचे, वेगळे असे 

काही उपिष्ट असू शकते.” 

“ते तसे असू शकेल. िण तुम्ही हे कबूल कराल, पमस्टर होम्स, जेव्हा तुमचे स्त्रीबरोबर 

कसे सांबांध आहेत असे टोचणारे प्रश्न त्ाांिा पवचारले जातील आपण ---खरोखर तशा गांभीर 

िरूिाच्या भाविा त्ा िुरुषाच्या मिात असतील, तर तेव्हा बरीचशी माणसे थोडे लाजतील. 

मला वाटते, बऱ्याच माणसाांच्या बाबतीत त्ाांच्या मिाचा एक खास कप्पा असतो, पजथे कुणाला 

डोकावायची िरवािगी िसते. तुम्ही तर अचािक त्ावर घाला घातलात. िण तुमचा उिेश, 

तुम्हाला माफ करू शकेल. कारण उिेश, पतला वाचवायचा प्रयत्न करणे हा आहे. ठीक आहे. 

िैसे खुले आहेत. तुम्हाला काय, कुठे व कसले शोध घ्यायचे असतील, ते घ्या. तुम्हाला काय 

हवे आहे?” 

“सत्.” 

ितिःच्या पवचारात हरवूि, सोिेरी राजा क्षणभर थाांबला. त्ाचा सुरकुत्ा िडलेला कठोर 

चेहरा, अजूिच जास्त दुिःखी व पिपविकार झाला. 

शेवटी तो म्हणाला, “पमस्टर होम्स, मी अगदी थोडक्या शब्ात ते साांगतो. काही गोष्टी 

साांगण्यास कष्टप्रद व अवघड असतात, तेव्हा मी जरुरीिेक्षा खोलात जाणार िाही. मी 

ब्राझीलमधे्य सोन्याचा शोध घेत असताांिा, मला माझी बायको भेटली. माररया पिांटो. ती 

मॅिोसच्या सरकारी ऑपफसरची मुलगी होती आपण खूि सुांदर होती. तेव्हा मी तरुण व 

भावपववश होतो. िण आताही मी थांड डोक्यािे व अपधक टीकात्मक डोळ्याांिी मागे वळूि 

बघतो, तेव्हा मला असे पदसते, की पतचे सौदयि दुलिभ व िवलिूणि होते. मला मापहती असलेल्या 

अमेररकि स्त्रीिेक्षा ती खूिच वेगळी होती. मििी, चाांगल्या िभावाची, पवषुववृत्तीय व फार 

सुदृढ िसलेली अशी ती होती. थोडक्यात, मी पतच्यावर पे्रम केले व लग्न केले. िांतर अिेक वषे 

प्रणय सरला, तरी आमचे पे्रम पटकूि रापहले. िरां तु माझ्या लक्षात आले की आमच्यात काही -
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-- अगदी काहीही --- एकसारखे िव्हते. माझे पे्रम आटले. जर पतचेही कमी झाले असते, तर 

सवि सोिे होते िण तुम्हाला स्वस्त्रयाांच्या आश्चयिकारक िद्धती मापहती असतील. मी पतला पकतीही 

पझडकारले, तरी कशािेच ती माझ्यािासूि दूर गेली िाही. मी पतच्याशी कडकिणे वागलो, 

दुष्टावा केला, तरी तो एवढ्यासाठीच केला, की पतचे माझ्याबिलचे पे्रम िाहीसे करूि, त्ा 

जागी दे्वष उत्पन्न व्हावा. त्ामुळे दोघाांिाही सोिे गेले असते. िण ती कशािेच बदलली िाही. 

या इां स्वग्लश अरण्यात, ती मला िांचवीस वषाांिूवीच्या अॅमेझॉिच्या तीरासारखीच भजत रापहली. 

मी काही केले, तरी ती पतच्या वागणुकीबिल ठाम होती.  

मग पमस गे्रस डिबार आली. मी पदलेली जापहरात वाचूि ती आली आपण माझ्या दोि 

मुलाांची पशपक्षका झाली. कदापचत तुम्ही वतिमािित्रात पतचा फोटो बपघतला असेल. सवि जगािे 

ती देखील अती सुांदर असल्याचे मान्य केले. आता मी जास्त िीतीमाि असल्याचे िाटक ि 

करता तुम्हाला असे साांगेि, की रोज सांबांध येणाऱ्या अशा स्त्रीबरोबर मी पतच्यावर पे्रम ि 

जडता, राहू शकत िव्हतो. पमस्टर होम्स, तुम्ही मला त्ाबिल दोष द्याल का?” 

“मी तुम्हाला त्ाबिल दोष देत िाही. मी तुम्ही ते व्यक्त केलेत, म्हणूि तुम्हाला दोष देतो. 

ती स्त्री तुमच्या सांरक्षणाखाली होती.” 

क्षणभरासाठी त्ाच्या डोळ्यात ती जुिी रागाची छटा पदसली. मी आहे त्ािेक्षा चाांगला 

आहे, असे मुळीच दाखवत िाही. तो लखिती बोलला, “असेलही. मला वाटते, आयुष्यभर मला 

जे हवे, ते मी पमळवलेच. आपण मला त्ा स्त्रीचे पे्रम आपण मालकी सोडूि, काहीही िको होते. 

मी पतला तसे साांपगतले.” 

“ओहो, तुम्ही तसे साांपगतले, खरे की काय?” 

होम्स जेव्हा आतूि हले, तेव्हा तो फार भीतीदायक पदसे. 
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“मी पतला म्हणालो, की मी तुझ्याशी लग्न करू शकलो तर िक्की करेि. िण ते मला 

शक्य िव्हते. िण मी पतला म्हणालो की िैशाचे एवढे काही िाही. िण मी तुला आिांदी व 

खुशाल ठेवण्यासाठी, काय हवे ते सगळे करीि.” 

फसवेिणे हसत होम्स बोलला, “पकती उदार, खात्रीिूविक, पकती उदार!” 

“पमस्टर होम्स, असे बघा मी तुमच्याकडे आलो ते िुराव्याच्या प्रश्नासाठी, िीतीमते्तचा 

प्रश्नासाठी िवे्ह. मी तुमच्याकडूि माझ्या वतििाबिल काही उिदेश ऐकूि घ्यायला आलो िाही.” 

होम्स पिधािरिूविक म्हणाला, “फक्त त्ा तरुण स्त्रीसाठी, मी ही केस घेतो. तुमच्या 

आश्रयाखाली असलेल्या आधारहीि स्त्रीला तुम्ही िासवूि, माझ्याजवळ जे कबूल केलेत, 

त्ािेक्षा अपधक काही वाईट गुन्हािरूि असे काही पतिे केले आहे का, हे मला मापहती िाही. 

तुमच्यासारख्या श्रीमांत माणसाला, अशी पशकवण पदली िापहजे, की सगळे जग काही तुमच्या 

िीतीभ्रष्ट कायद्यािे चालत िाही.” 

सोिेरी राजािे हे बोलणे शाांतिणे ऐकूि घेतल्यािे, मला िवल वाटले.  

“त्ाबिल मला ितिःला आता तसेच वाटते. माझे बेत यशिी ि झाल्याबिल, मी देवाचे 

आभार माितो. पतला यातील काही मापहती िाही आपण पतला ताबडतोब घर सोडायचे होते.” 

“मग, पतिे का सोडले िाही?” 

“खरे तर िपहल्याांदा म्हणजे, पतच्यावर पतच्या घरचे लोक अवलांबूि होते. पतिे काम सोडूि 

त्ाांचा उदरपिवािहाचा प्रश्न, वाऱ्यावर सोडणे पतला चालले िसते. जेव्हा मी शिथ घेतली, की मी 

पतचा कधीही गैरफायदा घेणार िाही, तेव्हा ती रहायला तयार झाली. िण अजूिही एक कारण 

होते. पतचा माझ्यावर पकती प्रभाव आहे, ते ती जाणूि होती. तो जगातील इतर कुठल्याही 

प्रभावािेक्षा जास्त होता. त्ाचा पतला चाांगल्यासाठी उियोग करायचा होता.” 

“कसा?’ 
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“पतला माझ्या काही उद्योगाांबिल मापहती होते. पमस्टर होम्स, ते मोठमोठे होते --- 

सामान्य माणसाच्या कल्पिेिेक्षा मोठे. मी जोडू पकां वा तोडू शकत होतो --- आपण ते मी तोडीि, 

असेच होते. मी फक्त एक व्यक्ती िव्हतो. मी अिेक लोकगण, शहरे, देशसुद्धा होतो. उद्योग 

हा कठीण खेळ आहे. यात लेच्यािेच्याचा पिभाव लागत िाही. मी पवचारिूविक असाच तो खेळ 

खेळलो. मी कधीच मोठ्यािे रडत िाही आपण मोठ्यािे रडणाऱ्यासाठी, िवाि करत िाही. िण 

पतिे ते वेगळ्या प्रकारे िापहले. मला वाटते, पतचे बरोबर होते. पतचा पवश्वास होता व ती म्हणत 

असे, की एका माणसाला गरजेिेक्षा जास्त पमळणे, हे दहा हजार लोकाांिा िोटािाण्याइतकेही 

ि पमळणाऱ्या, िाडलेल्या लोकाांच्या जीवावर पमळवलेले असते. तसे मला िको. मला वाटते, 

पतला भूतकाळ पदसत असे. डॉलसि काहीतरी जास्त शाश्वत िरूिाचे करू शकतात. पतच्या 

लक्षात आले, की ती काय म्हणते ते मी ऐकतो.  

पतचा पवश्वास होता, की माझ्या कृत्ाांवर पियांत्रण आणूि, ती जगाचे भले करत आहे. 

त्ामुळे ती रापहली --- आपण मग हे घडले.” 

“तुम्ही त्ावर, काही उजेड िाडू शकता का?’ 

सोिेरी राजा एकदोि पमपिटे थाांबला. त्ाचे डोके हातात लिवूि तो पवचारात बुडूि गेला.  

“ते पतच्या पवरोधात जाणारे आहे. मी ते िाकारू शकत िाही. स्वस्त्रया अांतस्थ आयुष्य 

जगतात आपण मिुष्याच्या अांदाजािलीकडील काही करू शकतात. पतच्या िेहमीच्या 

िभावािेक्षा वेगळ्या अशा काही असामान्य िद्धतीिे ती तयार झालेली बघूि, मी िपहल्याांदा 

अवाक झालो व खूि गडबडूि गेलो. माझ्या हातात एक स्पष्टीकरण आले. पमस्टर होम्स, ते 

तुम्हाला साांगतो, कारण ते साांगण्यास योग्य आहे. माझी बायको पतचा टोकाचा हेवा करत होती, 

यात काही सांशय िाही. मिाचा हेवा तिाच्या हेव्याइतकाच, रािटी असू शकतो. खरे तर माझ्या 

बायकोला तसे करायचे काही कारण िव्हते --- मला वाटते पतला हे समजले होते --- कारण 

िांतर पतला कळले, की ही इां स्वग्लश मुलगी माझ्या मिावर व कृत्ाांवर अपधराज्य गाजवते आहे, 
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जे पतिे कधीच गाजवले िव्हते. तो प्रभाव चाांगल्यासाठी होता. िण त्ामुळे गोष्टी सुधारल्या 

िाहीत. ती असूयेिे वेडी झाली. पतच्यात िपहल्यािासूि अॅमेझॉिची आग होती. पतिे पमस 

डिबारला मारण्याचा बेत कदापचत केला होता. पकां वा तो बेत असा असू शकेल की पतला 

बांदुकीच्या धाकािे इतके घाबरवायचे, की ती आम्हाला सोडूि िळूि जाईल. मग पतथे थोडी 

मारामारी झाली असेल व ज्या स्त्रीच्या हातात बांदुक होती, पतचाच बळी पतिे घेतला असेल.” 

होम्स बोलला, “असे घडले असण्याची शक्यता, मी आधीच मिाशी केली होती. मुिाम 

ठरवूि केलेल्या खुिाला, हा फक्त एक वेगळा ियािय आहे.” 

“िण ती, तो िूणििणे िाकारते.” 

“ठीक आहे, हे असे घडले असेलच, असे िाही, िाही का? 

“एखाद्याला हे समजणे अगदी शक्य आहे, की इतक्या घाबरलेल्या िररस्वस्थतीतील स्त्री 

बांदुक हातात धरूि, घाईिे घराकडे िरतू शकते. ती कदापचत पतच्या िकळत ती बांदुक पतच्या 

किड्यात लिवू शकते. जेव्हा ती पतथे सािडते, तेव्हा ती ते सवि खोटे असल्याचे स्पष्टीकरण 

देते. असे घडले असण्याच्या पवरोधात काय असू शकेल?” 

“पमस डिबार ितिःच.” 

“कदापचत असेल.” 

होम्सिे त्ाच्या घड्याळाकडे बपघतले. “मला वाटते, आिण आज सकाळी योग्य त्ा 

िरवािग्या पमळवू व सांध्याकाळच्या गाडीिे पवांचेस्टरला िोचू. जेव्हा मी त्ा तरूण स्त्रीला भेटेि, 

तेव्हा अशी शक्यता आहे, की तुम्हाला माझा जास्त चाांगला उियोग होऊ शकेल. िण मी अशी 

खात्री देऊ शकत िाही, की माझे पिष्कषि तुम्हाला हवे आहेत, तसेच असतील. काही 

पदरांगाईमुळे त्ा पदवशी पवांचेस्टरला िोचण्याऐवजी, आम्ही हँिशायर येथील िील पगब्सिची 

मालकी असलेल्या थॉर या जागी िोचलो. तो ितिः आमच्याबरोबर िव्हता. िण ज्यािे प्रथम 
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या प्रकरणात तिासणी केली होती, त्ा साजांट कोवे्हन्ट्र ी, या स्थापिक िोपलसाचा, ित्ता 

आमच्याकडे होता. तो उांच, बारीक व मरत मढ्यासारखा पदसणारा, गूढ व गुप्त िद्धतीचा 

माणूस होता. त्ाच्याकडे बघूि असे वाटत होते की तो दाखवतो आहे, त्ािेक्षा जास्त मापहती 

त्ाला आहे. काही महत्वाचे साांगताांिा, त्ाचा आवाज एकदम कुजबुजणारा करण्याची हातोटी 

त्ाच्याकडे होती. िण बहुधा ती मापहती फार महत्वाची िसे. या युक्त्ाांच्या पशवाय तो एक 

सभ्य, प्रामापणक मिुष्य होता. त्ाचा फुकाचा अपभमाि बाजूला ठेऊि, कुठल्याही थराला 

जाऊि, काहीही मदत करायला तो तयार असल्याचे म्हणाला.  

तो म्हणाला, “पमस्टर होम्स, तसेही, स्कॉटलांड याडििेक्षा तुमच्याबरोबर असणे, मी जास्त 

िसांत करेि. जर याडिला या केसच्या तिासासाठी बोलावले, आपण ते ही केस सोडवू शकले 

िाहीत, तर यशाची िुण्याई त्ाांिा पमळणार िाही व भपवष्यकाळात त्ाांिा दूषणे पदली जातील. 

आता मी तुमच्याबिल जे ऐकले आहे त्ाप्रमाणे, तुम्ही तुम्हाला काय हवे आहे ते स्पष्टिणे 

साांगा.” 

उगीचच धाकधूक वाटणाऱ्या आमच्या ओळखीच्या साजांटला तातु्परता सुटकेचा पदलासा 

देत, होम्स म्हणाला, “मला या प्रकरणात िडायची काही गरज िव्हती. जर मी हे प्रकरण सांिवू 

शकलो, तर माझे िाव देखील उच्चारायची गरज िाही.” 

“ठीक आहे. हा तुमचा मोठेिणा आहे. माझी खात्री आहे की तुम्ही आपण तुमचा पमत्र डॉ 

वॉटसि, या पवश्वास ठेवण्यासारख्या व्यक्ती आहात. पमस्टर होम्स, आता आिण चालत 

जाताांिा, मला तुम्हाला एक प्रश्न पवचारायचा आहे. मला तो तुमच्यापशवाय कोणालाही 

पवचारायचा िाही.” त्ािे आसिास िजर टाकूि शब् उच्चारायला घाबरत असल्याचे सुचवले. 

“तुम्हाला असे वाटत िाही का, की पमस्टर िील पगब्सिपवरुद्ध ही केस जाईल?” 

“मी तशी शक्यता गृहीत धरतो आहे.” 
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“तुम्ही पमस डिबारला िापहलेले िाही. ती सवि बाबतीत आश्चयिकारक स्त्री आहे. त्ाला 

ितिःच्या बायकोला रस्त्यातूि दूर करायचे असेल. तुम्हाला मापहती आहे का, की आिल्यािेक्षा 

हे अमेररकि, पिसु्तल वािरायला सहज तयार असतात. हा त्ाच्याच पिसु्तलाचा खेळ आहे.” 

“हे स्पष्टिणे कळत होते का?” 

“हो सर, त्ाच्याकडे असलेल्या िेटीतील जोडीच्या दोि पिसु्तलाांिैकी हे एक होते.” 

“एक जोडी? मग जोडीतील दुसरे कुठे आहे?” 

“त्ा माणसाकडे िुष्कळ प्रकारची पिसु्तले आहेत. िण आम्ही त्ा पिसु्तलाची जोडी 

शोधूि िापहली िाही --- िण ती िेटी दोि पिसु्तलाांसाठी बिवलेली होती.” 

“जर ते जोडीमधले एक होते, तर दुसरे िक्कीच सािडले िापहजे.” 

“तुम्हाला ती बघायची असली, तर आम्ही ती सगळी घरी ठेवलेली आहेत.” 

“कदापचत, िांतर. मला वाटते आिण पजथे ती दुिःखाांपतका घडली, पतथे चालत जाऊ.” 

िोलीस से्टशि म्हणूि गणल्या जाणाऱ्या, साजांट कोवे्हन्ट्र ीच्या घराच्या िुढच्या लहाि 

खोलीत हा सांवाद झाला. वारा वहाणाऱ्या मोकळ्या मैदािावर साधारण अधाि मैल अांतर चालूि, 

सोिेरी पिवळट रांगाच्या पफकट होत जाणाऱ्या झुडूिाांमधूि चालत, आम्ही थॉर इसे्टटीच्या 

गेटिाशी आलो. रम्य रस्त्यािे िुढे गेल्यावर आम्हाला टेकाडाच्या टोकावर, अधे जॉपजियि व 

अधे टु्यडॉर वळणाचे अधिलाकडी घर पदसले. आमच्या शेजारी लाांब, खळखळ आवाजाचा 

तलाव होता. त्ावर मध्यभागी अरुां द दगडी िूल होता. िण कडेला तो रुां द होता. आमचा 

वाटाड्या िुलाच्या सुरवातीला थाांबला व तेथील जपमिीकडे त्ािे पिदेश केला.  

“पतथे पमसेस पगब्सिचे मृत शरीर िडले होते. मी पतथे खूण म्हणूि दगड ठेवला आहे.” 

“ते हलवण्यािूवी तू पतथे होतास, असे मला वाटते.” 
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“मला त्ाांिी पतथे घाईिे िाठवले.” 

“कोणी?’ 

“पमस्टर पगब्सि याांिी ितिः. काही िको ते घडल्याची खबर पमळताच, ते घरातूि इतर 

लोकाांसह धावत बाहेर आले. िोलीस येईियांत कुणी काही हलवू िये, अशी ताकीद त्ाांिी 

सवाांिा पदली.” 

“ते ठीक होते. मी वतिमािित्रातूि ते वाचले, की बांदुकीची गोळी जवळील घरातूि 

मारण्यात आली.” 

“हो, सर. अगदी जवळूि.” 

“उजव्या कािशीलावर का?” 

“त्ाच्यामागूि, सर.” 

“शव कसे िडले होते?  

“िाठीवर, सर. काही मारामारी झाल्याच्या खुणा िव्हत्ा. काही शस्त्र िव्हते. पमस 

डिबारकडूि आलेली छोटीशी पचठ्ठी त्ाांच्या डाव्या हातात घट्ट धरलेली होती.” 

“घट्ट धरलेली, असे म्हणतो आहेस?” 

“हो, सर. आम्हाला बोटे उघडायला त्रास झाला.” 

“हे फार महत्वाचे आहे. त्ामुळे मरणािांतर कुणी ती मृत व्यक्तीच्या हातात ठेऊि, तो 

खोटा िुरावा भासवला असेल, अशी शक्यता पदसत िाही. मला आठवते, त्ाप्रमाणे, ती पचठ्ठी 

अगदी त्रोटक होतीिः  

‘मी थॉर िुलाजवळ िऊ वाजता येते. गे्रस डिबार.’ 
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“ती अशीच होती िा?” 

“हो, सर.’ 

“पमस डिबारिे ती पलपहली असल्याचे कबूल केले का?” 

“हो, सर.” 

“ती काय म्हणाली?” 

“पतिे पतचे म्हणणे कोटािसाठी राखूि ठेवले. ती काहीच बोलली िाही.” 

ही समस्या फारच रुचीिूणि पदसते आहे. पचठ्ठीचा मुिा गूढ आहे, िाही का?” 

वाटाड्या म्हणाला, “मी असे बोलण्याचे धाडस करतो, की या केसमधील तेवढाच खरा 

स्पष्ट मुिा आहे.” 

होम्सिे त्ाची माि हलवली.  

“असे धरूि चालू, की पचठ्ठी खरी आहे. ती िक्कीच खुिाच्या काही वेळ आधी पमळाली 

असणार. तर मग ही स्त्री पतच्या डाव्या हातात, अजूि ती घट्ट धरूि का बसली होती? पतिे ती 

इतकी काळजीिूविक का जिावी? पतिे दोघी ांच्या भेटीच्या वेळी, त्ाबिल काही साांपगतले का 

िाही?” 

“सर, तुम्ही त्ाकडे बघता, तसेच ते कदापचत असावे.” 

“मला वाटते, मी थोडा वेळ िस्थ बसूि यावर पवचार करावा.” तो िुलाशेजारील एका 

दगडावर बसला. मला त्ाचे करडे डोळे, प्रश्नाथिक चौकसिणे सवि पदशाांिा रोखूि बघताांिा 

पदसले. अचािक तो उठला व िुलाच्या िक्षीदार पभांतीकडे िळत गेला. स्वखशातूि पभांग काढूि 

दगडी काम तिासू लागला. 

तो बोलला, “हे िवलिूणि आहे.” 
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“हो, सर. आम्ही हे िापहले. मला वाटते हे कुणी येणाऱ्या जाणाऱ्यािे केले असावे.” 

ते दगडी काम करड्या रांगाचे होते. िण एका पठकाणी िाण्याएवढी जागा िाांढरी होती. 

जेव्हा जवळूि पिरीक्षण केले, तेव्हा लक्षात आले की त्ाचा िृष्ठभाग धारदार वसू्तिे 

कािल्यासारखा झाला होता. पभांतीचा लहािसा वेडावाकडा तुकडा कािला गेला होता.  

होम्स पवचारिूविक म्हणाला, “हे करण्यासाठी, काही आक्रमक िरूिाचे इथे केले गेले 

असणार.” त्ाच्या हातातील छडीिे त्ा जागी, मागे खुणा ि ठेवता, बरेच वेळा आघात केला. 

“हा या अशा जागी, खरेच जोराचा फटका होता. तो वरूि िवे्ह, तर खालच्या बाजूिे बसलेला 

पदसतो आहे.” 

“िण तो पे्रतािासूि, पिदाि िांधरा फुटाांवर आहे.” 

“हो. तो पे्रतािासूि पिदाि िांधरा फुटाांवर आहे. कदापचत त्ाचा या घटिेशी काही सांबांध 

िसेल. िण तो िोांद घेण्यासारखा मुिा आहे. मला वाटते, आता इथे अजूि शोधण्यासारखे काही 

रापहलेले िाही. तू म्हणतोस, की इथे िाऊलखुणा पदसल्या िाहीत.” 

“हे मैदाि लोखांडासारखे कडक आहे. त्ामुळे पतथे काही खुणा िाहीत.” 

“मग आिण जाऊ शकतो. िपहल्याांदा, आिण इथूि शेजारील पमस्टर िील पगब्सच्या घरी 

जाऊि तू साांगीतलेली शसे्त्र बघू. मग आिण पवांचेस्टरला जाऊ. आिण िुढे जाण्यािूवी मला 

पमस डिबारला भेटायचे आहे.” 

पमस्टर िील पगब्सि अजूि िरतले िव्हते िण घरात आम्हाला आमच्याकडे सकाळी 

येऊि गेलेले वेडसर पमस्टर बेट्स पदसले. त्ाांिी आम्हाला भीती घालत, मोठ्या मजेिे त्ाच्या 

मालकािे त्ाच्या साहसी आयुष्यात जमवलेल्या वेगवेगळ्या आकाराच्या बांदुका, पिसु्तले इ 

दाखवले.  
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पमस्टर बेट्स बोलले, “पमस्टर पगब्सििा त्ाांचे शतू्र होते. हे त्ाांच्या िद्धती जाणणाऱ्या 

कोणालाही मापहती होते. त्ाांच्या अांथरुणाजवळील खणात ते भरलेले पिसु्तल घेऊि झोित. 

सर, तो आक्रमक मिुष्य आहे. आम्ही सगळे त्ाांिा घाबरूि असतो. मृत बाई कायम त्ाच्या 

दहशतीखाली असायची, याबिल मला खात्री आहे.” 

“तुम्ही कधी पतचा शारीररक छळ होताांिा, िापहला होता का?’ 

“िाही. असे मी म्हणू शकणार िाही. िण मी वाईट --- बोलू िये असे शब्, त्ािे 

िोकराांसमोर उच्चारलेले ऐकले आहेत.” 

आम्ही से्टशिकडे जाताांिा होम्सिे शेरा मारला, “आिला लखिती, घरगुती खासगी 

आयुष्यात चमकताांिा पदसत िाही. ठीक आहे वॉटसि, आिल्याकडे बरीच मापहती गोळा 

झाली आहे. त्ातील काही िवीि आहे. तरीही मी अजूि पिणियाप्रत आलेलो िाही. पमस्टर 

बेट्सला त्ाच्या मालकाबिल प्रचांड राग असला, तरी मला त्ाच्याकडूिच असे समजले की 

खुिाच्या वेळी, त्ाचा मालक अगदी िक्की वाचिालयात होता. साडेआठ वाजता जेवण झालेले 

होते आपण सवि काही ठीकठाक होते. खूि सांध्याकाळी उशीरा झाला. तो िक्की कागदित्रात 

िोांदवलेल्या वेळीच झाला असणार. पमस्टर पगब्सि गावातूि िाच वाजता आल्यािासूि 

दाराबाहेर िडल्याचा काही िुरावा िाही. तर मला समजल्याप्रमाणे पमस डिबार कबूल करते, 

की पतिे पमसेस पगब्सिला िुलावर भेटायचे ठरवले होते. हे सोडूि ती काही बोलत िाही. पतच्या 

वकीलाच्या सल्ल्ािे, ितिःच्या बचावासाठी ती असे करत असावी. आिल्याला पतला िुष्कळ 

प्रश्न पवचारायचे आहेत. पतला भेटल्यापशवाय मला चैि िडणार िाही. मला कबूल केले िापहजे 

की एक गोष्ट सोडूि, मला केस िूणििणे पतच्यापवरुद्ध जाणारी वाटते आहे.” 

“होम्स, ती कुठली गोष्ट आहे?” 

“पतच्या किड्याांच्या किाटात पमळालेले पिसु्तल.” 
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मी पकां चाळलो, “बािरे! होम्स, मला वाटते, हा तर गुन्ह्यातील बळकट िुरावा आहे.” 

“तसेच काही िाही, वॉटसि, आता मी या केसचा जवळूि शोध घेताांिा, मला तेवढीच 

आशा उरली आहे. आिण सतत शोघ घेत रहाण्यावर, भर पदला िापहजे.  गरज िडेल, पतथे 

आिण फसवले तर जात िाही िा, हे बघायला हवे.” 

“तुला काय म्हणायचे आहे, ते मला समजले िाही.” 

“असे बघ, वॉटसि, क्षणभर असे समज, की आिण तुला त्ा स्त्रीच्या जागी बघत आहोत. 

पतला थांड डोक्यािे, बेत आखूि, शतू्रला सांिवायचे आहे. तू तो बेत केला आहेस. एक पचठ्ठी 

पलपहली आहेस. बळी आली आहे. तुझ्याकडे तुझे शस्त्र आहे. गुन्हा केला जातो. हे एखाद्या 

कारापगरासारखे िूणि केले जाते. इतका कलात्मकतेिे  गुन्हा केल्यािांतर, तू तुझी गुने्हगार 

म्हणूि असलेली पकती जवळील झुडूिाांमधे्य शस्त्र लिवूि, ते पतथे कायमचे दडलेले राहील 

असे समजशील, की काळजीिूविक घरी आणूि किड्याांच्या किाटात लिवूि ठेवशील, की 

पजथे ते िपहल्याप्रथम शोधले जाईल? वॉटसि, तुझा जवळचा पमत्र तुला, चाांगला बेत आखणारा 

म्हणू शकणार िाही. मी तुला इतके कचे्च काम केलेले बघू शकणार िाही.” 

“त्ा क्षणाच्या उिीपित होण्यािे असे होऊ शकेल.” 

“िाही. वॉटसि, िाही. मला िाही वाटत, की असे होईल. पजथे थांड डोक्यािे बेत आखूि 

खूि केला जातो, तेव्हा तो झाकायचा बेतही तशाच प्रकारे ठरवलेला असतो.  

त्ामुळे, मी अशी आशा करतो, की आिण काही गांभीर चूक करत आहोत.” 

“िण यात खूि स्पष्ट करण्यासारखे आहे.” 

“ठीक आहे आिण त्ाचे स्पष्टीकरण करू. एकदा तुझा दृष्टीकोि बदलला, की एखादी 

गुन्हा सुचवणारी गोष्ट, सत्ाचा िुरावा बिते. उदाहरणाथि, इथे हे पिसु्तल आहे. पमस डिबार ते 

पतचे िाही, असे म्हणते. आता आिल्या िव्या उिित्तीप्रमाणे, ती खरे बोलत आहे. त्ामुळे ते 
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पतच्या किड्याांच्या किाटात कोणीतरी लिवूि ठेवले आहे. कोण ते पतथे ठेवते? असा कुणी, 

की ज्याला पतच्यावर खुिाचा आळ यायला हवा आहे. खरा गुने्हगारच ती व्यक्ती कशावरूि 

िसेल? तर बघ, आिण कसे सवाित फलदायी तिासाियांत येऊि ठेिलो.” 

आम्हाला त्ा रात्री पवांचेस्टरला रहावे लागले, कारण अजूि सवि काम िूणि झाले िव्हते. 

दुसऱ्या पदवशी सकाळी, पमस्टर जोयस कपमांग या बचाव करणाऱ्या उदयोनु्मख 

वकीलाबरोबर, आम्हाला पमस डिबारला तुरुां गात भेटता आले. आम्ही सवाांकडूि ऐकले होते, 

त्ाप्रमाणे आम्ही एक सुांदर स्त्री आम्हाला भेटेल असे समजत होतो िण पतचा माझ्यावर जो 

िररणाम झाला, तो मी कधीच पवसरू शकत िाही. त्ा लखितीला त्ाच्या ितिःहूि 

शस्वक्तशाली --- त्ाला पियांपत्रत करू शकेल व मागिदशिि करू शकेल --- असे कोणीतरी 

भेटल्याचे पतला भेटल्यावर वाटले, यात काही िवल िाही. कुणीही पतच्या बळकट, साध्यासरळ 

व तरीही भाविाशील चेहऱ्याकडे िापहले असते, तर ती पवचार ि करता िाटक करणारी ि 

वाटता, चाररत्र्यािे उमदी व िेहमी पतचा चाांगला प्रभाव िाडणारीच वाटली असती. ती काळसर 

तिपकरी केसाांची, उांच, उमद्या ठेवणीची, पतच्याबिल वचक वाटेल अशी होती. िण पतच्या 

गडद डोळ्याांमधे्य काकुळतीचे, पिराधारतेचे, व पविवणी करणारे भाव पदसत होते. पशकार 

केल्या गेलेल्या सावजाचे, त्ाच्याभोवती िके्क जाळे बसवल्याचे व त्ा छळातूि सुटका ि 

होण्याचे भाव पदसत होते. िण जेव्हा पतिे माझ्या प्रपसद्ध पमत्राकडे िापहले व त्ािे या केसमधे्य 

लक्ष घातल्याचे बपघतले, तेव्हा पतच्या पफकट गालाांवर उजळ आशा चमकू लागली. पतिे 

आमच्याकडे बपघतले. पतिे खोल, दुिःखी आवाजात पवचारले, “कदापचत पमस्टर िील पगब्सििी 

तुम्हाला काय काय झाले, ते साांपगतले असेल, िाही का?” 

होम्स उत्तरला, “हो. तुम्ही ते िरत साांगायची आवश्यकता िाही. तुम्हाला भेटल्यावर, 

तुमचा त्ाांच्यावर जो प्रभाव आहे त्ाबिल व त्ाच्या बरोबरील िात्ाच्या तुमच्या 
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पिरागसतेबिल, मी पमस्टर पगब्सिचे म्हणणे कबूल करतो आहे. िण हे सगळे कोटाित का 

साांपगतले गेले िाही?’ 

“मला हे अपवश्वसिीय वाटते, की माझ्यावरील हा खुिाचा आरोि चालू रहावा. कुटुांबाच्या 

अांतगित आयुष्यातील दुिःखदायक खोलात ि पशरता, आिल्याला हे प्रकरण हाताळता आले 

िापहजे. िण मला असे समजले आहे, की या प्रकरणाचा पिकाल ि लावता ते अपधक गांभीर 

बिवले जात आहे.” 

होम्स प्रामापणकिणे बोलला, “हे बघा पमस डिबार, मी तुम्हाला पविांती करतो, की तुम्ही 

काही गैरसमज करूि घेऊ िका. पमस्टर कपमांग तुम्हाला पदलासा देतील, की आता सवि िते्त 

आिल्या पवरुद्ध आहेत आपण जर आिल्याला पजांकायचे असेल, तर जे जे शक्य आहेत, ते सवि 

प्रयत्न आिण केले िापहजेत. तुम्ही खूि धोक्याच्या िररस्वस्थतीत आहात, असे म्हणणे ही कू्रर 

फसवणूक होईल. िण सत्ाचा शोध घेण्यासाठी तुम्ही मला सवितोिरी सहाय्य करा.” 

“मी काहीही लिवणार िाही.” 

“मला साांगा, पमस्टर पगब्सिच्या बायकोबरोबर तुमचे सांबांध कसे होते?” 

“पमस्टर होम्स, ती पतच्या टोकाच्या पवषुववृत्तीय प्रादेपशक िभावािुसार, माझा दे्वष करे. 

पतचे िवऱ्यावरचे पे्रम व माझ्यावरचा राग या दोि अध्याि बाजू पमळूि ती बिली होती. आमच्या 

िात्ाबिल पतचा गैरसमज होता. मी पतला चुकीचे ठरवत िाही. िण ती इतके िराकोटीचे 

शारीररक पे्रम करे, की पतला मािपसक व अध्यास्वत्मक पे्रम, ज्यािे मला व पतच्या िवऱ्याला 

जखडूि ठेवले होते, ते समजतच िसे. त्ाच्या छिराखाली राहूि, त्ाची शक्ती व अपधकार 

चाांगल्या गोष्टी ांकडे वळवण्याचीच फक्त माझी इच्छा होती. आता मला पदसते आहे, की ही 

माझी चूक होती. माझ्यामुळे घरातले आिांदी वातावरण गढूळ झाले, याबिल मी मला क्षमा 

करू शकत िाही. तो िररणाम, मी घर सोडले असते, तरी िाहीसा झाला िसता.” 
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होम्स म्हणाला, “पमस डिबार, आता तुम्ही त्ा सांध्याकाळी िक्की काय काय घडले, ते 

साांगा.” 

मला मापहती आहे, त्ाप्रमाणे खरे काय घडले, ते मी तुम्हाला साांगू शकते. िण त्ासाठी 

माझ्याकडे काही िुरावा िाही. तरीही त्ात महत्वाचे --- फार महत्वाचे मुिे आहेत. ते मी स्पष्ट 

करू शकत िाही पकां वा तसे करण्याची कल्पिाही करू शकत िाही.” 

“जर तुम्ही मुिे साांपगतलेत, तर इतरजण स्पष्टीकरण देऊ शकतील.” 

“तर मग मी त्ा रात्रीच्या थॉर िुलावरील माझ्या आस्वस्तत्वाबिल साांगते. मला सकाळी 

पमसेस पगब्सिकडूि एक पचठ्ठी पमळाली. मी मुलाांिा पशकवत असे, त्ा शाळेच्या टेबलावर ती 

िडलेली होती. ती पतिे ितिःच पतथे ठेवली असावी. त्ात असे पलपहले होते, की पतला मला 

काही महत्वाचे साांगायचे असल्यािे, मी पतला रात्रीच्या जेवणािांतर भेटावे. या पचठ्ठीचे उत्तर मी 

बागेतील सौरघड्याळावर ठेवावे, असे पतिे पलपहले होते, कारण पतला यात इतर कोणी िाक 

खुिसलेले िको होते. मला इतक्या गुप्ततेचे कारण कळले िाही. िण मी पतिे साांपगतल्याप्रमाणे 

केले व भेटीची वेळ ठरवली. पतिे मला पतची पचठ्ठी िष्ट करायला साांपगतली होती. त्ाप्रमाणे 

मी ती िष्ट केली. ती पतच्या िवऱ्याला फार घाबरत असे. तो पतला फार कडकिणे वागवत 

असे, ज्याबिल मी त्ाच्याकडे माझा तीव्र पिषेध व्यक्त केला होता. माझी अशी कल्पिा होती, 

की पतला आमच्या भेटीपवषयी त्ाला साांगायचे िसावे.” 

“तरी पतिे तुमचे उत्तर जिूि ठेवले?” 

“हो. मला हे ऐकूि आश्चयि वाटले, की ती पचठ्ठी मरतेवेळी पतच्या हातात होती.” 

“ठीक आहे. मग काय झाले?” 

“मी ठरवल्याप्रमाणे पतला भेटायला गेले. जेव्हा मी िुलाशी आले, तेव्हा पतला पतथे थाांबलेले 

िापहले. त्ा क्षणाियांत मला ही कल्पिा िव्हती, की ती गरीब पबचारी माझा पकती दे्वष करते. 
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ती वेडी झाली होती --- खरच मला वाटले, की ती वेडी झाली होती. मिाच्या कमकुवत 

अवस्थेत, फसवल्या गेल्याच्या खोलवर जाणीवेिे, ती अिाकलिीय रीत्ा वेडी झाली होती. 

पतच्या मिात एवढा राग असताांिा, ती सविसामान्य मिस्वस्थतीत मला रोज कशी भेटत होती? 

ती काय म्हणाली, ते मी साांगणार िाही. पतच्या मिात खदखदणारा उदे्वग, पतिे भयांकर 

जळजळीत शब्ात माझ्यावर ओतला. मी काही उत्तर पदले िाही --- देऊ शकले िाही. पतला 

तशा अवस्थेत बघणे भयािक होते. मी माझे हात माझ्या कािाांवर ठेवले व पिघूि गेले. तेव्हा 

ती िुलाच्या तोांडाशी उभी राहूि, माझ्यावर अजूिही पशव्याांची बरसात करत होती.  

“िांतर ती कुठे सािडली?” 

“त्ा जागेिासूि काही याडाांवर.” 

“तुम्ही गेल्यािासूि थोड्या वेळातच ती मेली, आपण तरीही तुम्हाला पिसु्तलाचा वगैरे काही 

आवाज आला िाही?” 

“िाही. मला काही ऐकू आले िाही. िण पमस्टर होम्स, खरे तर, मी पतच्या त्ा 

आकाांडताांडवािे इतकी हादरूि गेले होते, की मी शाांती पमळवण्यासाठी धावत माझ्या 

खोलीकडे गेले. त्ामुळे मी काही समजूि घ्यायच्या अवस्थेत िव्हते.” 

“तुम्ही म्हणता, की तुम्ही खोलीत िरत आलात. िांतर सकाळिूवी तुम्ही पतथूि बाहेर 

िडलात का?” 

“हो. जेव्हा ती पबचारी मेल्याचा आरडाओरडा मी ऐकला, तेव्हा सगळ्याांबरोबर मीही 

बाहेर धावले.” 

“तुम्हाला पमस्टर पगब्सि पदसले का?” 

“हो. मी त्ाांिा बपघतले, तेव्हा ते िुकतेच िुलावरूि िरतले होते. त्ाांिी डॉक्टर व 

िोपलसाांिा पिरोि िाठवला होता.” 
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“ते फार िाराज पदसत होते का?’ 

“पमस्टर पगब्सि हे फार बळकट व अांतमुिख माणूस आहेत. मला वाटते, ते कधी भाविाांचे 

प्रदशिि करत िाहीत. िण मी त्ाांिा चाांगले ओळखत असल्यािे, मला ते खूि व्यपथत 

झाल्यासारखे वाटले.” 

“आता आिण सवाित महत्वाच्या मुद्द्याकडे येऊ. तुमच्या खोलीत सािडलेले हे पिसु्तल, 

तुम्ही यािूवी कधी िापहले होते का?” 

“शिथेवर साांगते, की िाही.” 

“ते कधी सािडले?” 

“जेव्हा िोपलसाांिी तिासणी केली, तेव्हा दुसऱ्या पदवशी सकाळी.” 

“तुमच्या किड्याांमधे्य?” 

“हो. माझ्या किड्याांच्या किाटात, माझ्या डर ेसेसखाली.” 

“ते पतथे पकती काळ िडले होते, याबिल तुमचा काय तकि  आहे?” 

ते पतथे आदल्या पदवशी सकाळी िव्हते.” 

“तुम्हाला कसे मापहती?” 

“कारण तेव्हा मी किाट आवरत होते.” 

“हे तुमचे िक्की शेवटचे उत्तर असावे. म्हणजे कोणीतरी तुमच्या खोलीत येऊि, 

तुमच्यावर खुिाचा आळ यावा म्हणूि, ते पतथे ठेवले.” 

“असेच असणार.” 

“आपण कधी?’ 
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“हे फक्त जेवायच्या वेळीच केले जाऊ शकते. िाहीतर मी मुलाांबरोबर पतथे असते.” 

“तुम्हाला पचठ्ठी पमळाली, तेव्हाही तुम्ही खोलीतच होतात?’ 

“हो. तेव्हािासूि, िूणि सकाळभर.” 

“पमस डिबार, मी तुमचा आभारी आहे. मला तिासात मदत करेल, असे अजूि काही 

आहे का?” 

“िाही.” 

“िुलाच्या दगडी पभांतीवर काही मारामारी वा खूिखराबा झाल्याच्या खुणा आहेत. त्ा 

पे्रताच्या पवरुद्ध बाजूला असूि, अगदी िुकत्ात झालेल्या पदसतात. तुम्हाला त्ाचे काही 

स्पष्टीकरण देता येईल का?” 

“तो िक्कीच एक योगायोग असावा.” 

“हे पवपचत्र आहे. पमस डिबार, फारच पवपचत्र आहे. त्ा दुिःखाांपतकेच्या वेळी व त्ा 

जागीच, पतथे ते का पदसावे?” 

“िण ते कशामुळे झाले असेल? जबरदस्त काही घडल्यापशवाय, असे पदसणार िाही.” 

होम्सिे उत्तर पदले िाही. त्ाचा उतरलेला, उतु्सक चेहरा, अचािक ताण आल्याचे दाखवू 

लागला. ते त्ाच्या बुद्धीमते्तिे काही अचाट शोध लावल्याचे, पिदशिक होते. त्ाच्या मिातील 

खळबळ इतकी स्पष्ट पदसत होती, की आमच्यािैकी कोणीच काही बोलू धजले िाही. तो 

वकील, कैदी व मी, असे आम्ही पतघेजण त्ाच्याकडे श्वास रोधूि, िूणििणे लक्ष देऊि, बघत 

बसलो. तो काहीतरी कृती करायच्या इराद्यािे, िण कमी चिळतेिे, एकदम खुचीतूि उठला. 

तो ओरडला, “चल वॉटसि, चल.” 

“पमस्टर होम्स, काय झाले?” 
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“पमस डिबार, पवशेष काही िाही. पमस्टर कपमांग, तुम्ही माझ्याकडूि काही ऐकाल. 

न्यायदेवतेच्या कृिेिे, मी तुम्हाला अशी केस देईि, जी इांग्लांडभर दुमदुमेल. उद्याियांत तुम्हाला 

बातमी पमळेल. पमस डिबार, मध्यांतरीच्या काळात, तुमची आशा जागृत ठेवा. कारण काळे 

ढग िाहीसे होऊि, सत्ाचा प्रकाश िडू लागला आहे.” 

पवांचेस्टरिासूि थॉर िुलाियांतचा प्रवास फार लाांबचा िव्हता. िण माझ्या अधीरिणामुळे, 

मला तो खूि वेळाचा वाटत होता. तर होम्ससाठी तो त्ाच्या उदास अिस्थतेमुळे, शेवट 

िसलेला वाटत होता. तो एका जागी िस्थ बसू शकत िव्हता. तो डब्यात फेऱ्या मारत होता. 

त्ाच्या लाांब बोटाांिी त्ाच्या शेजारील जागेवर, तबल्यासारखा ठेका धरत होता. तरीही 

अचािक आमचे उतरायचे पठकाण जवळ आल्यावर, तो माझ्यासमोर बसला. --- आमचा 

िपहल्या वगािचा डबा होता --- माझ्या गुडघ्याांवर त्ाचे दोन्ही हात ठेवत, माझ्या डोळ्यात 

पवशेष अशा खट्याळिणे बघत रापहला. ती त्ाची महत्वाच्या मिस्वस्थतीची खूण होती. 

तो म्हणाला, “वॉटसि, मला आठवले की आिल्या या मोपहमेत, तू सशस्त्र असतोस.” 

जेव्हा त्ाचे मि समस्या सोडवण्यात व्यग्र असे, तेव्हा तो ितिःच्या सांरक्षणाची फारशी 

काळजी घेत िसे. अिेक वेळा माझे पिसु्तल अशा गरजेच्या प्रसांगी, उियोगी िडणाऱ्या पमत्राची 

भूपमका बजावे. मी त्ाला त्ा गोष्टीची आठवण करूि पदली.  

“हो. हो. मी अशा बाबतीत थोडा पवसराळू आहे. िण तुझ्याकडे तुझे पिसु्तल आहे का?” 

मी माझ्या मागच्या स्वखशातूि, ते काढूि दाखवले. छोटे, सुटसुटीत िण चोख काम 

करणारे शस्त्र. आम्ही त्ात गोळ्या भरल्या आपण ते िीट तिासले.  

तो बोलला, “ते जड आहे --- चाांगलेच जड आहे.” 

“हो. ते थोडे जड आहे िण कामाचे आहे.” 

तो थोडा वेळ त्ाच्याकडे पवचारिूविक बघू लागला.  
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तो बोलला, “तुला मापहती आहे वॉटसि, आिण सोडवत असलेल्या केसमधे्य तुझ्या 

पिसु्तलाचा अगदी जवळचा सांबांध असणार आहे, असे मला वाटते.” 

“माझ्या पप्रय होम्स, तू थट्टा करतो आहेस.” 

“िाही, वॉटसि, मी हे गांभीरिणे बोलतो आहे. आिल्यासमोर एक िरीक्षा आहे. जर 

आिण त्ात उत्तीणि झालो, तर मग सवि सोिे आहे आपण िरीक्षा या छोट्या शस्त्राच्या 

कसोटीवर अवलांबूि रापहल. यातूि एक गोळी काढूि टाकू. आता आिण उरलेल्या िाच, 

आिण सोडवत असलेल्या गूढ प्रकरणाशी ताडूि बघू. आता गोळ्या भरलेले जड पिसु्तल तयार 

ठेव. आता ररकाम्या पिसु्तलािेक्षा वजि वाढल्यामुळे, ते जास्त चाांगली कामपगरी करेल.” 

त्ाच्या मिात काय आहे, ते मला िीट कळत िव्हते. तो ही साांगत िव्हता. आम्ही 

लहािशा हँिशायर से्टशिवर येईियांत तो पवचारात हरवूि बसला होता. आम्ही एका मोडक्या 

टाांग्यातूि, आमच्या सैन्यातील गुप्त पमत्राकडे, साजांटकडे,  आलो.  

“पमस्टर होम्स, काय म्हणत आहात? काही िुरावा?’ 

माझा पमत्र म्हणाला, “ ते सवि डॉ वॉटसिच्या पिसु्तलावर अवलांबूि आहे. हे बघा, ते 

पिसु्तल. ऑपफसर, तुम्ही मला दहा याडि लाांबीचा दोरा देऊ शकाल का?” 

गावातील दुकािात बळकट दोऱ्याचा गुांडा पमळाला.  

होम्स म्हणाला, “मला वाटते, आिल्याला एवढेच हवे होते. आता मला आशा आहे, की 

आिण आिल्या तिासाच्या प्रवासाच्या शेवटाकडे येत आहोत.” 

सूयि मावळत होता आपण हँिशायरच्या माळरािावर पहवाळ्याचे सुांदर दृष्य पदसत होते. 

साजांट अपवश्वसिीय व खोचक िजरेिे, त्ाच्या मिाच्या पवरोधक भूपमकेतूि बघत होता. 

आमच्या शेजारील वेडीवाकडी हालचाल करणाऱ्या माझ्या पमत्राच्या मिाच्या सुदृढतेबिल, 

शांका घेत होता. जसजसे आम्ही गुन्ह्याच्या जागेजवळ येऊ लागलो, तसतसे मला पदसत होते, 
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की माझा पमत्र त्ाच्या सवयीिुसार थांडिणा दाखवत असला तरी, खरे तर खूि पचडलेला होता. 

माझ्या बोलण्यावर त्ािे शेरा मारला, “हो, वॉटसि, तू िूवी माझा तकि  चुकलेला िापहला आहेस. 

मला अशा गोष्टी ांबिल अांतिःपे्ररणा पमळते. तरीही कधीकधी मी हरतो. पवांचेस्टरमधील तुरुां गात 

माझ्या मिात िपहल्याांदा ते चमकूि गेले, तेव्हा मला त्ाची खात्री वाटली. िण पक्रयाशील 

मिाची एक तु्रटी अशी होती, की आिण िेहमी ियाियी स्पष्टीकरणे देतो, िण आिले िाणे खोटे 

ठरु शकते. आपण तरीही --- आपण तरीही --- वॉटसि, आिण प्रयत्न करूि बघू शकतो.” 

त्ािे चालताांिा दोऱ्याचे एक टोक पिसु्तलाच्या धरायच्या भागाला बाांधले. आता आम्ही 

त्ा दुिःखाांपतकेच्या जागी आलो. मोठ्या काळजीिे त्ािे साजांटच्या मागिदशििाखाली, पे्रत िडले 

होते, त्ा जागी खूण केली. मग झाडाझुडुिाांच्यामधूि मागि काढत, त्ािे एक मिाजोगता दगड 

पमळवला. त्ािे त्ा दगडाला दोऱ्याचे दुसरे टोक बाांधूि, तो िुलाच्या कठड्यावरूि िाण्यावर 

लोांबत ठेवला. मग तो िुलाच्या टोकािासूि काही अांतरावर, मृतू् झालेल्या जागी उभा रापहला. 

माझे पिसु्तल हातात घेतले. पिसु्तल व दगड याांच्यामधे्य दोरा ताणूि बाांधलेला होता.  

तो ओरडला, “आता इकडे बघा.” 

त्ाच क्षणी त्ािे पिसु्तल ितिःच्या डोक्याला लावले व िेम ि साधता, ते िुसते सोडूि 

पदले. त्ाच वेळी ते एक झोका घेऊि, दगडाच्या ओझ्यािे अचािक वेगळ्याच पदशेिे खेचले 

गेले. िुलाच्या पभांतीला त्ाचा फटका बसूि िाण्यात िडले. होम्स त्ा पभांतीशी जायच्या आत 

काही सेकां द, ते िाण्यात िडले. त्ाला हवे होते तसे घडल्यािे, त्ािे एक पवजयाची आरोळी 

ठोकली. 

“याहूि तांतोतांत प्रदशिि तुम्ही कधी िापहले होते का? वॉटसि, बघ, तुझ्या पिसु्तलािे 

समस्या सोडवली! िक्षीदार कठडा असलेल्या िुलाच्या पवरुद्ध बाजूच्या दगडी पभांतीवर 

आढळलेल्या िाण्याएवढ्या आकाराच्या फोडल्या गेलेल्या भागाएवढाच भाग इथे फुटलेला 

पदसतो आहे.  
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उठूि व आश्चयिचपकत साजांटकडे तोांड करूि तो म्हणाला, “आज आिण हॉटेलात राहू. 

तू अथाित िाण्यात िडलेले पिसु्तल शोधायला एक अडकवायचा हुक आण आपण माझ्या 

पमत्राचे पिसु्तल तू िाण्यात सहज शोधू शकशील. सूड घेऊि दुसऱ्या पिरागस व्यक्तीला खुिी 

ठरवण्यासाठी, व ितिःचा गुन्हा लिवण्यासाठी, त्ा िीच स्त्रीिे वािरलेले एक पिसु्तल, दोरा 

आपण वजि देखील तुला िाण्यात एका कडेला सािडेल. तू पमस्टर पगब्सिला साांगू शकतोस, 

की मी त्ाला सकाळी भेटेि. तेव्हा पमस डिबारची आरोिातूि मुक्तता करण्यासाठी काय 

करावे लागेल, हे बघता येईल.” त्ा सांध्याकाळी िाईि ओढत हॉटेलमधे्य आम्ही एकमेकाांसमोर 

बसलो, तेव्हा होम्सिे सवि गोष्टी ांचा धावता आढावा घेतला.  

तो म्हणाला, “वॉटसि, मला भीती वाटते, तुझ्या िोांदवहीमधे्य मी थॉर िुलाच्या केसची भर 

घातली, तरी तू माझी कीती वाढवणार िाहीस. मी मिािे पिस्विय झालो आहे आपण त्ात मी 

माझ्या शोधकलेचा िाया असलेले, सत् व कल्पिा याांचे पमश्रण घालू इस्वच्छतो. मी कबूल करतो, 

की िुलाच्या दगडी पभांतीतील उडालेला तुकडा हा केसचे गूढ सोडवण्यासाठी, िुरेसे काही 

सुचवणारा िुरावा होता. मी त्ाकडे आधीच लक्ष ि पदल्याबिल, मी मला दोष देतो.  

“हे कबूल केले िापहजे, की त्ा दुिःखी स्त्रीच्या मिाचे खेळ इतके िाजूक अिाकलिीय 

रीत्ा मिाच्या खोल तळात बुडलेले होते, की पतचा बेत उलगडणे, ही सोिी गोष्ट िव्हती. 

िवऱ्याकडूि पधक्कारले गेलेले पे्रम कुठल्या थराियांत जाऊ शकते, हे दाखवणारे इतके पवपचत्र 

दुसरे उदाहरण आिण केलेल्या साहसाांमधे्य असेल, असे मला वाटत िाही. पतच्या दृष्टीिे पमस 

डिबार पतची शारीररक शतू्र होती, की फक्त मािपसक, ते दोन्ही पतच्या दृष्टीिे सारखेच अक्षम्य 

होते.  ती पतच्या िवऱ्यावरचे पे्रम सतत व्यक्त करत असे, िण त्ाबदल्यात पतला िवऱ्याकडूि 

पधक्कारले जाई. त्ामुळे अथाित ती पचडूि, त्ा पिरागस स्त्रीला सतत टोचूि बोलण्यािे व 

कठोर कृतीिे दोष देत असे. पतचा िपहला पिणिय ितिःचे आयुष्य सांिवण्याचा होता. िण िांतर 
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पतच्या सुिीक डोक्यातूि असा बेत पिघाला, की ते अशा रीतीिे सांिवायचे की पतच्या अचािक 

मृतु्िेक्षा, पतिे घेतलेल्या बळीचे िशीब जास्त वाईट ठरेल. 

त्ासाठी घेतल्या गेलेल्या िायऱ्या आिण िीट समजूि घेऊ शकतो. त्ात पतच्या 

उले्लखिीय रीत्ा अिाकलिीय मिाचे, दशिि घडू शकते. पमस डिबारकडूि हुशारीिे पचठ्ठी 

पमळवूि, असा आभास पिमािण केला गेला, की पतिे गुन्ह्याचे दृष्य घडवूि आणले आहे. पतिे 

ती पचठ्ठी ितिःच्या हातात धरूि ठेवण्याची कृती अती काळजीिे केली असावी, की ि जाणो 

पमस डिबारिे ही पचठ्ठी पलपहली असल्याचे कळायला, चुकुिही उशीर व्हायला िको. 

सुरवातीला, या एकाच गोष्टीमुळे माझा सांशय वाढण्यास सुरवात झाली.  

िांतर पतिे घरी असलेल्या पतच्या िवऱ्याच्या सांग्रहातील, िेटीत ठेवलेल्या जोडीतील,  एक 

पिसु्तल घेतले --- ते पतच्या उियोगासाठी ठेवले. त्ा जोडीतले दुसरे पतिे त्ा सकाळी पमस 

डिबारच्या किड्याांच्या किाटात, त्ातील एक गोळी काढूि ठेवले. कुणाचे लक्ष िसताांिा, हे 

ती सहजिणे करू शकली. पतिे पतचे शस्त्र लाांब िडावे, म्हणूि मुिाम केलेला अिन्यसाधारण 

बेत प्रत्क्षात आणण्यासाठी, िांतर ती थॉर िुलावर आली. जेव्हा पमस डिबार आली, तेव्हा पतिे 

पतचा राग व्यक्त करायला सुरवात केली. जेव्हा ती आत पिघूि गेली, तेव्हा पतिे पतचा भयािक 

बेत अांमलात आणला. पिसु्तल ितिःच्या उजव्या कािशीलाजवळ रोखूि चाि ओढला. गोळी 

मेंदूतूि आरिार गेली व खाली िडली. दोऱ्यािे ताणूि बाांधलेले पिसु्तल, झोका खाऊि िुलाच्या 

पभांतीवर जाऊि आिटले, ज्यामुळे फटका बसूि पभांतीचा काही लहािसा भाग फुटला. 

दगडाच्या भारािे ते पिसु्तल िुन्हा हेलकावा खाऊि दगडा बरोबर िाण्यात िडले. आता प्रते्क 

दुवा साांधला गेला होता आपण साखळी िूणि झाली होती. पे्रताजवळ िडलेली गोळी, पमस 

डिबारच्या किाटात सािडलेल्या पिसु्तलातील असल्याचे तिासणीअांती िक्की झाले व त्ा 

पिरिराध स्त्रीला तुरुां गात डाांबण्यात आले. वतिमाििते्र असे पवचारतील, की हे आधीच का 

शोधले गेले िाही? िण घटिा घडूि गेल्यावर शहाणिण येणे सोिे आहे. पशवाय तुम्ही काय व 
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कुठे शोधत आहात, याची िुरेशी जाणीव असल्याखेरीज, जलिणीिी भरलेल्या तलावाचा 

अांदाज घेणे, हे सोिे काम िाही. ठीक आहे, वॉटसि, आिण त्ा उले्लखिीय स्त्रीला व 

भीतीदायक रीत्ा आक्रमक मिुष्याला, मदत केली आहे. भपवष्यात ते त्ाांच्या इच्छाआकाांक्षा 

िुऱ्या करतील, हे काही अशक्य पदसत िाही. आपथिक जगाला समजेल की, त्ा मुलाांिा 

पशकवायच्या शाळेच्या दुिःखी खोलीत, पमस्टर िील पगब्सि काही धडा पशकले.  
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The Gloria Scott 

ग्लोररया स्कॉट 

 

आम्ही पहवाळ्यातील एका रात्री शेकोटीच्या कडेला बसलो असताांिा, माझा पमत्र 

शेरलॉक होम्स म्हणाला, “वॉटसि, माझ्याकडे काही कागद आहेत. मला खरेच वाटते, की तू 

ते एकदा डोळ्याखालूि घालावेस. ते ग्लोररया स्कॉटच्या असामान्य केसचे कागद आहेत. ते 

जेव्हा शाांतीदेवता टर ेव्हरिे वाचले तेव्हा तो भीतीिे अधिमेला झाला.  

त्ािे खणातूि, थोडा गांजलेले िोकळ नळकाांिे काढले व त्ाची पचकटिट्टी काढूि, 

िाटीसारख्या करड्या रांगाचा अध्याि कागदाांचा गठ्ठा माझ्या हातात पदला.  
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त्ात पलपहले होते, “लांडिच्या साठीचा खेळ िुरवठा आता सांिलेला गेलेला पदसतो आहे. 

मुख्य माणूस हडसििे आता आम्हाला सवि कोांबड्याांबिल िेमके काही स्पष्ट असे साांपगतलेले 

असे समजले आहे. कोांबड्या िाळणाऱ्या तुझ्या शेतकऱ्याांच्या भल्या आयुष्यासाठी िक्ष्याांच्या 

मागणीप्रमाणे पवमाि पतकीट काढूि प्रवास सतकि तेिे सतत कर.” 

तो अथि लावण्यास कठीण असा पिरोि वाचूि, मी वर बपघतले, तेव्हा माझ्या 

चेहऱ्यावरील भावाांकडे बघूि होम्स गालातल्या गालात हसत होता.  

तो म्हणाला, “तू थोडा घाबरलेला पदसतोस.” 

“मला कळत िाही, की असला पिरोि वाचूि भीती कशी वाटेल. मला तर तो पविोदी 

िद्धतीिे, पवस्कळीत िरूिात पलहीलेला पदसतो.” 

“असेलही. तरीही तो बळकट, सशक्त व चाांगला वाचक त्ामुळे पिसु्तलातील गोळी 

सुटल्याप्रमाणे िार कोलमडूि िडला, ही गोष्ट कशी काय घडली?” 

मी म्हणालो, “तू माझी उतु्सकता वाढवतो आहेस. िण तू आता असे का म्हणालास, की 

मी या केसचा अभ्यास करण्यासाठी पवपशष्ट कारणे होती.” 

“कारण ज्यात मी गुांतलो, अशी ही िपहली केस होती.” 

मी िेहमी माझ्या पमत्राकडूि गुन्ह्यापवषयी सांशोधि करताांिा तो कुठल्या पदशेिे चालला 

आहे, हे शोधायचा प्रयत्न केलेला होता. िण त्ाला असे पविोदी सांभाषण करताांिा कधी 

िकडले िव्हते. आता तो िुढे होऊि एका खुचीत बसला व त्ाच्या गुडघ्यावर ते कागद 

िसरले. मग त्ािे िाईि िेटवला. मग िािे उलटत तो िाईि ओढत रापहला.  

त्ािे पवचारले, “तू मला कधी स्वव्हक्टर टर ेव्हरबिल बोलताांिा ऐकलेस? मी दोि वषे 

कॉलेजमधे्य असताांिाचा माझा तो एकमेव पमत्र होता. मी कधीच सामापजक प्राणी िव्हतो. 

वॉटसि, त्ािेक्षा मी एकट्यािे खोलीत रहाणे िसांत करत असे. माझा काही पवचार चालू असे. 
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त्ामुळे माझ्या बरोबरीच्या मुलाांमधे्य मी कधीच पमसळलो िाही. मला बॉक्सी ांग व 

अडथळ्याांच्या शयितीत थोडाफार रस होता. िण माझी अभ्यासाची िद्धत इतर सवाांिेक्षा वेगळी 

होती. त्ामुळे आमचा एकमेकाांशी काही सांबांध येत िसे. मला फक्त टर ेव्हर मापहती होता. एका 

सकाळी मी चचिमधे्य जात असताांिा, टर ेव्हरच्या पशकारी कुत्र्यािे, माझ्या घोट्यावर हल्ला 

केल्यामुळे मला अिघात झाला, तेव्हा मला तो मापहती झाला.  

तर अशी काही काव्यात्मक िवे्ह तर रोखठोक िद्धतीिे आमची मैत्री झाली. िण ती 

िररणामकारक होती. दहा पदवस मी झोिूि होतो. िण टर ेव्हर माझ्या चौकशीसाठी येत असे. 

सुरवातीला आम्ही पमपिटभर बोलत असू. िण हळूहळू त्ाच्या भेटी ांचा वेळ वाढू लागला. आपण 

ती सहामाही सांितािा आम्ही घट्ट पमत्र झालो. तो आिांदी,  उत्साही, भाविामय व दमदार मुलगा 

होता. बऱ्याच बाबतीत माझ्या पवरुद्ध होता. िण काही पवषय आमच्यात समाि होते. त्ालाही 

माझ्याप्रमाणेच कुणी पमत्र िव्हते, हे समजल्यावर तर आमच्यातील बांध आणखी बळकट झाले. 

शेवटी त्ािे िॉरफोकमधील डॉपिथ्रोि येथे त्ाच्या वपडलाांच्या घरी मला भेटायला बोलावले. 

महीन्याभराच्या लाांब सुट्टीत मी त्ाांचा िाहुणचार िीकारला.  

मध्यांतरीच्या काळात वयस्क टर ेव्हर अथाितच िैसेवाला व जमीिदार झाला होता. ब्रोड्स 

प्रदेशातील लँगमेरेच्या उत्तरेला असलेले डॉपिथ्रोि हे छोटेसे गाव होते. भले मोठे, ओकचे वासे 

असलेले, पवटाांमधे्य बाांधलेले, िाांढऱ्या रांगाच्या रस्त्यािे गावाला जोडलेले असे त्ाचे घर, जुन्या 

िद्धतीचे होते. कुां िणाशी िाणथळ जागेत रािटी बदकाांची पशकार करता येत असे. छाििैकी 

मासे िकडता येत. माझ्या मापहतीप्रमाणे आधी पतथे रहाणाऱ्याकडूि घेतलेले लहािसे 

वाचिालय होते. एक ियांिाकी होता. त्ामुळे पतथे मपहिाभर रहाणे अशक्य ठरवणारा 

माणूस, िक्कीच िेमकेिणा व चटिटीतिणा जिणारा माणूस असणार.  

त्ाचे वडील पवधुर होते व तो त्ाांचा एकुलता एक मुलगा होता.  
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मी असे ऐकले होते, की त्ाला एक बहीण होती. िण बपमांगहॅमला भेट देतािा ती 

घटसिि होऊि वारली. मला त्ाच्या वपडलाांमधे्य फारच िारस्य वाटले. ते थोडे सांसृ्कतीचे 

उिासक होते. फार िाही. ते शारीररक व मािपसक दृष्ट्ट्या उद्धटिणे शक्तीशाली होते. त्ािा 

िुस्तकाांबिल क्वपचतच काही मापहती होती. िण त्ाांिी खूि प्रवास केला होता व खूिसे जग 

िापहले होते. ते ज्या गोष्टी पशकले, त्ा सवि त्ाांच्या लक्षात होत्ा. ते करड्या केसाांचे, रािलेल्या 

चॉकलेटी चेहऱ्याचे, पिळ्या भीतीदायक डोळ्याांचे, चाांगले उांचपिांच व मोठ्या हाडिेराचे होते. 

तरी दयाळूिणाबिल व मदतीला तत्पर असल्याबिल गावात त्ाांची पकती होती. ते सहिशील 

व दयाळू असूि गावातील भाांडणाांचे पिकाल देतािा िेहमी सौम्य पशके्षची पशफारस 

करण्याबिल प्रपसद्ध होते. 

मी पतथे आल्यािासूि काही पदवसात, आम्ही जेवणािांतर वाईि घेत बसलो होतो. तेव्हा 

तरुण टर ेव्हरिे मी आधीच माझी अशी िद्धत बिवलेल्या, पिरीक्षणावरूि पिष्कषि काढायच्या 

सवयीची, चचाि करायला सुरवात केली. तरीही मला माझ्या  िुढील आयुष्यातील त्ा िद्धतीच्या 

सहभागाबिल काही मापहती िव्हते. वयस्क माणसािे सहज असा पवचार केला, की मी मोठ्या 

धैयाििे व शक्तीयुक्तीिे िादाक्राांत केलेल्या काही पकरकोळ गोष्टी, त्ाांचा मुलगा जास्त फुगवूि 

साांगतो आहे.  

ते पविोदी िद्धतीिे हसत म्हणाले, “पमस्टर होम्स, आता असे बघा, माझ्याबिल तुम्ही 

काय साांगू शकाल?” 

मी उत्तरलो, “मला वाटते, साांगण्यासारखे फार काही िाही. िण मी असे सुचवू शकेि 

की गेल्या बारा मपहन्यात तुम्ही तुमच्यावर खासगी हल्ला होण्याची भीती बाळगूि आहात.” 

त्ाांच्या ओठावरचे हास्य मावळले. त्ाांिी माझ्याकडे खूि आश्चयाििे बपघतले.  

ते त्ाांच्या मुलाकडे वळूि म्हणाले, “ते खरे आहे. स्वव्हक्टर, तुला मापहती आहे का, त्ा 

जमीि बळकवणाऱ्या टोळीला आिण िेस्तिाबूत केले, तेव्हा त्ाांिी आिल्याला मारायची 
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शिथ घेतली होती. सर एडवडि होली ांवर खरोखर हल्ला झाला. तेव्हािासूि मी िेहमी सावध 

असतो. तरी मला हे कळत िाही की हे तुला कसे मापहत?” 

मी उत्तरलो, “तुमच्याकडे एक छाि काठी आहे. त्ावरील अक्षराांवरूि मला समजले 

की ती एक वषाििेक्षा जुिी िाही. िण तुम्ही कष्ट घेऊि त्ा काठीच्या एका बाजूला भोक िाडूि 

त्ात पशसे ओतले आहे. अशा तऱ्हेिे तुम्ही त्ाचे शस्वक्तमाि शस्त्र बिवले आहे. तुम्हाला काही 

धोका असल्यापशवाय तुम्ही अशी काळजी घेणार िाही.” 

त्ाांिी हसत पवचारले, “अजूि काही?” 

“तुम्ही तरुणिणी बरेच बॉक्सी ांग केलेले आहे.” 

हे िण बरोबर आहे. तुला हे कसे मापहत? माझे सरळ िाक थोडे वाकडे झाले आहे 

का?” मी म्हणालो, “िाही. ते तुमचे काि आहेत. बॉक्सी ांग करणाऱ्या माणसासारखे ते पवपशष्ट 

रीत्ा चिटे व जाड आहेत.” 

“अजूि काही?” 

“तुमच्या फुगीर स्नायुांवरूि कळते आहे की तुम्ही खूि खणले आहे.” 

“मी सोन्याच्या शेतीत सारा िैसा कमावला आहे.” 

“तुम्ही नू्यझीलांडमधे्य होतात.” 

“एकदम बरोबर.” 

“तुम्ही जिािला भेट पदली आहे.” 

“खरे आहे.” 

“ज्याच्या िावाची आद्याक्षरे J. A. आहेत अशा माणसाशी तुमची खूि जवळीक आहे. 

िांतर तुम्ही त्ाला िूणििणे पवसरूि गेला आहात.” 
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पमस्टर टर ेव्हर हळू हळू उभे रापहले. पवपचत्र जांगलीिणे त्ाांचे मोठे पिळे डोळे माझ्यावर 

स्वस्थर करुि ते िुढे आले आपण खाली गापलच्यावर िडलेल्या टरफलाांवर तोांड खाली करूि 

चक्कर येऊि िडले.  

“वॉटसि, तू कल्पिा करू शकतोस, की मला व स्वव्हक्टरला पकती धक्का बसला असेल. 

त्ािा आलेली खुमखुमी फार काळ पटकली िाही. िण तरीही आम्ही त्ाांची कॉलर सैल केली, 

तेव्हा त्ाांिी त्ाांच्या िेल्यामधूि, ितिःच्या चेहऱ्यावर िाणी पशांिडले. तोांड उघडे टाकूि हवा 

आत ओढूि घेतली व उठूि बसले.  

ते जबरदस्तीिे हसत बोलले, “अरे मुलाांिो, मला आशा आहे की मी तुम्हाला घाबरवले 

िसेल. मी दणकट पदसलो, तरी माझ्या हृदयात एक दुबिल जागा आहे. ती मला कधीही दणका 

देऊ शकते. मला समजत िाही, तू हे कसे काय साध्य केलेस. पमस्टर होम्स, मला वाटते की 

समोर पदसणाऱ्या गोष्टी व तकि बुद्धी वािरणारे गुप्तचर तुमच्यािुढे पिष्प्रभ आहेत. हीच तुझ्या 

भावी आयुष्याची रेखा आहे. एक जगाचा अिुभव घेतलेला माणूस हे साांगतो आहे.” 

“जास्त वाढवूि साांपगतलेली माझी क्षमता व त्ाांिी केलेली पशफारस, या त्ाांच्या 

प्रोत्साहिामुळे िपहल्याांदा माझ्या डोक्यात असे आले, की माझ्या या सवाित आवडत्ा छां दाचा 

मी व्यवसाय बिवू शकतो. िण त्ावेळेस असा पवचार मी करू शकत िव्हतो, कारण माझा 

यजमाि अचािक आजारी िडल्यािे मी हवालपदल झालो होतो.  

मी म्हणालो, “मी अशी आशा करतो की तुम्हाला दुिःख होईल, असे मी काही बोललो 

िसेि.” 

“तसे िापहले, तर तू िक्कीच काही िाजूक बाबी ांिा स्पशि केलास. मी तुला पवचारू 

शकतो का, की तुला पकती व कसे मापहत आहे? आता ते अधिपविोदी िद्धतीिे बोलत होते. 

िण अजूिही त्ाांच्या डोळ्याांच्या कडाांवर भीती तरळत होती.  
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मी म्हणालो, “हे तर अगदी साधे आहे. तुम्ही जेव्हा तुमचा हात हलवला, तेव्हा तुमच्या 

कोिराच्या आतील बाजूि J. A. असे गोांदवूि घेतलेले मी िापहले. अजूि ती अक्षरे वाचता येतील 

इतित ठळक होती. िण ती िुसट होत चालली होती व त्ाभोवतालच्या कातडी वरूि असे 

लक्षात येत होते की ती िुसूि टाकायचा प्रयत्न झालेला आहे. त्ावरूि हे लक्षात आले की ती 

आद्याक्षरे तुमच्या खूि जवळची होती आपण िांतर तुम्हाला ती पवसरण्याची इच्छा होती.” 

त्ाांिी सुटकेचा पििःश्वास टाकत म्हटले, “काय दृष्टी आहे! तू म्हणालास, तसेच ते आहे. 

िण आिण त्ाबिल बोलायला िको. भुताांिैकी आिल्या जुन्या पे्रमी माणसाांची भुते सवाित 

वाईट असतात. आिण पबलीयडिच्या खोलीत जाऊ. आपण शाांतिणे पसगरेट ओढू.” 

“त्ा पदवसािासूि, पमस्टर टर ेव्हर याांच्या व माझ्या पमत्रत्वामधे्य िेहमी एक सांशयाचा 

धागा रापहला. त्ाांचा मुलगादेखील तसे जाणवल्याचे म्हणाला. तो बोलला, “तू त्ा गावाच्या 

िुढाऱ्याला असा काही धक्का पदला आहेस, की तुला काय मापहती आहे व काय िाही याबिल 

त्ाांिा िेहमीच धास्ती वाटेल. माझी खात्री आहे, की ते तसे कधी दाखवणार िाहीत. िण ते 

इतके भक्कमिणे त्ाांच्या मिात असेल, की ते त्ाांच्या प्रते्क कृतीतूि पदसेल. शेवटी माझी 

इतकी खात्री झाली, की माझ्यामुळे ते अवघडल्यासारखे होतात, की मी पतथे जाणे बांद केले. 

तरीही त्ाच पदवशी, मी  जाण्यािूवी, अशी एक घटिा घडली, ज्यामुळे आधीच्या घटिाांचे 

महत्व अधोरेस्वखत झाले.  

आम्ही खुच्याि टाकूि बागेतील पहरवळीवर बसलो होतो. उन्ह खात आम्ही आजूबाजूच्या 

तलावाांची शोभा बघत होतो. तेव्हा एक िोकराणी साांगत आली की पमस्टर टर ेव्हर, याांिा 

भेटायला एक माणूस आला आहे.  

यजमािािे पवचारले, “त्ाचे िाव काय आहे?” 

“त्ािे काही साांपगतले िाही.” 
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“मग त्ाला काय हवे आहे?’ 

तो म्हणतो आहे, की तुम्ही त्ाला ओळखता. त्ाला फक्त एक पमपिटभर बोलायचे 

आहे.” 

त्ाला इकडे घेऊि ये. “क्षणभरािे पतथे वयािे सुरकुत्ा िडलेला, िाठीत वाकलेला 

माणूस सावकाश वेड्यावाकड्या िद्धतीिे चालत आला. त्ािे उघडे जाकीट घातले होते. 

त्ाच्या बाहीवर काही साांडले होते. त्ािे लाल काळे चौकोि असलेला शटि घातला होता. पिळी 

जीि व जड पझजलेले बूट घातले होते. त्ाचा चेहरा बारीक, लबाड व रािलेला व कायमचा 

हसरा असल्यासारखा पदसत होता. त्ामुळे त्ाचे पिवळे दात पदसत होते. त्ाचे सुरकुतलेले 

हात त्ािे अशा रीतीिे बाांधल्यासारखे ठेवले होते, की त्ावरूि तो खलाशी असल्याचे कळत 

होते. तो पहरवळीतूि चालत आमच्या पदशेिे येऊ लागला तेव्हा पमस्टर टर ेव्हरिी घशातूि कफ 

साठल्यासारखा  आवाज काढला. आपण खुचीतूि उडी मारूि उठत, ते घरात धावत गेले. 

एका पमपिटात ते िरत आले. आपण ते माझ्या अांगावरूि जात असताांिा, मला दारूचा उग्र 

दिि आला. 

“काय रे माझ्या माणसा, मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो?” 

खलाशी त्ाांच्याकडे सुरकुतलेल्या चेहऱ्यािे व त्ाच हसऱ्या ओठाांिी बघत रापहला. 

त्ािे पवचारले, “तू मला ओळखले िाहीस?” 

िवल वाटूि ते म्हणाले, “पप्रय माणसा, तू िक्कीच हडसि आहेस.”  

खलाशी म्हणाला, “हो. सर, मी हडसि आहे. मी तुम्हाला बपघतल्याला तीस वषे होऊि 

गेली. तुम्ही छाि घरात रहात आहात आपण मी अजूिही दोरीिे बाांधलेल्या पििाबाहेर खाऱ्या 

मासाचे तुकडे मोडतो आहे.”  



138 
 

पमस्टर टर ेव्हर बोलले, “तुझ्या लक्षात येईल, की मी अजूि ते जुिे पदवस पवसरलेलो िाही. 

ते चालत त्ा खलाशाजवळ जात हळू आवाजात बोलले, “ियांिाकघरात जा” मग मोठ्यािे 

म्हणाले, “तुला पतथे खायला प्यायला पमळेल. तू मला अशा िररस्वस्थतीत सािडणार, याबिल 

मला खात्री होती.” 

त्ाच्या किाळाला हात लावत खलाशी बोलला, “सर, आभारी आहे. मी आठ गाठी ांच्या 

जाळ्यातूि, आताच दोि वषाांिूवी सुटलो आहे. त्ामुळे मी गाांजूि गेलो आहे. मला पवश्राांती हवी 

आहे. मला वाटले, ती मला एकतर तुझ्याकडे पकां वा बेडोसकडे पमळेल.” 

टर ेव्हर ओरडला, “ओहो! तुला पमस्टर बेडोस कुठे आहे, ते मापहती आहे का?” 

तो मिुष्य खुिशीिणे हसत बोलला, “सर, देवाच्या कृिेिे मला माझे जुिे पमत्र कुठे 

आहेत, ते मापहती आहे.” एवढे बोलूि, तो िोकराणीच्या मागोमाग ियांिाकघराकडे गेला. तो 

जाताांिा पमस्टर टर ेव्हर शाांतिणे, हळू आवाजात बोलले, की ते सोन्याच्या खाणीच्या कामाकडे 

वळण्यािूवीचा, त्ाांचा तो जहाजावरील पमत्र होता. मग ते आम्हाला पतथेच पहरवळीवर सोडूि, 

आत गेले. तासाभरािे, जेव्हा आम्ही घरात पशरलो, तेव्हा ते जेवायच्या खोलीत तर् होऊि िडले 

होते. या घटिेिे माझ्या मिावर वाईट प्रभाव िडला. दुसऱ्या पदवशी मला डॉपिथ्रोि सोडताांिा 

वाईट वाटले िाही. मला वाटले की माझे तेथील वास्तव्य माझ्या पमत्रासाठी लापजरवाणे ठरू 

शकेल.  

मोठ्या सुट्टीच्या िपहल्या मपहन्यातच हे झाले. मी माझ्या लांडिमधील खोलीवर गेलो. 

पतथे मी सात आठवडे सेंपद्रय रसायिशास्त्रातील प्रयोग करण्यात घालवले. िण जेव्हा सुट्टी 

सांित आली, तेव्हा मला माझ्या पमत्राकडूि मी डॉपिथ्रोिला यावे, अशी एक तार पमळाली. 

त्ाला माझ्या सल्ल्ाची व मदतीची फार जरुरी होती. अथाित मी सवि काही सोडूि पतथे 

जाण्यासाठी पिघालो. 
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माझ्यासाठी तो से्टशिवर कुत्र्याांची गाडी घेऊि आला होता. मला पदसले की गेले दोि 

मपहिे त्ाची िरीक्षा बघणारे ठरले असावेत. तो बारीक झाला होता. सतत काळजी करूि 

थकला होता. तो ज्या आिांदी, आशावादी व मोठ्या आवाजाबिल  प्रपसद्ध होता, ते आता 

रापहलेले िव्हते. 

तो िपहले शब् हेच बोलला, “गावाचा िुढारी मरायला टेकला आहे.”  

मी ओरडलो, “अशक्य आहे. काय झाले आहे?” 

“उदासीितेच्या धक्क्क्यािे िक्षाघात. पदवसभर ते जीविमरणाच्या सीमारेषेवर आहेत. 

मला शांका आहे की आिण घरी जाईियांत, ते पजवांत असतील की िाही.” 

“वॉटसि, मी या भयािक बातमीिे कसा हादरूि गेलो असेि, याची तू कल्पिा करू 

शकतोस.”  

“असे कशािे झाले?’ 

“ओहो, तोच तर मुिा आहे. आत उडी मार. आिण गाडीतूि जात असतािा याबिल 

बोलू. तू जाण्यािूवीच्या सांध्याकाळी एक मिुष्य आला होता, तो तुला आठवतो का?” 

“चाांगलाच आठवतो.” 

“तुला मापहती आहे का, की आिण त्ाला घरात घेतला.”  

“मला काही कल्पिा िाही.” 

“तो कोण होता?” 

तो ओरडला, “होम्स, तो राक्षस होता.” 

मी आश्चयाििे त्ाला पिरखीत रापहलो.  
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“हो. तो ितिः राक्षसच होता. आम्हाला तेव्हािासूि क्षणभराची देखील शाांतता िाही. त्ा 

सांध्याकाळिासूि माझ्या वपडलाांचे डोके वर पिघाले िाही. आपण आता तर त्ा शापित 

हडसिमुळे त्ाांचे हृदय पवदीणि होऊि, ते मरायलाच टेकले आहेत. हे सगळे तो यमदूत घरी 

आल्यामुळे झाले आहे.” 

“काय अपधकारािे तो पतथे आला होता?”  

“ओहो, तेच तर मला मापहती िाही. दयाळू, लोकाांिा मदत करणारे, वयस्क --- असे 

माझे वडील अशा गुने्हगार माणसाच्या कचाट्यात कसे काय सािडले? िण होम्स, तू 

आल्यामुळे मला आिांद झाला आहे. काहीही खासगी मापहती बाहेर फुटण्याचा धोका ि घेता, 

तू जे योग्य पिणिय घेतोस, त्ामुळे माझा तुझ्यावर फारच पवश्वास आहे. तू मला सवाित चाांगला 

सल्ला देशील, याबिल मला खात्री आहे.” 

आम्ही गावातील िाांढऱ्या गुळगुळीत रस्त्यािे आजूबाजूला मावळत्ा सूयािच्या लालसर 

रांगािे चकाकणारे तलाव बघत भरभर चाललो होतो. आमच्या डावीकडे असलेल्या लहािशा 

जांगलातूि, आम्हाला त्ाच्या वडिलाांच्या गावातील धुराडी व झेंडे पदसू लागले होते.  

माझा पमत्र म्हणाला, “माझ्या वडिलाांिी त्ा माणसाला माळी बिवले. िण त्ात त्ाला 

समाधाि िव्हते. म्हणूि त्ाला ियांिाक्याची बढती पदली. घरात त्ाची सत्ता चाले. तो घरभर 

पहांडे व मिाला येईल ते करे. िोकराणी त्ाच्या दारुड्या सवयी ांबिल व पशवराळ भाषेबिल 

तक्रारी करत. वडीलाांिी त्ा सहि करत असलेल्या त्रासाबिल त्ाांचा िगार वाढवला. तो मिुष्य 

वपडलाांची बोट व उत्तम बांदुक घेऊि, पशकार करायला जाई. आपण हे सगळे दुष्टिणे 

पचडवल्यासारख्या उद्धट चेहऱ्यािे बघत करे. तो जर वयािे माझ्याएवढा असता, तर मी त्ाला 

वीस वेळा खाली लोळवले असते. होम्स, तुला साांगतो, या काळात मला खूि सांयम ठेवावा 

लागला. आता मी ितिःला पवचारतो आहे, मी हे असेच चालू ठेवले, तर हे शहाणिणाचे ठरणार 

िाही.  
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“तर अशा तऱ्हेिे सवि काही वाईटिासूि अती वाईटियांत जाऊि िोचले आहे. हा 

हडसि िावाचा िशु पदवसेंपदवस फार पशरजोर होत चालला आहे. एकदा माझ्यासमोर त्ािे 

माझ्या वपडलाांिा, अरेरावीिे उत्तरे पदली. मी त्ाला िकडूि खोलीबाहेर हाकलूि पदले. तो 

पशव्या देत, पवषारी डोळ्याांिी व भयांकर रागीट चेहऱ्यािे बाहेर िडला. तोांडाला येतील त्ा 

धमक्या देऊ लागला. िांतर तो व पबचारे वडील याांच्यात काय झाले, हे मला मापहती िाही. िण 

दुसऱ्या पदवशी वपडलाांिी माझ्याकडे येऊि पवचारले, मी हडसिची माफी मागू शकतो का. तू 

कल्पिा करू शकतोस, मी िकार पदला. मी वपडलाांिा पवचारले, तो इतके िातांत्र्य घेऊि घर 

डोक्यावर कसे काय घेऊ शकतो. 

ते म्हणाले, “अरे माझ्या मुला, हे बोलायला ठीक आहे िण मी कुठल्या सांकटात 

सािडलो आहे, ते तुला मापहती िाही. स्वव्हक्टर, काही झाले तरी मी तुला मापहती करूि देईि. 

तुझ्या पबचाऱ्या वपडलाांिा काय त्रास आहे, यावर तू पवश्वास ठेवणार िाहीस. ठेवशील का?” ते 

फार सद्गतीत झाले होते. त्ािी ितिःला पदवसभर अभ्यापसकेत कोांडूि घेतले. मला स्वखडकीतूि 

ते व्यग्रिणे पलपहत असल्याचे पदसत होते. 

हडसििे आम्हाला साांपगतले की तो येथूि जात आहे. त्ामुळे त्ा सांध्याकाळी आम्ही 

सुटकेचा पििःश्वास टाकला. जेवणािांतर तो त्ा खोलीत आला व प्यायलेल्या अवस्थेत, घोगऱ्या 

आवाजात त्ाचा बेत जाहीर करू लागला.  

तो म्हणाला, “माझे िॉरफोकमधील रहाणे बास झाले.  मी आता हँिशायरला पमस्टर 

बेडोसकडे जातो. मी असे म्हणू शकतो, की मला बघूि तुला पजतका आिांद झाला, पततकाच 

त्ालाही होईल.” 

माझे वडील गरीब गाईप्रमाणे म्हणाले, “हडसि, तू रागावूि जात िाही आहेस, अशी 

मी आशा करतो.” ते ऐकूि माझे रक्त उसळू लागले.  

माझ्याकडे आढ्यतेिे बघूि तो म्हणाला, “मी माफी मागणार िाही. 
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वडील माझ्याकडे वळूि बोलले, “स्वव्हक्टर, तुला हे कळेल, की या चाांगल्या माणसाला 

तू जरा असेतसेच वागवलेस.” 

मी उत्तरलो, “उलट, मला वाटते, आिण दोघाांिीही त्ाला असामान्य िद्धतीिे सहि 

केले.” 

तो छद्मीिणे बोलला, “असे झाले होय? फार छाि पमत्र! आिण त्ाबिल बघू.” 

“तो खोलीबाहेर िडला व अध्याि तासािे माझ्या वपडलाांिा दयिीय रीत्ा उदास अवस्थेत 

टाकूि, त्ािे घर सोडले. रात्रीमागूि रात्री मी त्ाांिा खोलीत येरझऱ्या घालताांिा िापहले. त्ािा 

बसलेला दणका कमी होत, हळूहळू ते त्ाांचा आत्मपवश्वास िरत पमळवत होते.” 

“मी उतु्सकतेिे पवचारले, “कसा?” 

“एका वेगळ्याच िद्धतीिे. काल सांध्याकाळी माझ्या वपडलाांिा एक ित्र आले. त्ावर 

इांगपब्रज िोस्टाचा पशक्का होता. माझ्या वडीलाांिी ते वाचले. दोन्ही हात डोक्यावर िेऊि टाळ्या 

वाजवल्या. आपण बेभाि झाल्याप्रमाणे खोलीत गोलगोल पफरू लागले. 

शेवटी मी त्ाांिा सोफ्यावर बसवले त्ाांचे तोांड व िािण्या एका बाजूला वळल्या होत्ा. 

मी िापहले, की त्ाांिा िक्षाघाताचा जोरदार झटका आलेला आहे. डॉ फोडिहॅम लगेच आले. 

आम्ही त्ाांिा झोिवले. िण िक्षाघात वाढला होता. त्ाांची शुद्ध िरत येईिा. ते जगण्याची मला 

आशा वाटत िाही.” 

मी ओरडलो, “टर ेव्हर, तू मला घाबरवतो आहेस. त्ा ित्रात असे काय होते की ज्यामुळे 

त्ाांची अशी अवस्था झाली?” 

“काही िव्हते. स्पष्टीकरण देण्यासारखे काही िाही. पिरोि असातसाच व असांबद्ध 

होता. अरे देवा, मी घाबरत होतो, तोच तो होता.” 
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असे बोलत आम्ही इमारतीिाशी आलो. मावळत्ा उजेडात आम्ही िापहले, घराची 

प्रते्क स्वखडकी बांद होती. आम्ही दाराशी गेलो, तेव्हा माझ्या पमत्राचा चेहरा दुिःखािे झाकोळूि 

गेला होता. एक काळे किडे घातलेला इसम तेथूि बाहेर आला.  

टर ेव्हरिे पवचारले, “हे कधी झाले, डॉक्टर?” 

“तुम्ही गेल्यावर लगेच.” 

“ते शुद्धीवर आले होते का?” 

“मृतू्िूवी क्षणभर.” 

“मला काही पिरोि आहे का?” 

जिािी टेबलाच्या मागील खणात कागदित्र आहेत, एवढाच.” 

माझा पमत्र डॉक्टराांबरोबर वडील वारले होते, त्ा खोलीत गेला. मी अभ्यापसकेत झाल्या 

गोष्टी ांबिल िरतिरत पवचार करत रापहलो. मला आयुष्यात कधी पदसला िव्हता, एवढा अांधार 

पदसू लागला. या बॉक्सर, प्रवासी, सोन्यासाठी खणणाऱ्या माणसािे ितिःला त्ा भयािक 

चेहऱ्याच्या माणसाच्या एवढे कयात का जाऊि पदले होते? त्ाांच्या दांडावर गोांदलेल्या J. A. या 

दोि अक्षराांमधे्य काही स्पष्टीकरण ि देण्यासारखे व चक्कर येण्याएवढे काय होते? आपण ित्र 

आल्यावर भीतीिे मरूि जाण्याइतके काय होते? मग मला आठवले फोडींगहॅम हँिशायरमधे्य 

होते. आपण पतथे तो खलाशी ज्याांिा भेटायला गेला होता, ते पमस्टर बेडोस रहात असत. मला 

वाटते तो पतथे त्ाांिा बॅ्लकमेल करण्यासाठी गेला होता. ते ित्र कदापचत त्ा खलाशाकडूि, 

हडसिकडूि, आले असेल. त्ात त्ािे काही गुप्त गोष्ट फोडली असेल. पकां वा ते बेडोसकडूि 

आले असेल व त्ात अशी धमकी असेल की जुन्या पमत्रािे गुपित फोडले असूि आता धोका 

सांभवतो. इथियांत मला कळले. िण हे ित्र त्ाांच्या मुलािे साांपगतल्याप्रमाणे, इतके कुरूि व 

कु्षल्लक कसे काय असू शकेल? त्ािे ते चुकीचे वाचले असेल. मग िक्की ते काही साांकेपतक 
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भाषेत पलपहलेले गुपित असणार. ते वाचूि जो अथि लागत होता, त्ािेक्षा वेगळे असे काही ते 

ित्र साांगत असणार. मला खात्री होती, की मी ते रहस्य उलगडू शकेि. एका शोक करणाऱ्या 

िोकराणीिे पदवा आणेियांत, मी अांधारात बसूि तासभर पवचार करत होतो. पतच्या मागोमाग 

िडेल िण आता सावरलेल्या चेहऱ्यािे, माझा पमत्र टर ेव्हर आला. माझ्यासमोर बसूि त्ािे 

टेबलावरील पदवा ओढूि घेतला. एका करड्या कागदावर खरडलेली लहािशी पचठ्ठी माझ्या 

हातात पदली. ‘लांडिच्या साठीचा खेळ िुरवठा आता सांिलेला गेलेला पदसतो आहे. मुख्य 

माणूस हडसििे आता आम्हाला सवि कोांबड्याांबिल िेमके काही स्पष्ट असे साांपगतलेले असे 

समजले आहे. कोांबड्या िाळणाऱ्या तुझ्या शेतकऱ्याांच्या भल्या आयुष्यासाठी िक्ष्याांच्या 

मागणीप्रमाणे पवमाि पतकीट काढूि प्रवास सतकि तेिे सतत कर.” असे त्ावर पलपहलेले होते.  

मी तो पिरोि िपहल्याांदा वाचला, तेव्हा माझा चेहरा, तुझ्याइतकाच घाबरलेला झाला. 

मग मी तो िरत काळजीिूविक वाचला. मला वाटले की त्ा पवपचत्र शब्समूहात काही 

गपभिताथि दडलेला होता. पकां वा असेही असेल की ‘िक्ष्याांची मागणी’ पकां वा ‘कोांबड्या िाळणाऱे 

शेतकरी’ याला आधीच काही ठरलेला वेगळा अथि असेल. िण तो काय, ते समजत िव्हते. तरी 

माझा असा ठाम पवश्वास होता, की या केसमधील हडसिच्या उले्लखामुळे त्ात काही गोम 

असावी. तो त्ा खलाशािे िाठवलेला िसूि बेडोसिे िाठवलेला असावा. मी खूि प्रयत्न केला 

िण ‘कोांबड्या िाळणाऱ्या शेतकऱ्याांचे आयुष्य’ याचा अथि लागत िव्हता. मग मी एक आड 

एक असे शब् बघत गेलो. िण तरीही माझ्या डोक्यात काही उजेड िडेिा.  

आपण मग क्षणाधाित त्ा कोडयाची पकल्ली मला सािडली. मी िपहल्याच्या जोडीिे 

प्रते्क पतसरा शब् बपघतला. मग मला समजले की कदापचत स्वव्हक्टरच्या वपडलाांिा त्ामुळे 

धक्का का बसला असावा.  

ती लघुरुिात व असांबद्ध अशी काही धमकी होती. मी माझ्या पमत्राला ते असे वाचूि 

दाखवलेिः  
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‘खेळ सांिला आहे. हडसििे सवि काही साांपगतले. तुझ्या आयुष्यासाठी पवमािप्रवास 

कर.’ 

स्वव्हक्टर टर ेव्हरिे त्ाचा चेहरा थरथरणाऱ्या हातात लिवला. तो बोलला, “मला वाटते, ते 

तसेच असणार. हे मरणािेक्षा वाईट आहे. त्ाचा अथि मािहािी असाही आहे.  

“पिरोिामधे्य त्ाला काही अथि िसेल. िण आिल्या दृष्टीिे हे ित्र कुणी िाठवले आहे, 

याचा शोध घेण्यासाठी ते उियोगी ठरू शकेल. तुला मापहती आहे का, की त्ािे सुरवात अशी 

केली आहे, ‘खेळ --- सांिला --- आहे’ --- िांतर त्ािे आधीच ठरवलेली साांकेपतक भाषा 

वािरूि दोि शब्ाांमधील जागा भरल्या आहेत. त्ाच्या मिात आलेला िपहला शब् त्ािे 

वािरला असणार. तसे त्ा खेळाशी सांबांपधत बरेच शब् असतील, तर तुम्ही अांदाज करू 

शकता, की तो दमदारिणे फटका मारणारा असणार पकां वा िैदास वाढवण्यात रुची असलेला 

असणार. तुला बेडोसबिल काही मापहती आहे का?” 

तो म्हणाला, “का? आता तू पवषय काढला आहेस तर मला आठवते की दर पहवाळ्यात, 

माझ्या पबचाऱ्या वपडलाांिा त्ाांच्याकडूि त्ाांच्या राखीव जांगलात पशकारीसाठी आमांत्रण येत 

असे.” 

मी म्हणालो, “मग िक्की ती पचठ्ठी त्ाांच्याकडूिच आलेली आहे. आता फक्त एवढेच 

शोधायचे रापहले आहे की या दोि श्रीमांत व मान्यवर माणसाांच्या डोक्यावर ह्डसििे असे काय 

िकोसे ओझे ठेवले होते.” 

माझा पमत्र ओरडला, “अरेरे, होम्स, मला भीती वाटते की ते एक लाजलावणे िाि 

असणार. िण तू माझ्यािासूि काही गुप्त ठेऊ शकत िाहीस. हडसििासूि काही धोका आहे 

असे माझ्या वडीलाांच्या लक्षात आले, तेव्हा त्ाांिी हा एक कागद पलहूि ठेवला. त्ाांिी तो 

डॉक्टरिा साांपगतल्याप्रमाणे, मला तो जिािी टेबलात सािडला. हा घे आपण माझ्यासाठी वाच. 

कारण मला ते करायची ताकद िाही व धैयिही िाही.” 
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“वॉटसि, हेच ते त्ािे मला पदलेले कागद आहेत. मी त्ा रात्री अभ्यापसकेत ते 

त्ाच्यासाठी वाचले. तेच आता तुझ्यासाठी वाचतो. ते बाहेरूि पतपकटे लावूि प्रपतज्ञािपत्रत 

केलेले तुलाही पदसेल. ‘८ ऑक्टोबरला फाल्माउथिासूि पिघालेल्या,  उत्तर अक्षाांश १५ पडग्री 

२० व िपश्चम रेखाांश २५ पडग्री १४ वर असणाऱ्या ग्लोररया स्कॉटमधूि केलेल्या सफरीचे व ६ 

िोव्हेंबरला फुटलेल्या त्ा जहाजाचे हे काही वृताांत आहेत. हे ित्राच्या िरूिात आहेत व 

त्ातील मजकूर खालीलप्रमाणे आहेिः  

माझ्या पप्रय पप्रय मुला, माझ्या आयुष्याचा शेवट मािहािीकारकिणे अांधारी होत 

चाललेला पदसतो आहे. मी अगदी सत्ाला व प्रामापणकिणाला स्मरूि साांगतो की ही 

कायद्याची दहशत िाही. ही गावातील माझा मािमरातब जाण्याची गोष्ट िाही. पकां वा मला 

ओळखणाऱ्या सवाांच्या िजरेतूि उतरण्याचे माझ्या हृदयाचे दुिःखदेखील िाही. िण हा तुझ्या 

मिातील माझ्याबिलच्या पे्रमाचा, मला वाटते, मी आशा करतो, त्ा माझ्याबिलच्या आदराचा 

व माझ्याबिल लाज वाटण्याचा पवचार आहे. िण माझ्यावर सदैव टाांगती तलवार असलेला 

फटका मला बसेल, तेव्हा तुला हे वाचायची इच्छा झाली िापहजे. आपण तुला माझ्याकडूि 

सरळिणे समजले िापहजे, की मी पकती प्रमाणात दोष देण्यास िात्र आहे. दुसरीकडे जर ( 

देवाच्या कृिेिे ) सवि गोष्टी व्यवस्वस्थत झाल्या, तर कदापचत हा कागद शाबूत राहूि तुझ्या हातात 

िडेल. काही जादूिे, तुझ्यातील िापवत्र्यतेिे, तुझ्या आवडत्ा आईच्या आठवणी ांिे आपण 

आिल्यामधील पे्रमािे, हा आगीत टाक व िरत वाचायचा पवचारही करू िकोस. 

जर तुझे डोळे ही ओळ वाचण्याकडे गेले, तर मला मापहती आहे, की मी आधीच उघडा 

िडूि घरािासूि दूर ओढला गेलो आहे. पकां वा असे असेल की तुला मापहती आहे, की माझे 

हृदय कमकुवत आहे, मरणािांतर माझी बोलती बांद होणार आहे. कुठल्याही प्रकारे, माझे 

गुपित दाबूि टाकायचा काळ आता समाप्त झालेला आहे. मी तुला साांगेि त्ातील प्रते्क 

शब्, म्हणजे पिखळ सत् आहे. हे मी शिथ घेऊि साांगतो व दयेची अिेक्षा करतो.  
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“पप्रय मुला, माझे िाव टर ेव्हर िाही. माझ्या तरुणिणी मी जेम्स आपमिटेज,  (J. A.) होतो. 

काही आठवड्याांिूवी तुझा कॉलेजमधील पमत्र माझी काही गुपिते साांगत असताांिा मला 

बसलेला धक्का, मला का बसला होता, ते तुला आता समजेल. आपमिटेज म्हणूि मी लांडिच्या 

बँकेत िोकरी करण्यासाठी, पशरकाव केला. आपमिटेज म्हणूि मी देशाचा कायदा मोडला 

आपण मला हििार करण्यात आले. लाडक्या, तुला हे वाचूि फार धक्का बसला का? तसे 

िापहले तर हे मािाचे कजि आहे. जे मला फेडले िापहजे. माझा िसलेला िैसा मी वािरला. मला 

अशी खात्री होती, की तो िाहीसा झालेला कळण्यािूवी मी तो फेडेि. िण माझा िपशबाचा 

फेरा भयांकर पिघाला. मला पमळणारे िैसे, कधीच माझ्या हातात आले िाहीत. त्ािूवीच पहशेब 

केला जाऊि, माझा गुन्हा उघडकीला आला. आताच्यािेक्षा तीस वषाांिूवी पशके्षत कदापचत 

थोडी दया दाखवूि सूट पदली असती. िण कायद्याचे िालि आजच्यािेक्षा तेव्हा कडक होते. 

माझ्या तेपवसाव्या वाढपदवशी, मला इतर सदतीस कैद्याांबरोबर, गुने्हगार ठरवूि ग्लोररया स्कॉट 

या बोटीच्या डेकमधूि ऑस्टर ेपलयाला िाठवण्यात आले.  

ते ५५ साल होते. क्रीमीि लढाई जोरात होती. काळ्या समुद्रातील जहाजे जुन्या कैद्याांची 

िे आण करण्यासाठी सरािस वािरली जात. कैद्याांिा िाठवण्यासाठी अशी छोटी व पततकी 

योग्य िसलेली जहाजे वािरण्याचे, सरकारवर बांधि घातले जाई.  

ग्लोररया स्कॉट पचिी चहाच्या व्यािाराचे जहाज होते. ते जुन्या िद्धतीचे, जड व रुां द 

लाकडाांच्या बाांधणीचे, िाचशे टिाांचे जहाज होते. त्ातील अडतीस कैदी सोडूि, 

सव्वीसजणाांचा एक ताफा होता. अठरा पशिाई होते. एक कप्ताि, त्ाचे तीि सहकारी, एक 

डॉक्टर, एक धमिगुरू व चार सुरक्षारक्षक होते. साधारणिणे आम्ही शांभर माणसे त्ा 

जहाजातूि फाल्माउथहूि पिघालो. खरे िाहता, गुने्हगाराांच्या खोल्याांच्या मधील लाकडी पभांती 

जाड असतात. िण या जहाजात त्ा िातळ व िाजूक होत्ा. जहाजाच्या मागील बाजूकडील 

माझ्याशेजारील खोली कुणाची आहे, हे जेट्टी जवळ आल्यावर मला पदसले. तो पितळ 
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चेहऱ्याचा, लाांब िातळ िाकाचा व रुां द कडक जबड्याचा तरुण होता. त्ािे त्ाचे डोके 

आत्मपवश्वासािे व आिांदािे हवेत उांच केले होते. बेपफकीरीिे चालायची त्ाची सवय होती. 

आपण सवाित उले्लखिीय म्हणजे त्ाची उांची! मला िाही वाटत की आमच्यािैकी कुणाची 

डोकी त्ाच्या खाांद्याला तरी लागली असती की िाही. तो िक्कीच साडेसहा फुट उांच होता. 

तेथील उदास व रािलेल्या चेहऱ्याांमधे्य, त्ाचा उत्साही व पिश्चयाचा चेहरा उठूि पदसत होता. 

त्ाचे दशिि मला बफािच्या वादळातील आगीसारखे वाटले. तो माझा शेजारी असल्यािे, मला 

आिांद झाला. त्ाहूि आिांद रात्रीच्या गुडूि अांधारात, मी माझ्या कािाशी कुजबुज ऐकली तेव्हा 

झाला. कारण त्ािे आमच्या दोघाांच्या खोलीमधील पभांतीला स्वखांडार िाडले होते.  

तो बोलला, “काय रे, पमत्रा, तुझे िाव काय? कुठल्या गुन्ह्यामुळे तू इथे आहेस?” 

मी त्ाला उत्तर पदले व तो कोण आहे, हे पवचारले. 

तो म्हणाला, “मी जॅक प्रेंडरगास्ट आहे. आपण आिण इथे असेियांत, देवाच्या दयेिी तू 

माझे िाव आदरािे घेशील.  

माझ्या अटकेिूवी अखांड देशात त्ाच्या केसिे खूि खळबळ उडवलेली मला आठवत 

होती. तो एका चाांगल्या कुटुांबातील होता. खूि क्षमता असलेला िण सुधारण्यास अवघड अशा 

आक्रमक व दुष्ट सवयी असलेला होता. त्ािे लांडिमधील प्रपसद्ध व्यािाऱ्याांकडूि काही 

अफलातूि िद्धतीच्या गैरव्यवहारािे मोठी रक्कम लुबाडली होती.  

तो अपभमािािे बोलला, “हािः, हािः! तुला माझी केस आठवते आहे! 

“चाांगली आठवते आहे.” 

“मग तुला त्ातील काही पवपचत्र भाग आठवत असेल.” 

“तो काय होता?’ 
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“माझ्याकडे चोरीचे अांदाजे िाऊण लाख होते.” 

“असे बोलले जात असे.” 

“िण त्ातले काहीही त्ाांिा िरत पमळाले िाहीत, हे कसे काय?’ 

“पमळाले िाहीत?.” 

त्ािे पवचारले, “तुला काय वाटते? ते कुठे असतील?” 

मी म्हणालो, “मला कल्पिा िाही.” 

तो ओरडला, “इथे माझ्या अांगठा व तजििीच्या मधे्य. देवा रे! तुझ्या डोक्यावर पजतके 

केस आहेत त्ािेक्षा जास्त िौांड मला पमळाले. आपण पमत्रा, जर तुमच्याकडे िैसे असतील 

आपण ते कसे राखायचे व वािरायचे हे तुम्हाला कळत असेल, तर तुम्ही काहीही करू शकता. 

असा मिुष्य लहािशी िँन्ट् घालूि बांदरावरील जहाजात त्रासदायक अशा, कीटक चावणाऱ्या, 

बुरशी लागलेल्या जुिाट थडग्यात राहील, असे तुला िक्कीच शक्य वाटत िसेल. िाही, सर, 

असा माणूस ितिःची व त्ाच्या पमत्राांची काळजी घेऊ शकेल. तू हे धरूि चाल. तू माझ्यावर 

अवलांबूि रहा. मी तुला माझ्याबरोबर कसे ओढूि िेतो, ते बघ.”  

अशी त्ाची बोलण्याची ढब होती. िपहल्याांदा मला वाटले, तो या सवि बाता मारतो आहे. 

िण काही काळािे जेव्हा त्ािे माझी िरीक्षा घेतली आपण गांभीरिणे शिथेवर साांपगतले की 

जहाजावरूि पिसटण्याचा त्ाचा बेत आहे. एक डझिभर कैदी लोकाांिा ते इथे येण्यािूवीच 

त्ािे िटवले होते. तो त्ाांचा म्होरक्या होता. त्ाचे िैसे ही त्ाची शक्ती होती. 

तो बोलला, “माझा एक भागीदार होता. दारूिे भरलेल्या पििासारखा, क्वपचतच 

सािडेल असा चाांगला माणूस! तो आता कुठे असेल, असे तुला वाटते? इतर कुणी िाही, तो या 

जहाजाचा धमिगुरू आहे. हे काहीच िाही. तो इथे काळा कोट घालूि आला. जहाजाच्या 

तळािासूि मुख्य माल ठेवायच्या जागेियांत, काहीही खरेदी करण्यासाठी त्ाच्याकडे िुरेसे 
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िैसे आहेत. िूणि ताफा त्ाच्या ताब्यात आहे. तो त्ाांिा पवकतदेखील घेऊ शकतो. हे त्ािे ते 

इथे दाखल होण्यािूवीच िैसे चारूि, त्ाांच्याकडूि कबूल करूि घेतले आहे. त्ात दोि 

सुरक्षारक्षक आहेत व दोि कािडाचे व्यािारी आहेत. जर त्ाची इच्छा असेल,  तर तो कॅप्टि 

व त्ाच्या सहकाऱ्याांिा देखील पवकत घेऊ शकतो.” 

मी पवचारले, “मग आिण काय करायचे?” 

तो म्हणाला, “तुला काय वाटते? आिण या सुरक्षारक्षकाांचे कोट पशांप्यािे ज्या रांगाचे 

पशवले आहेत, त्ािेक्षा जास्त लाल करायचे.” 

मी म्हणालो, “िण ते सशस्त्र आहेत.” 

“अरे माझ्या मुला, आिणही तसे होऊ. इथे प्रते्क माईच्या लालसाठी पिसु्तल आहे. 

जहाजाचा ताफा िाठीवर घेऊि, आिल्याला एवढेही करता येत िसेल, तर आिण एकाद्या 

िोरकट पशपक्षकेच्या शाळेत दाखल होण्याच्या लायकीचे आहोत. ते पवश्वासू आहेत का, हे तू 

तुझ्या आजूबाजूच्या कैद्याांशी बोलूि बघ.” 

मी तसे केले आपण माझ्या शेजारीच मला एक माझ्यासारखाच अफरातफरीचा गुन्हा 

केलेला तरूण कैदी सािडला. त्ाचे िाव इव्हान्स होते. िण िांतर त्ािे ते माझ्यासारखेच 

बदलले. आता तो दपक्षण इांग्लांडमधे्य श्रीमांत व भरभराटीला आलेला माणूस आहे. तो या कटात 

सामील व्हायला तयार होता, कारण आमच्याकडे आम्हाला वाचवण्याचा तेवढाच मागि उरला 

होता. आम्ही खाडी ओलाांडण्यािूवी, आमच्या कटात सामील िसलेले फक्त दोिच कैदी होते. 

त्ातील एकजण कमकुवत मिाचा होता आपण आम्ही त्ाच्यावर पवश्वास टाकायचे धाडस 

करू शकत िव्हतो. आपण दुसऱ्याला कापवळीचा त्रास होता. त्ाचा आम्हाला काही उियोग 

िव्हता. 
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“िपहल्यािासूिच आम्हाला जहाज ताब्यात घेण्यासाठी काही अडथळा आला िाही. 

ताफ्यामधे्य सविजण गुने्हगारी िरूिाचे गुांडच होते. त्ािा या कामासाठी खास आणण्यात 

आले होते. आम्हाला प्रोत्साहि देण्यासाठी धमिगुरू धापमिक कागदाांिी भरलेली काळी पिशवी 

घेऊि, आमच्या येथे येत असे. तो इतका वारांवार येत असे, की पतसऱ्या पदवशी आमच्या 

िलांगाखाली, काही धारदार चाकू, पिसु्तल, त्ात भरायची स्फोटक दारू व वीस गोगलगाई 

असत. दोि सुरक्षारक्षक प्रेंडरगास्टचे दलाल होते. आपण कप्तािचा सहकारी, त्ाचा उजवा 

हात असलेला माणूस होता.  

कप्ताि, त्ाचे दोि सहकारी, दोि सुरक्षारक्षक, लेफ्टिांट मापटिि, त्ाचे अठरा पशिाई 

आपण डॉक्टर हे सविजण आमच्या पवरुद्ध होते. तरी आम्ही सुरपक्षत होतो. आम्ही काळजी 

घेतच होतो. आम्ही अचािक रात्री हल्ला करायचे ठरवले. आम्ही अिेक्षा करत होतो, त्ािेक्षा 

लवकर तो बेत अशा तऱ्हेिे प्रत्क्षात आलािः  

आम्ही पिघाल्यािासूि साधारण पतसऱ्या आठवड्यात, एका आजारी कैद्याला 

तिासण्यासाठी डॉक्टर आलेला होता. त्ा कैद्याच्या अांथरुणाखाली हात घातल्यावर त्ाला 

पिसु्तलाच्या आकारासारखे काहीतरी लागले. तो शाांत रापहला असता, तर सवि काही वाऱ्यावर 

पवरूि गेले असते. िण तो घाबरूि इतका पफका िडला, की आश्चयाििे तो ओरडू लागला. त्ा 

रुग्णाला क्षणाधाित समजले, की आता काय होणार व त्ािे त्ा डॉक्टरला िकडले. डॉक्टरिे 

आरडाओरडा सुरु करण्यािूवीच त्ाला िलांगाला बाांधूि टाकण्यात आले. त्ािे डेककडे 

जाणारे दार उघडले. आम्ही सवाांिी पतथे एकच गदी केली. दोि सैपिक व काय झाले ते 

बघायला धावत आले. एक साजांटच्या हाताखालील अपधकारी मारला गेला. दाराशी अजूि दोि 

सैपिक होते. त्ाांची बांदूक भरलेली िव्हती. कारण त्ाांिी ती आमच्यावर कधीच चालवली 

िव्हती. त्ाांिी बांदुकीला सांपगिीचे िाते बसवण्यािूवीच त्ाांिा ठार करण्यात आले. मग आम्ही 

कप्तािाच्या खोलीत धावलो. आम्ही दार उघडताच आतूि स्फोट झाला. टेबलावर पििेिे 



152 
 

टाचलेल्या अटलाांपटकच्या िकाशावर त्ाच्या मेंदूच्या पचांधड्या होऊि तो कोसळला. धमिगुरू 

त्ाच्या हाताच्या कोिऱ्यात धूर येणारे पिसु्तल घेऊि, उभा होता. ताफ्यािे कॅप्टिच्या दोघा 

सहकाऱ्याांिा िकडले. सवि काही सुरळीत िार िडल्यासारखे वाटले.  

मुख्य खोली केपबििांतर होती. आम्ही पतथे घुसलो व जल्लोष करत, तेथील  सामािाचा 

पवध्वांस केला. आम्ही सगळे आता कैदी िसल्याच्या, सुटकेच्या  आिांदािे वेडे आलो होतो. पतथे 

लॉकसि होते. पवल्सििे, धमिगुरूिे, एक लॉकर फोडला. पतथूि आम्ही वाईि ओढूि काढली. 

आम्ही बाटल्याांची बुचे उकलली व ती मिसोक्तिणे पिऊ लागलो. तेव्हा क्षणाधाित आम्हाला 

बांदुकी ांच्या फैरी ांचा आवाज आला आपण पतथे धूरच धूर झाला. आम्हाला काही पदसेिा. धूर 

िाहीसा झाल्यावर, पतथे वाटे्टल तसा िसारा िडलेला होता. पवल्सि व इतर आठजण जपमिीवर 

एकमेकाांच्या अांगावर बसले होते. टेबलावरील रक्त व वाईिचा पवचार मला अिस्थ करत 

होता. आम्ही सगळे ते दृष्य बघूि घाबरलो. जर प्रेंडरगास्ट िसता, तर मी तो सवि प्रकार सोडूि 

पदला असता. 

तो बैलासारखा फुरफुरला व पतथे पजवांत असलेल्या सवाांसकट दारातूि िळूि गेला. 

आम्ही बाहेर िळालो. पतथे जहाजाच्या डेकवर लेफ्टिांट व त्ाचे दहा लोक उभे होते. 

आकाशात चाांदण्या चमकत होत्ा. त्ाांिी आमच्यावर गोळ्याांचा वषािव करायला सुरवात केली. 

िण त्ाांिी िुन्हा बांदुका भरायच्या आत आम्ही त्ाांिा पटिले. आमची सांख्या जास्त होती. िाच 

पमपिटात खेळ सांिला. बािरे! जहाज म्हणजे पे्रतागार झाले होते. प्रेंडरगास्ट रागािे धुमसत 

होता. त्ािे सैपिकाांिा मुलाांसारखे उचलूि, पजवांत वा मेलेले, फेकायला सुरवात केली. एक 

साजांट फार जखमी झाला होता. िण त्ाला कुणीतरी गोळी मारेियांत, तो आश्चयिकारक रीत्ा 

खूि वेळ िोहत होता. जेव्हा तो खूिखराबा सांिला, तेव्हा आमच्या शतू्रांिैकी काही सैपिक, 

कप्तािाचे सहकाऱी व डॉक्टर सोडूि कुणीही उरले िाही.  
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िांतर पतथे जोरात भाांडण सुरु झाले. आमच्यािैकी बऱ्याच जणाांिा िातांत्र्य पमळाल्याचा 

आिांद होता. िण कुणाचे खूि करायची इच्छा िव्हती. एक तर हातात बांदूक घेतलेल्या 

सैपिकाांिा ठार मारायचे पकां वा मग त्ाांच्याकडूि मरण झेलायचे. आम्ही आठजण, िाच 

गुने्हगार व तीि खलाशी, म्हणालो की त्ाांिा असे झालेले िको आहे. िण प्रेंडरगास्ट व 

त्ाच्याबरोबरील लोक काही ऐकायला तयार िव्हते. त्ाांच्या मते सुरपक्षततेची एकच सांधी होती, 

ती म्हणजे पवरुद्ध बाजूच्या सगळ्या लोकाांचा खातमा करणे. त्ामुळे आमच्यापवरुद्ध साक्ष 

द्यायला एकही जीभ पशल्लक रापहलीच िसती. आम्हा कैद्याांचे िशीब ठरायची वेळ आली. िण 

शेवटी प्रेंडरगास्ट म्हणाला, की ज्याांची इच्छा असेल, त्ाांिा बोट घेऊि जाऊदे. आम्ही 

रक्तिाताला कां टाळलो होतो म्हणूि आम्ही उड्या मारू लागलो. रक्तिात करण्यािूवीच 

आम्हाला तो िकोसा वाटत होता. आम्हाला प्रते्काला खलाशाचे किडे, एक िाण्याचे पिांि, 

दोि लाकडी खोकी आपण होकायांत्र देण्यात आले. एका खोक्यात काही फुटकळ वसू्त भरल्या 

होत्ा तर दुसऱ्यामधे्य पबस्कीटे होती. प्रेंडरगास्टिे आमच्याकडे एक मापहतीचा कागद 

फेकला. त्ािे साांपगतले की कुणी पवचारले तर असे साांगा की आम्ही १५ पडग्री अक्षाश व २५ 

पडग्री रेखाांश येथे फुटलेल्या जहाजावरील खलाशी आहोत. मग छोट्या बोटीला बाांधलेली दोरी 

सोडा व ती बोट जाऊ दे.  

“माझ्या पप्रय मुला, आता मी माझ्या गोष्टीच्या सवाित आश्चयिकारक भागाकडे येतो. 

खलाशाांिी भरतीच्या वेळी जहाजाचे िुढचे टोक जोर लावत थोडे मागे आणले. आम्ही ग्लोररया 

स्कॉट जहाज सोडूि बोटीत बसलो. तेव्हा उत्तरेकडूि िूवेकडे हलका वारा वहात असल्यामुळे 

त्ाांिी ते जहाज िरत होते तसे केले. आमची बोट हळूहळू लाांब जाऊ लागली. मोठ्या, शाांत 

लाटाांिी आमची बोट डुचमळत होती. तेथील लोकाांिैकी सवाित पशपक्षत अशा मी व इव्हान्सिे 

िकाशे उघडूि कुठल्या पकिाऱ्याला लागायचे ते ठरवले. केि डे व्हडेस साधारणिणे आमच्या 

िाचशे मैल उत्तरेला होते. आपण आपफ्रकि पकिारा साधारणिणे आमच्या सातशे मैल पूवेला 

होता. वारा उत्तर पदशेला वहात होता. एकां दर िररस्वस्थती बघूि आम्ही पसएरा पलओिोला जाणे 
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सवाित चाांगले असे ठरवले. बोट त्ा पदशेला वळवली. तेव्हाच मोठा गलका आमच्या कािी 

िडला.  

अचािक आम्ही ग्लोररया स्कॉटकडे बपघतले तर ते काळा धुराचा ढग पतच्यामधूि 

उसळत होता. आकाशात तो एखाद्या राक्षसी झाडासारखा पदसत होता. काही सेकां दाांिी, एक 

गडगडाटी गजििा आमच्या कािी िडली. जसजसा धूर हवेत पवरूि गेला तसतसे आम्ही िहात 

गेलो. आपण ग्लोररया स्कॉटचे िामोपिशाण उरले िव्हते. क्षणात आम्ही बोट सगळा जोर लावूि 

िरत त्ा पदशेला वळवली. पजथे हे प्रलयकाांड घडले. पतथे िाण्यावर अजूि काही हलके तुकडे 

लहरत होते.  

िूणि एक तासािांतर आम्ही पतथे िोचलो. आम्ही इतर कुणािेक्षाही यायला फार उशीर 

केला की काय, अशी आम्हाला िपहल्याांदा भीती वाटली. जहाजाचे धुव्वा उडालेले लहािमोठे 

तुकडे लाटाांवर तरांगत होते. त्ावर माल िेणाऱ्या छोट्या बोटी तरांगत होत्ा. त्ामुळे कुठे 

जहाजात िाणी भरूि ते बुडाले, ते कळत होते. िण कोणी पजवांत असलेले पदसत िव्हते. 

आम्ही दुिःखािे िरत पिघालो, तेव्हा आम्हाला मदतीसाठी ओरडणे ऐकू आले. एक माणूस 

लाकडाच्या ओांडक्यावर वहात चाललेला पदसला. तो हडसि िावाचा तरुण खलाशी होता. तो 

इतका भाजूि पिघाला होता व दमला होता की काय झाले हे साांगायला, दुसऱ्या पदवशीच्या 

सकाळियांत त्ाच्याकडे काही शक्ती िव्हती.  

“असे समजले, की आम्ही तेथूि पिघाल्यावर, प्रेंडरगास्ट व त्ाची टोळी िुढे उरलेल्या 

िाच कैद्याांिा मरणाच्या दारी सोडायला पिघाले. दोि सुरक्षारक्षकाांिा व कप्तािाच्या पतसऱ्या 

सहकाऱ्याला गोळ्या घालूि िाण्यात फेकूि पदले होते. प्रेंडरगास्ट िांतर जुळ्या डेकवर उतरला 

व सजििला गळा आवळूि ठार केले. मग फक्त कप्तािाचा धीट व धडिड्या असा एक 

सहकारी रापहला. जेव्हा त्ाला प्रेंडरगास्ट त्ाच्या पदशेिे रक्ताळलेली सुरी घेऊि येताांिा 

पदसला, तेव्हा त्ािे मुिाम सैल ठेवलेल्या दोऱ्या त्ाच्यावर फासासारख्या फेकल्या. डेकवर 
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चिळाई करूि उडी मारूि फास अडकवला. त्ाला शोधत आलेले, हातात पिसु्तल व 

काडेिेटी घेतलेले डझिभर गुने्हगार त्ािे िावडरच्या पििाशेजारी बसलेले िापहले. तशी 

शेकडो पििे होती. िण हे बोडिवर आणले गेले होते. जर त्ाला काही इजा करायचा प्रयत्न 

झाला, तर तो सगळे पिि ररकामे करणार होता. क्षणभरािे, स्फोट झाला. हडसिला वाटले की 

एका कैद्याच्या चुकलेल्या गोळीमुळे हे झाले. कारण काही असो, त्ामुळे ग्लोररया स्कॉटचा व 

त्ावरील अपधकार गाजवणाऱ्या लोकाांचा अांत झाला. 

“माझ्या पप्रय मुला, तर थोडक्या शब्ात, मी ज्यात होतो, अशी ही भयांकर प्रकारची 

कहाणी आहे. दुसऱ्या पदवशी ऑस्टर ेपलयाला जाणाऱ्या आम्हाला पब्रगेडीअर हॉट्सिुरिे 

पसडिीला िकडले. पतथे इव्हान्स व मी, आमची िावे बदलली आपण डीपगांगला पिघालो. 

गदीमधे्य सगळ्या देशाांमधील लोक होते. आम्हाला आमची आधीची ओळख घालवायला त्रास 

िडला िाही. बाकीचे आता साांगत बसायची गरज िाही. आम्ही प्रगती केली. प्रवास केला. 

आम्ही श्रीमांत पब्रटीश वसाहतवादी म्हणूि इांग्लांडला िरत आलो. इथे जमीिजुमला पवकत 

घेतला. वीस वषाांहूि अपधक काळ आम्ही शाांततेत उियोगी आयुष्य जगलो. आम्ही अशी 

आशा करत होतो, की आमचा भूतकाळ कायमचा िुसला गेला. जहाज फुटल्यावर वाचलेला 

माणूस आिल्याकडे आल्यावर मी त्ाला झटक्यात ओळखले, तेव्हा माझी काय अवस्था झाली 

असेल, याची तू कल्पिा करू शकतोस. त्ाांिे आम्हाला कसे कोण जाणे, िण शोधूि काढले. 

आपण आम्हाला भीती घालत आमच्या डोक्यावर बसला. आता तुला समजेल, की मी कशा 

तऱ्हेिे त्ाच्याबरोबर शाांतता प्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला. मला जी भीती वाटत होती, 

त्ाबिल तुला पिदाि काही अांशी तरी माझ्याबिल सहािुभूती वाटेल. आता तो माझ्याकडूि 

त्ाच्या दुसऱ्या बळीला धमक्या द्यायला गेला आहे.” 

त्ाखाली थरथरत्ा हाताांिे जेमतेम वाचता येईल, असा मजकूर पलपहला आहेिः ‘बेडोसिे 

गुप्त भाषेत H िे सगळे साांपगतल्याचे पलपहले आहे. देव दयाळू आहे. आमच्यावर कृिा कर.’  
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“त्ा रात्री तरुण टर ेव्हरला मी हे वाचूि दाखवले. वॉटसि, मला वाटते, त्ा िररस्वस्थतीत 

ते िाटकी होते. त्ामुळे त्ा चाांगल्या मिुष्याचे हृदय मोडूि िडले. तो तेराई चहाच्या 

लागवडीकडे गेला. पतथे त्ाचे चाांगले चालले असल्याचे मी ऐकले. तो खलाशी आपण बेडोस 

याांच्याबिल, त्ा धमकीच्या ित्रािांतर काही कळले िाही. ते एकाएकी िूणितिः िाहीसे झाले. 

िोपलसाांकडे याबिल तक्रार केली गेली िाही. त्ामुळे बेडोसला धमकीचे ित्र पलपहल्याबिल, 

चुकूि जबाबदार धरले गेले. हडसि लिूिछिूि रहात असलेला आढळला. िोपलसाांचा असा 

पवश्वास होता, की त्ािे बेडोसचा पिकाल लावूि िळ काढला. मी असे धरूि चालतो, की सत् 

हे बरोबर उलटे होते. मला वाटते, अशी सवाित जास्त शक्यता आहे की बेडोसिे दुिःखाच्या 

अपतरेकािे व फसवले गेल्याच्या भाविेतूि, हडसिवर सूड उगवला. हे करूि तो िेता येईल 

पततका िैसा घेऊि, देशातूि िळूि गेला. डॉक्टर, अशा या केसच्या गोष्टी आहेत. त्ा तुझ्या 

सांग्रहासाठी काही उियोगी असल्या, तर तू िक्कीच त्ाची िोांद घेऊ शकतोस.”  
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The Stock-Broker’s Clerk 

शेअर दलालाचा कारकूि 

 

 

 

 

माझ्या लग्नािांतर लगेच मी िॅडी ांग्टि येथील माझा दवाखािा सुरु केला. मी ज्याांच्याकडूि 

तो पवकत घेतला, ते वयस्क पमस्टर फारकू्यहर, याांचा दवाखािा एके काळी खूि जोरात चालत 

असे. िण त्ाांचे वय व सेंट स्वव्हटसच्या िाचामुळे त्ाांिा झालेला त्रास, यामुळे दवाखान्यातील 

गदी हळूहळू कमी होऊ लागली. जो दुसऱ्याांिा बरे करतो, तो ितिः िक्कीच सुदृढ असणार, 
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अशी लोकाांची खोटी समजूत होती. िण लोकाांिा बरे करायची ताकद असलेले डॉ पमस्टर 

फारकू्यहर, तसे पदसत िसत. त्ाांच्या िशील्या द्रव्यसेविामुळे त्ाांची केस हाताबाहेर गेली 

होती. मी ती जागा पवकत घेईियांत, त्ाांच्या दवाखान्याची कमाई वषािला बाराशे िासूि 

तीिशेियांत घसरली होती. माझा माझ्या तारुण्यावर व काम करायच्या शक्तीवर पवश्वास होता. 

माझी खात्री होती, की अगदी काही वषाितच माझा दवाखािा जोरात चालू लागेल. 

दवाखािा सुरु करूि तीि मपहन्याांिांतर, माझे भरिूर काम चालू होते. तेव्हा मी माझा 

पमत्र शेरलॉक होम्सला जास्त भेटत िव्हतो. होम्स त्ाचे व्यावसापयक काम सोडूि क्वपचतच 

कुठे बाहेर जात असे. त्ामुळे जूिमधील एका सकाळी, मी जेव्हा न्याहारी करूि, पब्रटीश 

वैद्यकीय मापसक वाचत बसलो होतो, तेव्हा घांटी वाजली व िाठोिाठ माझ्या जुन्या पमत्राचा 

उच्च व काहीसा कठोर आवाज ऐकला तेव्हा आश्चयिचपकत झालो.  

तो खोलीत येत म्हणाला, “ओहो. माझ्या पप्रय वॉटसि, तुला बघूि मला फार आिांद 

झाला. मला आशा आहे की पमसेस वॉटसि आिल्या ‘चारची खूण’ या साहस मोपहमेिांतरच्या 

उिीपित अवस्थेतूि आता िूणििणे सावरली असेल.” 

मी त्ाच्याशी पे्रमािे हातपमळवणी करत म्हणालो, “आम्ही दोघे उत्तम आहोत.”  

पफरणाऱ्या खुचीवर बसत, त्ािे चालू ठेवले, “आपण मला आशा आहे, तू आिल्या 

लहािशा तकि पिष्ठ समस्याांमधे्य घेतलेल्या रुचीमुळे, तुझ्या वैद्यकीय पॅ्रक्टीसवर पविरीत 

िररणाम झाला िसावा.” 

मी उत्तरलो, “उलट, काल रात्रीच मी माझ्या जुन्या पटिणाांच्या वहीकडे बघत होतो आपण 

आिल्या काही जुन्या केसेसचे वगीकरण करत होतो.” 

“मला आशा आहे, की तू तुझी ती वही, कायमची पमटवूि ठेवलेली िाहीस.” 

“मुळीच िाही. मला अजूि असले काही अिुभव घ्यायला आवडेल.’ 
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“मग, उदाहरणाथि, आज?” 

“हो. तू म्हणत असशील तर हो.” 

“आपण बपमांगहॅमसारख्या लाांबच्या पठकाणी.?”  

“हो, िक्की.” 

“आपण तुझी पॅ्रक्टीस?” 

“माझा शेजारी डॉक्टर बाहेरगावी जातो, तेव्हा मी त्ाचे काम करतो. त्ामुळे मी िसलो, 

तर तो माझा दवाखािा बघेल.” 

त्ाच्या खुचीत मागे रेलूि बसत व त्ाच्या अधिपमटल्या डोळ्याांिी माझ्याकडे बघत होम्स 

बोलला, “ओहो! याहूि छाि काहीच िाही. अलीकडे तुला बरे िसल्याचे मला कळले. 

उन्हाळ्यात सदी िेहमीच त्रास देते.” 

गेल्या आठवड्यात तीि पदवस मी थांडीतािािे घरी झोिूि होतो.” 

“म्हणजे मी ऐकलेले खरे होते तर! िण आता तू चाांगला सशक्त पदसतो आहेस.” 

“तुला हे कसे समजले?” 

“माझ्या पप्रय पमत्रा, तुला माझी िद्धत मापहती आहे.” 

“तू तकाििे जाणलेस?” 

“िक्कीच.” 

“कुठला तकि ?” 

“तुझ्या िायातील चिलाांवरूि.” 
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मी खाली वाकूि माझ्या चामड्याच्या िवीि चिलाांकडे िापहले. कसे काय --- “ िण 

मी प्रश्न पवचारायच्या आतच होम्सिे उत्तर पदले. 

“तुझ्या चिला िवीि आहेत. त्ा काही आठवड्याांिेक्षा जुन्या िाहीत. त्ाचा  तळव्याचा 

िृष्ठभाग उन्हामुळे थोडासा जळला आहे. मला वाटले की त्ा ओल्या झाल्या असतील व 

वाळवताांिा जळल्या असतील. िण त्ाांच्या वरच्या िृष्ठभागामधे्य एक मधे्य एक पबस्कीटाचा 

गोलाकार िातळसर कागद आहे. त्ावर त्ा दुकािदाराची पचन्हाांपकत खूणही आहे. 

ओलेिणामुळे ती खूण पिघूि गेली असेल. त्ामुळे तू तुझे िाय शेकोटीशेजारी ठेवूि बसला 

असणार. िण जर माणूस िूणििणे सुदृढ असेल तर जूिसारख्या ओल्या मपहन्यात देखील तो 

असे क्वपचतच करेल” 

होम्सच्या सगळ्या तकाांप्रमाणे, स्पष्टीकरणािांतर, ही गोष्टदेखील साधी वाटली. त्ािे 

माझा चेहरा वाचला. त्ाच्या हसण्याला कडूिणाची झालर होती.  

तो म्हणाला, “मला भीती वाटते, की मी जेव्हा स्पष्टीकरण देतो, तेव्हा खरे तर मी मला 

उघड करतो. कारणापशवाय पिष्कषािवर िोचणे मोठे प्रभावी असते. तर मग तू बपमांगहॅमला 

येतो आहेस?” 

“िक्की. िण केस कसली आहे?” 

”ते सवि काही मी तुला गाडीत साांगतो. माझा अशील टाांग्यामधे्य बाहेर थाांबलेला आहे. 

तू लगेच पिघू शकतोस का?”  

“हो. क्षणाधाित.” मी माझ्या शेजाऱ्याला एक पचठ्ठी ख्ररडली. वर जाऊि माझ्या बायकोला 

सवि काही स्पष्ट केले आपण होम्सला दाराशी भेटलो. 

त्ािे माि वर करूि, माझ्या शेजाऱ्याच्या ब्रासमधील िाटीकडे बपघतले आपण 

म्हणाला, “तुझा शेजारी डॉक्टर आहे.” 



161 
 

“हो. त्ािेही माझ्यासारखीच पॅ्रक्टीस चालवली आहे.” 

“तो जुिा प्रपथतयश आहे का?” 

“माझ्यासारखाच आहे. इथे जागा घेतल्यािासूि, दोघेही शेजारी आहोत.” 

“ओहो! मग तुमचा दोघाांचाही फायदा आहे.” 

“मला वाटते हो. िण तुला कसे मापहत?” 

“माझ्या पमत्रा, िायऱ्याांवरूि. तुझ्या तीि इांच आत गेल्या आहेत. िण हा टाांग्यात 

बसलेला सभ्य गृहस्थ माझा अशील आहे. पमस्टर हॉल िायक्रॉफ्ट. मला तुझी त्ाच्याशी 

ओळख करूि देऊ दे. चला टाांगा जाऊदे. कारण आिल्या गाडीची वेळ होत आली आहे.” 

माझ्यासमोर असलेला मिुष्य चाांगला मजबूत व सुकुमार काांतीचा तरुण होता. त्ाचा 

चेहरा मोकळा व प्रामापणक होता व पमशा छोट्या, आकषिक व पिवळसर होत्ा. त्ाचा शटि 

व टोिी खूि चकचकीत होती. सूट काळसर असूि चाांगल्यािैकी होता. यामुळे तो शहरातील 

कॉकिीज वांशाचा चलाख मिुष्य पदसत होता. ते या भागातील  इतर कुणाहीिेक्षा ते उतृ्कष्ट 

खेळाडू होते आपण पिष्ठावांत सैपिक होते. त्ाचा वाटोळा, लाल चेहरा आिांदी व आशावादी 

होता. िण त्ाच्या ओठाांचे कोिरे खाली वळलेले असल्यािे अधिपविोदीिणे काळजीयुक्त 

पदसत होते. आम्ही सगळे िपहल्या वगािच्या डब्यात आमचा प्रवास व्यवस्वस्थत सुरु करेियांत, 

मला हे समजत िव्हते की तो काय कारणािे शेरलॉक होम्सकडे आलेला आहे.  

होम्स म्हणाला, “आिला प्रवास सलग सत्तर पमपिटाांचा आहे. पमस्टर हॉल िायक्रॉफ्ट, 

तुम्ही मला जसा तुमचा अफलातूि अिुभव साांपगतलात, तसाच पकां वा त्ाहूि अपधक खोलात 

जाऊि माझ्या पमत्राला साांगावा. त्ा घटिाांचा क्रम माझ्या िीट लक्षात यायला त्ाचा उियोग 

होईल. वॉटसि, ज्यात काही दडलेले आहे अशी, पकां वा ज्यात काहीच िाही, अशी ही केस 
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आहे. िण त्ात िेहमीिेक्षा वेगळे, धक्कादायक असे काही आहे. ते ऐकायला मला आवडले 

व तुलाही आवडेल. आता पमस्टर िायक्रॉफ्ट, मी मधे्य काही बोलणार िाही.” 

आमच्या तरुण सहप्रवाश्यािे त्ाच्या डोळ्यात चमक घेऊि माझ्याकडे िापहले.  

तो बोलला, “गोष्टीचा सवाित वाईट भाग म्हणजे, मी ितिःला फारच मूखि शापबत केले 

आहे. अथाित ते कदापचत योग्यही ठरू शकेल. आपण मला िाही वाटत, की मी यािेक्षा वेगळे 

काही करू शकलो असतो. िण जर माझे तेलही गेले, तूिही गेले आही हाती धुिाटणे रापहले, 

तर मात्र मला वाटेल की मी पकती मूखि आहे. डॉ वॉटसि, मी गोष्ट साांगण्यात काही फार हुशार 

िाही. िण ती अशी आहेिः  

“डर ािर बागेतील कोक्क्झोि आपण वूडहाउस येथे मी िोकरी करत होतो. वसांत ॠतुच्या 

सुरवातीला ते वे्हिेझुएलि कजािवर जागा भाड्यािे देत असत. मी िाच वषे पतथे होतो. तुम्हाला 

िक्कीच आठवत असेल, जेव्हा भयािक सांकट आले, तेव्हा कोक्क्झोििे मला उत्तम अशी 

प्रमाणिते्र पदली. िण आम्हा सगळ्या सत्तावीस कारकुिाांिा काढूि टाकले. मी अिेक पठकाणी 

िोकरी पमळवण्याचा प्रयत्न केला. िण तसा प्रयत्न करणारे खूिजण असल्यामुळे, मी बराच 

काळ बेकार होतो. मला कोक्क्झोिकडे आठवड्याला तीि िौांड पमळत असत. त्ातील सत्तर 

मी बचत करूि ठेवले होते. िण लवकरच ते खचि होऊि, मी कफल्लक बिलो. मी इतका 

कां गाल झालो की िोकरीसाठीच्या अजािवर लावायला, िोस्टाची पतपकटे घेणेही मला िरवडेिा. 

माझे बूट वणवण पफरूि पझजत चालले होते आपण रहायच्या जागेचीही िेहमीप्रमाणे बोांब 

होऊ लागली होती.  

शेवटी मला लोांबाडि रस्त्यावरील मॉसि आपण पवपलअम्समधे्य जागा असल्याचे कळले. 

त्ा जापहरातीला उत्तर फक्त ित्रािेच द्यायचे होते. मी माझी प्रमाणिते्र व अजि िाठवूि पदला. 

मला ही िोकरी पमळायची जराही आशा िव्हती. िण मला अजािचे उत्तर आले. त्ात म्हटले 

होते, की मी जर िुढील सोमवारी आलो व माझी मुलाखत चाांगली झाली, तर तर मला 
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ताबडतोब कामावर रुजू व्हावे लागेल. या गोष्टी कशा घडूि येतात, ते कुणालाच कळत िाही. 

काही लोक म्हणतात, की व्यवस्थािकािे िुकताच अजािच्या पढगाऱ्यात हात घातला आहे व 

िपहल्याांदा  हाताला लागेल त्ाला ते बोलावत आहेत. कसेही का होईिा, िण माझा िांबर 

लागला होता. आपण मी फारच खूष होतो. आठवड्याला एका िौांडाची वाढ पमळत होती आपण 

काम कोक्क्झोिमधल्यासारखेच होते.  

आता मी माझ्या केसच्या मुख्य भागाकडे येतो आहे. मी १७, िॉटसि टेरेस वरूि हँि 

से्टड मागाििे पिघालो. मी त्ा कामाला माझी िीकृती कळवल्यावर, पसगरेट ओढत बसलो 

होतो. तेव्हा माझी मालकीण एक काडि घेऊि आली. त्ावर आथिर पििर, आपथिल दलाल असे 

छािलेले होते. मी हे िाव यािूवी कधीच ऐकले िव्हते. मला कळेिा त्ाांिा माझ्याकडूि काय 

हवे आहे. िण मी अथाित पतला त्ाला माझ्याकडे त्ाला िाठवायला साांपगतले. तो मध्यम 

चणीचा, काळ्याभोर केसाांचा, काळ्या डोळ्याांचा, काळ्या दाढीचा मिुष्य आत आला. त्ाचे 

िाक थोडे चकाकत होते. तो घाईत पदसत होता. तो वेळाची पकां मत जाणणाऱ्या माणसासारखा 

िेमकेिणे बोलला.” 

“मला वाटते, आिण पमस्टर हॉल िायक्रॉफ्ट?” 

मी त्ाच्याकडे खुची सरकवत बोललो, “हो, सर.” 

“तुम्ही अलीकडे आता कोक्क्झोि आपण वूडहाउसमधे्य होतात?’ 

“हो, सर.” 

“आपण आता मॉसिमधे्य आहात?” 

“बरोबर.” 
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तो म्हणाला, “ठीक आहे. त्ाचे असे आहे, मी तुमच्या आपथिक क्षमतेबिल काही 

असामान्य गोष्टी ऐकल्या. तुम्हाला िाकि र िावाचा कोक्क्झोिचा व्यवस्थािक आठवतो? तो 

तुमची फारच सु्तती करत होता.” 

“हे ऐकूि, मी अथाितच खूष झालो. मी कायािलयात िेहमीच माझ्या कामातील 

िेमकेिणाबिल प्रपसद्ध होतो. िण या शहरात मी अशा गुणािे ओळखला जातो, हे मला 

मापहती िव्हते.  

तो म्हणाला, “तुझी सृ्मती चाांगली आहे?” 

मी िम्रिणे म्हणालो, “हो. चाांगल्यािैकी आहे.” 

त्ािे पवचारले, “तुम्ही पतथूि पिघाल्यािासूि माकेटशी सांबांध ठेवूि आहात का?” 

“हो. मी शेअर बाजाराची यादी रोज सकाळी वाचतो.” 

तो ओरडला, “हा खरा अजि आहे. हा भरभराटीचा मागि आहे. मी तुमची मुलाखत घेतली, 

याचे तुम्हाला फार काही वाटले िसावे. मी बघतो. अयरशीरेस कसे आहे?” 

“एकशे सहा  

“आपण नू्यझीलांड जास्त चाांगले आहे का?” 

“एकशे चार.’ 

“आपण पब्रटीश ब्रोकि पहल्स?” 

“सातला सात ---आपण --- सहा.” 

त्ाचे हात वर करूि तो ओरडला, “सुांदर! मी तुमच्याबिल ऐकले, ते सवि खरे आहे. 

माझ्या मुला, माझ्या मुला, तू मॉसिसाठी अगदी योग्य कारकूि आहेस.” 
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या त्ाच्या ओरडण्यािे मी आश्चयिचपकत झालो. मी म्हणालो, “ठीक आहे. पमस्टर पििर, 

तुम्हाला माझ्याबिल जसे वाटते, तसे इतर सगळ्याांिा वाटत िाही. मला िोकरी शोधायला 

फार त्रास झाला. मला ही िोकरी पमळाल्याचा आिांद आहे.” 

बास, एवढेच! तू तर उडाले िापहजेस. तू तुझ्या खऱ्याखुऱ्या जगात िाहीस. आता मी 

तुला साांगतो, की मला काय वाटते आहे. तुझी क्षमता बघता, मी तुला जे देतो आहे, ते फार 

कमी आहे. मॉसिशी तुलिा करता, हे अांधारातूि उजेडात जाण्यासारखे आहे. मी बघतो. तू 

मॉसिमधे्य केव्हा जाणार आहेस?” 

“सोमवारी.” 

हा, हा! मी तुला असे साांगतो, की तू पतथे जाऊ िकोस. 

“मॉसिमधे्य जाऊ िको?” 

“िको, सर. त्ाच पदवशी तू फँ्रको-पमडलँड हाडिवेअर कां ििीचा व्यािार पवभागाचा 

व्यवस्थािक असशील. या फ्रान्स शहरात व गावात त्ाच्या चौतीस शाखा आहेत. अजूि एक 

बु्रसेल्स व एक सॅि रेमोला िण आहे.” 

मी तर एकदम अवाकच झालो व म्हणालो, “मी याबिल कधी ऐकले िाही.” 

“ऐकले िसायची शक्यता आहे. ते सवि शाांत ठेवले गेले. कारण त्ाचे भाांडवल 

खासगीिणे गोळा केलेले आहे. लोकािा यात सामील करण्यासाठी, ही फार चाांगली कां ििी 

आहे. माझा भाऊ, हॅरी पििर त्ाचा सांस्थािक आहे. आता बोडािवर त्ाची पियुक्ती 

व्यवस्थािकीय सांचालक म्हणूि झाली आहे. मी इथे येणार असल्याचे त्ाला मापहती आहे. 

त्ािे मला उत्तम माणसाची पिवड करायला साांपगतली आहे. तरूण, धडाडीचा व बरेच िाव 

असलेला, असा तो हवा. िाकि रिे मला तुझ्यापवषयी साांपगतले. त्ामुळे मी आज रात्री इथे आलो. 

आम्ही तुम्हाला सुरवातीला फक्त िाचशे इतकेच देऊ शकतो.” 
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मी ओरडलो, “वषािला िाचशे?” 

“ही सुरवातीची रक्कम आहे. िण तुमचे दलाल जेवढा व्यािार करतील, त्ावर तुम्हाला 

एक टक्का कपमशि पमळेल. मी तुम्हाला असा शब् देतो, की हे तुमच्या िगाराव्यपतररक्त 

तुम्हाला पदले जाईल.” 

“िण मला हाडिवेअरमधले काहीही मापहती िाही.” 

“अरे, माझ्या मुला, तुला आकडे तर कळतात िा?” 

माझ्या डोक्यात काही एका आवाजाची गुणगुण सुरू झाली. मला खुचीत िस्थ 

बसवेिा. अचािक मला एक सांशय आला. 

मी म्हणालो, “मी तुम्हाला मोकळेिणे पवचारतो, “मॉसि मला फक्त दोिशे देते आहे 

िण ती सुरपक्षत आहे. याउलट मला तुमच्या कां ििीबिल इतके कमी मापहती आहे की --- “ 

तो आिांदापतरेकािे ओरडला, “ओहो, तू चतुर आहेस! खूिच चतुर! तूच आमच्या 

कां ििीसाठी योग्य आहेस. तुझ्याशी बोलल्यावर तुला तसेच सोडूि देणे ठीक िाही. ही घे शांभर 

िौांडाची िोट आपण तुला जर आमची कां ििी व्यािार करू शकते, असे वाटत असेल, तर ती 

तुझ्या िगाराची िूविरक्कम म्हणूि तुझ्या स्वखशात ठेव.”  

मी म्हणालो, “हे फार छाि झाले. मी माझे काम कधी सुरु करू?” 

तो म्हणाला, “उद्या एक वाजेियांत बपमांगहॅमला ये. माझ्या स्वखशात एक पचठ्ठी आहे. ती 

तू माझ्या भावाला दाखव. १२६, ब कॉिोरेशि रस्ता येथे कां ििीचे तातु्परते कायािलय आहे. तो 

तुझी िेमणूक िक्की करेल. िण आिल्या आिल्यात ती झालेलीच आहे.” 

मी बोललो, “पमस्टर पििर, मला कळत िाही, की मी तुमचे आभार कसे मािू?” 
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“अरे, त्ाचे काय एवढे! तुला तुझ्या कतृित्वािेच ते पमळाले आहे. तुला एकदोि लहािशा 

गोष्टी साांगतो --- फक्त पियम म्हणूि --- ते मला तुला साांगायलाच हवेत. पतथे तुझ्याशेजारी 

एक कागद आहे. त्ावर कृिया असे पलही, ‘मी फँ्रको-पमडलँड हाडिवेअर कां ििीचा व्यािार 

व्यवस्थािक म्हणूि वषािला कमीत कमी ५०० िौांडाांवर काम करणे िीकारले आहे.’ मी त्ािे 

साांपगतल्याप्रमाणे पलहूि पदले. त्ािे तो कागद त्ाच्या स्वखशात ठेवला.  

तो म्हणाला, “अजूि एक काम रापहले आहे. तू मॉसिचे काय ठरवले आहेस?” 

मी बोललो, “मी आिांदाच्या भरात मॉसिबिल सवि काही पवसरलो होतो. मी त्ाांिा 

माझा राजीिामा पलहूि िाठवतो.”  

“हेच तुम्ही मला करायला िको आहे. मी मॉसिच्या व्यवस्थािकाशी बोललो आहे. मी 

त्ाच्याकडे तुमच्यापवषयी बोलायला गेलो होतो. तो फार पचडलेला होता. मी तुम्हाला िळवूि 

िेत असल्याबिल, त्ािे मला पशव्या घातल्या. शेवटी मी िण पचडलो व बोललो, “जर तुम्हाला 

चाांगली माणसे हवी असतील, तर तुम्ही त्ाांिा िगारही चाांगला पदला िापहजे.” 

तो म्हणाला, “तुमच्या जास्त िगारािेक्षा तो आमचा कमी िगार िीकारेल.” 

“मी तुमच्याशी िाच िौांडाांची िैज लावतो. मी त्ाला आमच्या कां ििीसाठी पवचारले, तर 

तो तुमच्याकडे मुळीच येणार िाही.” 

तो अशा शब्ात म्हणाला, “ठीक आहे. आम्ही त्ाला गटारात फेकू. इतक्या सहजिणे 

तो आम्हाला सोडूि जाऊ शकत िाही.”  

मी ओरडलो, “अपवचारी भामटा! मी इतका अिमाि अजूि कोणाकडूिही ऐकूि 

घेतलेला िाही. मी त्ाची का म्हणूि िवाि करू? तुम्ही म्हणत असाल तर मी त्ाला काहीच 

पलपहत िाही.”  
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खुचीतूि उठत तो बोलला, “छाि! त्ाला अशीच अिल घडवायला हवी. मला माझ्या 

भावासाठी इतका चाांगला मिुष्य पमळाल्याबिल मी फार आिांदात आहे. ही  तुमच्या िगाराची 

िूविरक्कम म्हणूि, तुमच्या स्वखशात ठेवा आपण हे ित्र. ित्ता िीट पलहूि घ्या, १२६, ब कॉिोरेशि 

रस्ता. उद्या दुिारी एकची वेळ लक्षात ठेवा. शुभ रात्र. तुमच्या योग्यतेप्रमाणे तुम्हाला सवि काही 

पमळो.” 

असा आमच्यातील सांवाद झाला. डॉ वॉटसि, तुम्ही कल्पिा करू शकता, अशा 

सुदैवािे मी पकती खूष झालो असेि. मी अधी रात्र यावर पवचार करण्यातच घालवली. दुसऱ्या 

पदवशी मी एकच्या बराच आधीच िोचेि, अशा तऱ्हेिे बपमांगहॅमसाठी पिघालो. मी नू्य 

रस्त्यावरील हॉटेलात माझे सामाि ठेवले व त्ा पदलेल्या ित्त्यावर पिघालो.  

एक िूवी िाऊण तास आधी मी िोचलो. त्ािे काही फार फरक िडेल, असे मला 

वाटले िाही. १२६ ब हा दोि मोठ्या दुकािाांमधील िॅसेज होता. तो एका गोल दगडी पजन्याशी 

जात होता. पतथूि वर गेल्यावर बऱ्याच सदपिका होत्ा. त्ा कां ििी ांच्या कायािलयासाठी पकां वा 

व्यवसापयक लोकाांसाठी पदलेल्या होत्ा. खालील पभांतीवर त्ाांची िावे रांगवलेली होती. िण पतथे 

फँ्रको-पमडलँड हाडिवेअर कां ििीचे िाव िव्हते. मी थोडा वेळ हताश होऊि पतथे उभा रापहलो. 

ही शुद्ध फसवणूक होती. तेव्हाच एक मिुष्य मला शोधत वरती आला. मी आदल्या पदवशी 

िापहलेल्या माणसासारखाच तो होता. तशीच ठेवण, तसाच आवाज होता. फक्त त्ािे िच्छ 

दाढी केलेली होती आपण केस थोडे पवरळ होते.  

त्ािे पवचारले, “तुम्ही पमस्टर हॉल िायक्रॉफ्ट आहात का?” 

मी म्हणालो, “हो.”  

”ओहो, मी तुमचीच वाट बघत होतो. िण तुम्ही तर वेळेिूवीच आला आहात. मला आज 

सकाळी माझ्या भावाकडूि ही पचठ्ठी पमळाली. त्ात त्ािे तुमचे गुणगाि केले आहे.” 
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“तुम्ही आलात, तेव्हा मी तुमचे कायािलयच शोधत होतो.” 

“आमचे िाव अजूि खाली लागले िाही. कारण आम्ही गेल्या आठवड्यातच ही जागा 

तातु्परती घेतली आहे. चला आिण वर जाऊि बोलू.” 

मी त्ाच्यामागोमाग अवघड पजिा चढूि गेलो. आपण पतथे खडकाखाली काही धुळकट 

ररकाम्या खोल्या होत्ा. त्ातील एका गापलचा, िडदा वगैरे काही िसलेल्या खोलीत त्ािे मला 

िेले. मला वाटले होते, चकचकीत टेबले असलेले, कारकुिाांच्या ओळी असलेले, असे छाि 

कायािलय असेल. िण पतथे तर जेमतेम दोि खुचाि व एक लहािसे टेबल होते. त्ाकडे मी 

बघतच रापहलो. एक मोठी वही व कचऱ्याची टोिली एवढेच फपििचर होते.  

माझा उतरलेला चेहरा बघूि, माझी िवीि ओळख झालेला तो मिुष्य बोलला, “पमस्टर 

िायक्रॉफ्ट, इतके पिराश होऊ िला. रोम काही एका पदवसात बाांधले गेले िाही. आमच्याकडे 

साठवलेला खूि िैसा आहे. तरी आम्ही तो जागेत घालवायचा धीर अजूि केलेला िाही. आिण 

बसा. तुमच्याकडील ित्र मला िाहू.” 

मी त्ाला ते पदले. त्ािे ते काळजीिूविक वाचले.  

तो म्हणाला, “तुम्ही माझा भाऊ आथिर याच्यावर, चाांगलाच प्रभाव टाकलेला पदसतो 

आहे. तो चाांगल्यािैकी िारख असलेला आहे. तुम्हाला मापहती आहे का, तो लांडिचा व मी 

बपमांगहॅमचा आहे. िण यावेळेस मी त्ाचा सल्ला माितो. तुमची िेमणूक झाली आहे, असे 

धरूि चाला.” 

“माझे काम काय असेल?’ 

“तुम्ही िॅरीसमधील मोठा डेिो साांभाळाल. पतथे इां स्वग्लश काचसामािाचा खच िडलेला 

आहे. फ्रान्समधे्य एकशे चौतीस दलाल पिरपिराळ्या दुकािाांवर आहेत. एका आठवड्यात 
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खरेदी िार िडेल. आपण मध्यांतरीच्या काळात तुम्ही बपमांगहॅमला रहाल आपण तुमची 

उियुक्तता पसद्ध कराल.” 

“कशी?” 

उत्तर देण्यासाठी त्ािे एक मोठे लाल िुस्तक खणातूि बाहेर काढले.  

तो म्हणाला, “ही िॅरीसची डीरेक्टरी आहे, यात िावािुढे लोकाांचे व्यवसाय पदलेले 

आहेत. मी तुम्हाला ही घरी घेऊि जायला साांगतो. त्ातूि सवि हाडिवेअर पवकणाऱ्याांची 

ित्त्यासकट यादी तयार करायची आहे. त्ाचा मला खूि उियोग होईल.” 

मी सुचवले, “त्ात िक्की वगिवारी केलेली सािडेल का?” 

“तशी खात्रीिूविक सािडेल असे साांगता येत िाही. त्ाांची िद्धत आिल्यािेक्षा वेगळी 

आहे. त्ासाठी कसूि प्रयत्न करा आपण सोमवारी बाराला माझ्या हातात यादी आणूि द्या. 

पमस्टर िायक्रॉफ्ट, शुभ पदवस. जर तुम्ही उत्साह आपण बुस्वद्धमत्ता दाखवली, तर तुम्हाला 

कां ििी चाांगल्या मालकाांची वाटेल.” 

मी ते जाड िुस्तक काखोटीला मारूि, मोठ्या पवरोधात्मक मिस्वस्थतीत हॉटेलात िरत 

गेलो. मला काम पमळाले होते व स्वखशात शांभर िौांड होते, याचा मला आिांद होता. िरां तु 

कायािलयाचे दृष्य, खालील िाटीवर िाव िसणे आपण इतर काही गोष्टी ांवरूि, त्ा 

व्यावसापयकाबिलचे माझे मत, चाांगले झाले िाही. िण काही झाले तरी, मला िैसे पमळाले 

होते. त्ामुळे मी कामाला लागलो. िूणि रपववारभर मी खूि कष्ट केले. 

तरी सोमवारियांत माझे H या अक्षराियांतचेच काम करूि झाले. मी माझ्या 

मालकाकडे गेलो. मला तो त्ाच अव्यवस्वस्थत खोलीत सािडला. त्ाला मी बुधवारियांत 

थाांबायची पविांती केली व िरत आलो. बुधवारीदेखील ते काम िुरे झाले िाही. म्हणूि मी 
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शुक्रवारियांत ते सांिवायचे ठरवले. म्हणजे कालियांत. मग मी ते पमस्टर हॅरी पििर याांच्याकडे 

आणले.  

ते म्हणाले, “आभारी आहे. मला वाटते, मी हे काम फार सोिे समजलो. ही यादी मला 

फार उियुक्त ठरेल.” 

मी म्हणालो, “ती बिवायला मला फार वेळ लागला.” 

तो म्हणाला, “आता, मी तुला फपििचरच्या दुकािाांची यादी करायला साांगतो. कारण ते 

सविजण काचसामािाची पवक्री करतात.” 

“ठीक आहे.” 

“’तुम्ही उद्या सांध्याकाळी सातियांत ती घेऊि येऊ शकता. मग तुम्हाला काम कसे 

काय वाटते आहे, याबिल बोलू. अती कष्टप्रद काम करू िका. अशा कामािांतर सांध्याकाळी 

काही तास तुम्हाला सांगीत हॉलमधे्य सांगीताचा आिांद घेता येईल.” बोलताांिा तो हसला. िवल 

म्हणजे मला त्ाचा डावीकडूि दुसरा दात वाईट रीत्ा सोन्यात भरलेला पदसला.” 

शेरलॉक होम्सिे त्ाचे हात आिांदािे एकमेकाांवर चोळले. तो िवलिूणि रीतीिे आमच्या 

अशीलाकडे बघू लागला.  

तो म्हणाला, “डॉ वॉटसि, तुम्हाला िवल वाटेल, िण हे असे आहे. जेव्हा मी लांडिमधील 

दुसऱ्या माणसाशी बोलत होतो, तेव्हा तो मी मॉसिमधे्य ि गेल्याबिल मला हसत होता. त्ाचा 

दात देखील तशाच िद्धतीिे सोन्यात भरलेला होता. सोन्याची चकाकी माझे लक्ष वेधूि घेत 

होती. फक्त रेझर व केसाांचा टोि सोडले तर मला दोघाांचा आवाज आपण अांगलटदेखील 

सारखी असल्याचे लक्षात आले. माझी खात्री झाली की तो एकच मिुष्य होता. अथाित तुम्ही 

दोि भाऊ सारखे असण्याची कल्पिा करू शकता. िण त्ाांचा सोन्यातील दात िण सारखा 

असावा, हे कसे काय? त्ािे मला पिरोि पदला व मी रस्त्यावर आलो. मी फार गोांधळूि गेलो 
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होतो. िरत मी माझ्या हॉटेलात गेलो व यावर पवचार करत बसलो. त्ािे मला लांडिहूि 

बपमांगहॅमला का िाठवले? मॉसिमधे्य तो माझ्याआधी का गेला? आपण त्ािे ितिःच ितिःला 

ित्र का िाठवले? हे काहीतरी फारच अती होत होते. मला काही कळेिासे झाले. आपण मग 

अचािक माझ्या लक्षात आले, की मला जे कळत िाही आहे, ते कदापचत पमस्टर शेरलॉक 

होम्सला कळू शकेल. माझ्याकडे रात्रीच्या गाडीिे लांडिला जाऊि, तुम्हाला सकाळी भेटूि व 

माझ्याबरोबर बपमांगहॅमला घेऊि येण्याइतकाच वेळ होता.” 

त्ा दलालाच्या कारकुिािे त्ाचा आश्चयिकारक अिुभव कथि केल्यावर, पतथे शाांतता 

िसरली. िांतर होम्सिे खुचीत मागे रेलूि प्रफुल्लीत िण टीकात्मक चेहऱ्यािे, वाईिचा िपहला 

घोट घेणाऱ्या एखाद्या पिष्णात िारखी माणसासारखे माझ्याकडे बघूि डोळे पमचकावले.  

ती बोलला, “वॉटसि, फारच छाि रहस्य आहे, िाही का? त्ातील काही गोष्टी ांमुळे मी 

आिांपदत झालो. मला वाटते, तू माझ्याशी सहमत होशील, की फँ्रको-पमडलँड हाडिवेअर 

कां ििीच्या पमस्टर आथिर हॅरी पििरबरोबरची तातु्परत्ा कायािलयातील मुलाखत ही आिल्या 

दोघाांसाठी एक रुचीिूणि अिुभव ठरेल.” 

िण आिण ते कसे करणार?” 

हॉल िायक्रॉफ्ट आिांदािे म्हणाला, “ओहो, अगदी सहजिणे. तुम्ही िोकरीच्या शोधात 

असलेले माझे दोि पमत्र आहात, आपण मी तुम्हाला दोघाांिा एकाच व्यवस्थािकीय 

सांचालकाकडे आणले आहे, याहूि अपधक िैसपगिक काय असू शकेल? 

होम्स बोलला, “ठीक आहे. मला त्ा गृहस्थाला एकदा भेटू दे. मग मला त्ाच्या या 

फसव्या कृत्ाबिल काही करता येते का ते बघू. माझ्या पमत्रा, तुमची िोकरी इतकी मूल्यवाि 

बिवण्यासारखे कुठले गुण तुमच्यात आहेत? पकां वा असे शक्य आहे का की --- “ तो त्ाची 

िखे चावत पिहेतुकिणे स्वखडकीबाहेर बघू लागला. आम्ही नू्य रस्त्यावर येईियांत तो क्वपचत 

एखादा शब् बोलला असेल.  
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त्ा सांध्याकाळी आम्ही पतघे कॉिोरेशि रस्त्यािे कां ििीच्या कायािलयात चाललो होतो.  

आमचा अशील म्हणाला, “पतथे वेळेिूवी जाऊि काही उियोग िाही. पतथे तो फक्त 

मला भेटण्यासाठीच येतो. बाकी वेळ ती जागा ररकामीच असते.” 

होम्सिे शेरा मारला, “हे सूचक आहे.”  

कारकूि ओरडला, “देवा रे, मी तुम्हाला हे साांपगतले होते. तो बघा आिल्यािुढे चालतो 

आहे.  

त्ािे एका छोट्याशा, चांगले किडे केलेल्या, काळ्या माणसाकडे पिदेश केला. तो 

रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूिे चालला होता. आम्ही त्ाला बपघतल्यावर त्ािे सांध्याकाळचे ताजे 

वतिमािित्र पवकत, ओरडत, मोटारी व बसच्या गदीतूि चाललेल्या मुलाकडे बपघतले. 

त्ाच्याकडूि एक पवकत घेतले. मग ते दुमडूि हातात धरत, तो दारातूि पदसेिासा झाला.  

हॉल िायक्रॉफ्ट ओरडला, “तो बघा, चालला आहे. तो कां ििीच्या कायािलयात चालला 

आहे. माझ्याबरोबर या. मी ते शक्यतोवर सहज रीतीिे जमवतो.” 

त्ाच्यामागोमाग आम्ही िाच मजले चढलो. मग आम्ही एका अधिवट उघड्या दाराशी 

आलो. ते दार आमच्या अशीलािे वाजवले. आतला अिुमतीचा आवाज ऐकूि, आम्ही आत 

गेलो. हॉल िायक्रॉफ्टिे वणिि केल्याप्रमाणे ती उजाड, फपििचर िसलेली खोली होती. एका 

टेबलावर आम्ही रस्त्यात िापहलेला माणूस बसला होता. त्ािे त्ाच्यासमोर वतिमािित्र उघडूि 

धरले होते. त्ािे वर िापहले, तेव्हा मला वाटले, की इतका दुिःखी पकां वा त्ाही िलीकडील 

चेहरा मी कधी यािूवी िापहलेला िाही --- असे दुिःख की जे फक्त काही माणसाांच्याच वाट्याला 

येते. त्ाच्या भुवया घामािे चमकत होत्ा. त्ाचे गाल माशाच्या िोटासारखे िाांढरे, पफकट होते 

आपण डोळे रािटीिणे पवस्फारलेले होते. तो त्ाच्या कारकुिाकडे ओळख िसल्यासारखा 
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बघत होता. आमच्या अशीलाच्या तोांडावर असे आश्चयािचे भाव पदसत होते, की त्ाला ते त्ाच्या 

मालकाचे िेहमीचे बायरूि वाटत िव्हते. 

तो ओरडला, “पमस्टर पििर, तुम्ही आजारी पदसता आहात.” 

“तो मोठ्या कष्टािे कोरड्या ओठाांवरूि जीभ पफरवत उद्गारला, “हो, मला बरे िाही. हे 

तुमच्याबरोबर तुम्ही कोण लोक आणले आहेत? 

“कारकूि खोटे बोलत म्हणाला, “एकजण बमोडसेचा पमस्टर हॅरीस आहे तर दुसरा 

याच गावातील पमस्टर पप्रस आहे. ते माझे पमत्र असूि, ते अिुभवी आहेत. िण ते काही काळ 

इथे िसल्यािे, आता सध्या त्ाांच्याकडे िोकरी िाही. त्ाांिा आशा आहे की कदापचत तुम्ही 

तुमच्या कां ििीत त्ाांिा िोकरी देऊ शकाल.” 

भीतीदायकिणे हसूि, पमस्टर पििर बोलले, ““शक्य आहे. बरीच शक्यता आहे. मी 

तुमच्यासाठी काही करू शकेि याबिल शांका िाही. पमस्टर हॅरीस, तुम्ही यािूवी कुठल्या 

प्रकारचे काम केले आहे?” 

होम्स बोलला, “मी पहशेबिीस आहे.” 

“ओहो, आम्हाला असा कुणीतरी हवाच होता. आपण तुम्ही पमस्टर पप्रस?” 

मी म्हणालो, “कारकूि.” 

मला वाटते कां ििी तुम्हाला सामावूि घेऊ शकेल. आमचे ठरले की मी तुम्हाला साांगतो. 

आपण आता मला वाटते, तुम्ही जाल. कृिया आता मला एकटे सोडा.” 

हे शेवटचे शब् तो अशा तऱ्हेिे बोलला, की जणू त्ाचा डाव त्ाच्यावर उलटूि, तो 

अचािक फुटतो आहे. होम्सिे व मी एकमेकाांकडे िापहले. हॉल िायक्रॉफ्टिे टेबलाकडे एक 

िाऊल टाकले. 
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तो म्हणाला, “पमस्टर पििर, तुम्ही हे पवसरा, की मी तुमच्याकडूि काही सूचिा 

घेण्यासाठी वेळ ठरवूि इथे आलो आहे.  

पमस्टर पििर सांथ िरात बोलला, “अथाित पमस्टर िायक्रॉफ्ट. तुम्ही इथे क्षणभर थाांबा. तुमचे 

पमत्र थाांबणार असले, तरी काही हरकत िाही. तुम्ही थोडा वेळ थाांबलात, तर मी तीि पमपिटात 

िरत येतो. तो मोठ्या अदबशीरिणे उठला आपण थोडे वाकूि, दारातूि बाहेर िडूि खोलीच्या 

शेवटाशी गेला आपण त्ाच्या मागे त्ािे दार लावूि घेतले.  

होम्स कुजबुजला, “आता काय? तो आिल्याला गुांगारा देतो आहे की काय?” 

िायक्रॉफ्ट बोलला, “अशक्य आहे.” 

“का?” 

“ते दार आतील खोलीत उघडते.” 

“पतथूि बाहेर िडायला वाट िाही?” 

“िाही.” 

“त्ात फपििचर आहे का?’ 

“काल तरी ती ररकामी होती.” 

“मग तो आत काय करतो आहे? हे त्ाचे काय चालले आहे, मला समजत िाही. जर 

एखादा मिुष्य भीतीदायकिणे वेडा असेल, तर त्ाचे िाव पििर आहे. त्ाला कशामुळे असे 

झाले असेल?” 

मी म्हणालो, “त्ाला आिण गुप्तहेर असल्याचा सांशय आला असेल.” 

िायक्रॉफ्ट ओरडला, “बरोबर.” 
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होम्सिे माि हलवली व म्हणाला, “आिल्याशी बोलल्यामुळे तो काही पफका िडला 

िव्हता. आिण खोलीत पशरलो, तेव्हाच तो तसा पदसत होता. असे होणे शक्य आहे की --- “ 

आतल्या दाराच्या आवाजािे त्ाचे बोलणे अधिवट रापहले. 

कारकूि ओरडला, “तो ितिःच्याच दारावर थािा का मारत आहे?” 

िरत अजूि मोठ्या थािा ऐकू येऊ लागल्या. आम्ही सगळे बांद दाराकडे काही 

होण्याच्या अिेके्षिे बघू लागलो. मी होम्सकडे िापहले, तर त्ाचा चेहरा दगडासारखा झालेला 

मी िापहला. तो फार ताण आल्यासारखा िुढे वाकला होता. िांतर अचािक हळूच खळखळूि 

चुळा भरल्यासारखा व लाकडावर हळूच पटचक्या मारल्याचा आवाज आला. होम्स काळजी 

वाटूि खोली ओलाांडूि गेला आपण दार ढकलले. ते आतूि बांद होते. त्ाचे बघूि आम्हीदेखील 

दारावर धडका मारायला लागलो. एक पबजागरी तुटली व मग दुसरीही तुटूि दार कोसळले. 

आम्ही दारावर िडलो. आता आम्ही आतल्या खोलीत होतो. ती ररकामी होती. 

क्षणभर आम्ही चुकत होतो. एका कोिऱ्यात, आम्ही पजथूि आलो, त्ा बाहेरील 

खोलीजवळील कोिऱ्यात, एक दुसरे दार होते. होम्सिे उडी मारूि ते दार उघडले. जपमिीवर 

कोट िडलेला होता. आपण दारामागील हुकाला ितिःच्या गळ्याला फास घेतलेला फँ्रको-

पमडलँड हाडिवेअर कां ििीचा व्यवस्थािकीय सांचालक लटकत होता. त्ाचे गुडघे वर गेले होते. 

डोके भयािक िद्धतीिे एका बाजूला कलले होते. त्ाच्या टाचा दारावर आिटूि, आमचे 

सांभाषण तोडणारा आवाज आला होता. क्षणाधाित मी त्ाच्या कां बरेला धरले. तर होम्स व 

िायक्रॉफ्टिे त्ाच्या मािेच्या कातडीच्या आक्रसलेल्या सुरकुत्ाांमधे्य रुतूि बसलेल्या िट्ट्याचे 

बांद तोडले. मग आम्ही त्ाला दुसऱ्या खोलीत घेऊि गेलो. पतथे तो मातीच्या रांगाच्या चेहऱ्यािे 

िडलेला रापहला. त्ाचे जाांभळे िडलेले ओठ प्रते्क श्वासाबरोबर खालीवर होत होते. फक्त 

िाच पमपिटािूवी, आमच्यासमोर बसलेल्या पजवांत माणसाचे हे असे काय भयािक झाले?  

होम्स म्हणाला, “वॉटसि, त्ाचे काय करावे, असे तुला वाटते?” 
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मी त्ाच्यावर वाकूि त्ाला तिासले. त्ाची िाडी क्षीण व फक्त मधूि मधूि लागत 

होती. िण त्ाचा श्वास िरत चालू झाला. िािण्या थोड्या फडफडल्या व आतले बुबुळ थोडेसे 

पदसले.  

मी म्हणालो, “त्ाचा प्राण जातो येतो आहे. िण तो पजवांत आहे. स्वखडकी उघडा व िाणी 

आणा. मी त्ाची कॉलर सैल केली. त्ाच्या चेहऱ्यावर थांड िाणी मारले. त्ािे िैसपगिकिणे श्वास 

घेईियांत मी त्ाचे हात वरखाली केले. त्ाच्यािासूि लाांब जात, मी म्हणालो, “आता फक्त 

काही वेळाचा प्रश्न आहे.  

होम्स टेबलाशी उभा राहूि स्वखशात हात घालत, हिुवटी छातीत रुतवूि, बोलला, “मला 

वाटते िोपलसाांिा बोलवायला हवे. आपण ते आल्यावर, आिण ही केस िूणििणे त्ाांच्या िाधीि 

करावी.” 

त्ाचे डोके खाजवत िायक्रॉफ्ट ओरडला, “माझ्यासाठी हे वरदाि असलेले गूढ आहे. 

त्ाांिी मला कशासाठी येथियांत आणले होते, आपण आता --- “ 

होम्स अधीरिणे म्हणाला, “छट्! आता सवि स्पष्ट झाले आहे. ही शेवटची अकस्मात 

केलेली खेळी आहे.” 

“तुला बाकीचे सवि काही कळले आहे?” 

“मला वाटते, हे अगदी स्पष्ट आहे. तू काय म्हणतोस, वॉटसि?” 

मी माझे खाांदे उडवले. “मला तर काही कळत िाही.” 

“जर तू िपहल्याांदा सवि घटिाांचा पवचार केलास, तर त्ा एकच पिष्कषि काढतात.” 

“तो काय आहे?” 



178 
 

“या सवि केसचा डोलारा दोि गोष्टी ांवर उभारलेला आहे. िपहली म्हणजे िायक्रॉफ्टला 

या बोगस कां ििीमधील िोकरी िीकारल्याचे ित्र पलहायला लावायचे. ते पकती ठळकिणे 

काही सुचवणारे आहे, हे तुम्हाला समजत िाही का?” 

“मला वाटते, मला ते कळले िाही.” 

“ठीक आहे. त्ाांिा ते कशासाठी पलहूि हवे होते? एक व्यािारी सौदा म्हणूि िवे्ह तर 

साधारणिणे या गोष्टी तोांडी असतात. आपण त्ामागे असे काही ठाम कारण िव्हते. मग हे 

अिवाद म्हणूि का केले जावे? माझ्या तरुण पमत्रा, तुझ्या हे लक्षात कसे येत िाही, की त्ाांिा 

तुझ्या हस्ताक्षराचा िमुिा हवा होता. आपण तो दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारे पमळवला जाऊ शकत 

िव्हता.” 

“आपण का?” 

“ते असेच होते. का? याचे उत्तर पमळाले की आिण आिल्या लहािशा समसे्यचे उत्तर 

शोधण्यात प्रगती करू. का? याचे एकच सुयोग्य उत्तर असू शकते. कोणाला तरी तुझ्या 

हस्ताक्षराची िक्कल करायची होती. त्ामुळे आधी ते पमळवणे क्रमप्राप्त होते. आपण आता 

जर आिण दुसऱ्या मुद्द्याकडे आलो, तर आिल्याला असे पदसते, तो िपहल्यावर प्रकाश 

टाकतो. तू तुझ्या मॉसिच्या िोकरीला िाही असे कळवू िकोस, िण ज्याला तू कधी बपघतलेही 

िाहीस, त्ा महत्वाच्या कां ििीच्या व्यवस्थािकाला मोठी आशा दाखवूि ठेव की पमस्टर हॉल 

िायक्रॉफ्ट सोमवारी सकाळी कायािलयात येणार आहेत, असे पििरिे साांपगतल्याचा मुिा आहे.  

आमचा अशील ओरडला, “अरे देवा, मी पकती मूखि आहे!” 

“आता तुम्ही हस्ताक्षराचा मुिा बपघतला. जर तुमच्याऐवजी अजूि कोणी वेगळ्या 

हस्ताक्षरात त्ाच जागेसाठी अजि केला असता, तर त्ाांचा खेळ सांिला असता. िण मध्यांतरीच्या 
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काळात तो लबाड तुमच्या अक्षराची िक्कल करायला पशकला. त्ामुळे त्ाची िोकरी सुरपक्षत 

रापहली. कारण तुम्हाला बघूि कोणीच ओळखत िव्हते.” 

हॉल िायक्रॉफ्ट िडलेल्या िरात बोलला, “कुणीच िाही.” 

“छाि. अथाित, तुम्हाला मॉसिच्या िोकरीच्या पवचारािासूि िरावृत्त करायचे व कोणीही 

तुम्हाला हे साांगणार िाही, याची काळजी घ्यायची, की तुमचा तोतया बिूि कुणीतरी मॉसिमधे्य 

कामावर रुजू झालेला आहे, एवढे त्ाांिी केले. त्ामुळे त्ाांिी तुम्हाला घसघशीत िूविरक्कम 

म्हणूि शांभर िौांड पदले. पमडलँडमधे्य तुम्हाला अडकवूि ठेवले. तुम्हाला लांडिला जाता येणार 

िाही, इतके काम पदले. तुम्ही लांडिला गेला असतात, तर कदापचत त्ाचे इां पगत फुटले असते. 

हे अगदी सरळ आहे.” 

िण या माणसािे त्ाचा भाऊ असल्याचे ढोांग का केले?” 

“हां. ते िण मी जाणले आहे. यात िक्की ते दोघेजण आहेत. दुसरा तुम्हाला कायािलयात 

फसवतो आहे. तो तुमचा मालक असल्याचे िाटक करतो आहे. मग त्ाच्या लक्षात येते की 

कुणा पतसऱ्या माणसाला यात आणल्यापशवाय, त्ाचे कारस्थाि यशिी होणे शक्य िाही. ते 

तर त्ाला करायचे िसते. तो शक्य तेवढे त्ाचे बायरूि बदलतो. त्ाला असा पवश्वास वाटतो 

की जो कळल्यावाचूि रहाणार िाही असा सारखेिणा, एका कुटुांबातील दोघे असल्यामुळे 

आहे, असे समजले जाईल. िण सोन्याच्या दाताच्या शक्यतेमुळे तुम्हाला कदापचत कधी सांशय, 

येणार िाही.” 

हॉल िायक्रॉफ्टिे त्ाचे हात हवेत उडवले. तो ओरडला, “अरे देवा! मला असे फसवले 

जात असताांिा, हा दुसरा हॉल िायक्रॉफ्ट पतकडे मॉसिमधे्य काय करत होता? पमस्टर होम्स, 

आिण आता काय करायला हवे? मी काय करू ते साांगा.” 

“आिण मॉसिला तार करायला हवी.” 
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“त्ाांचे कायािलय शपिवारी बारा वाजता बांद होते.” 

“काळजी िको. पतथे कुणी दारवाि पकां वा सुरक्षारक्षक असेल --- “ 

“हो. हो. ते एक कायमचा सुरक्षारक्षक ठेवतात. मी शहरात असे बोललेले ऐकले आहे.” 

“फार छाि, जर पतथे तुमच्या िावािे कुणी कारकूि काम करत असेल, तर आिण 

त्ाांिा तार करूि, सवि काही सुरळीत होते का, ते बघू. एवढे स्पष्ट झाले िण आिल्याला बघूि 

एका चोरािे ताबडतोब आत जाऊि ितिःला लटकवूि का घ्यावे, हे समजत िाही.” 

आमच्यामागूि एक आवाज ओरडला, वतिमािित्र हवे आहे का?” एक भीतीदायक 

चेहऱ्याचा माणूस त्ाच्या गळयाभोवतीच्या लाल मफलरला हात चोळत एक गठ्ठा पवकत 

बसला होता.  

भाविापतरेकािे अचािक अांगात आल्यासारखा उते्तपजत होत, होम्स पकां चाळला, 

“वतिमािित्र! अथाित! एक द्या. मी पकती मूखि होतो! मी आिल्या भेटीबिल इतका पवचार केला 

की वतिमािित्राबिल क्षणभर माझ्या डोक्यात काहीच रापहले िाही. िक्की, तेच गुपित असले 

िापहजे.” 

त्ािे तो उघडूि टेबलावर ठेवले. आपण त्ाच्या ओठातूि पवजयाची आरोळी ऐकू 

आली. तो ओरडला, “वॉटसि, हे बघ. हे लांडिचे सांध्याकाळचे वतिमािित्र आहे. आिल्याला 

हवे ते इथे आहे. ठळक बातमी िहा. ‘शहरात गुन्हा. मॉसि आपण पवपलअम्समधे्य खूि. मोठ्या 

चोरीचा प्रयत्न. गुने्हगाराला अटक.’ वॉटसि, आिण सगळे ही बातमी ऐकायला उतु्सक आहोत. 

कृिया ती बातमी मोठ्यािे वाच.” 

त्ाची वतिमािित्राती जागा िहाता, ती शहरातील महत्वाची बातमी पदसत होती. त्ाचा 

वृत्ताांत असा होतािः  
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‘शहरात आज दुिारी चोरीचा अयशिी प्रयत्न, त्ाचे ियिवसाि एका माणसाच्या मृतू्त, 

प्रपसद्ध आपथिक कां ििी, मॉसि आपण पवपलअम्समधे्य एक लाखाहूि जास्त पकमतीच्या 

स्टरपलांगच्या सुरक्षा ठेवी होत्ा. तेथील जबाबदारी असलेला व्यवस्थािक इतका सावध होता, 

की त्ािे मोठ्या काळजीिे धातूचे आधुपिक िद्धतीचे लॉकसि बिवूि घेतले होते. रात्रांपदवस 

सुरपक्षततेसाठी शस्त्रसुसज्ज गुरखा िेमलेला होता. असे आढळले आहे की मागील 

आठवड्यात कां ििीिे हॉल िायक्रॉफ्ट िावाच्या कारकुिाची िवीि िेमणूक केली होती. ही 

व्यक्ती म्हणजेच जबरी चोरी व लॉकसि फोडणे, याबिल कुपवख्यात असलेला बेडीग्टि होता. 

िाच वषाांची पशके्षतूि िुकताच सुटलेला त्ाचा भाऊदेखील त्ाला सामील होता. त्ािे  दुसऱ्या 

िावािे हे कृत् करण्याचा प्रयत्न केल्याची शांका आहे. िण ते त्ािे कसे साध्य केले ते अजूि 

समजलेले िाही. त्ा िावािे कां ििीत पशरूि त्ािे लॉकसिच्या भक्कम खोलीच्या कुलुिाांच्या 

पकल्ल्ाांची जागा मापहती करूि घेतली.  

शपिवारी कां ििीतील कारकूि मांडळी दुिारी घरी जातात. एक वाजूि वीस पमपिटाांिी 

एक सभ्य गृहस्थ एका पिशवीसकट िायऱ्या उतरूि खाली येताांिा बघूि, शहर िोपलसाांमधील 

साजांट तुसि थोडा आश्चयिचपकत झाला. त्ाला सांशय आल्यािे त्ािे कॉने्स्टबल िोलॉकबरोबर 

त्ा माणसाचा िाठलाग केला. खूि टोकाच्या पवरोधािांतर, ते त्ाला अटक करण्यात यशिी 

झाले. हे लगेच कळले, की मोठा धाडसी डाका घालायचा प्रयत्न झालेला आहे. जवळजवळ 

एक लाख पकमतीचे अमेररकि रेले्वचे बॉन्ड, माईन्स व इतर काही कां िन्याांचे मोठ्या पकमतीचे 

रोखे पिशवीत सािडले. त्ा पठकाणी शोध घेतला असता, त्ा दुदैवी सुरक्षारक्षकाचे पे्रत 

दुमडूि, कोांबूि मोठ्या लॉकरमधे्य ठेवलेले सािडले. साजांट तुसििे वेळीच हालचाल केली 

िसती, तर ते सोमवार सकाळियांत शोधले गेले िसते. मागूि प्रहार केलेल्या धातूच्या काठीिे 

त्ाच्या कवटीचे तुकडे तुकडे केले गेले होते. यात काही सांशय िाही की बेडीग्टििे असे ढोांग 

करूि प्रवेश केला असावा, की तो त्ाची काहीतरी वसू्त आत पवसरला आहे. मग 

सुरक्षारक्षकाचा खूि केल्यावर, भरभर एक मोठा लॉकर शोधूि त्ात त्ाचे पे्रत कोांबले. सहसा 
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त्ाच्याबरोबर काम करणारा त्ाचा भाऊ या कामात मदत करायला आला िाही, असे आता 

तरी वाटते आहे. िोपलसाांचा शोध जारीिे सुरु आहे.” 

स्वखडकीतील पिसे्तज आकृतीकडे िजर टाकत, होम्स बोलला, “आिण िोपलसाांचा त्ा 

पदशेकडील थोडा त्रास वाचवू शकतो. वॉटसि, माणसाचा िभाव हे पवपचत्र पमश्रण आहे. तुला 

पदसेल की खलिायक आपण खुिी याांच्यामधे्यसुद्धा असे पे्रम उमलू शकते. जेव्हा त्ाच्या 

भावाच्या हे लक्षात आले, की त्ाचा गुन्हा उघडकीला येणार असूि, त्ाची माि फासावर 

लटकायची शक्यता आहे, तेव्हा तो आत्महत्ा करायला प्रवृत्त झाला. िरां तु आिण आता काय 

करावे, याचा आिल्याला काही ियािय िाही आहे. डॉक्टर व मी इथे राखण करत बसतो. पमस्टर 

िायक्रॉफ्ट, तुम्ही बाहेर िडूि िोलीसाला सवि प्रकार साांगावा, ते बरे.  
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ई सासहत्य प्रसतष्ठानच ेह े१२ व ेवषव. डॉ. वषृाली जोशी यािंच ेह ेचौदाव े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(१४) अस ेअनेक ज्येष्ठ व अनुभवी, कसलेल े

लेखक ई सासहत्याच्या िारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत सवनामूल्य पोहोचवतात.  

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 ग्रिंर्ोपजीसवय े। सवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट सवजयें । होआवे जी । 


