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

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

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

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

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

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

मालकीणबाईंकडील सदहनकेत रहात असल्याचे दाखवल ेआह.े बहुतेक सगळ्या गोष्टी वॉटसनच्या 

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

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

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

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

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

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

येर्े शरेलॉक होम्सचा पतुळाही आह.े  

पहहला रहस्यकर्ा लखेक अॅलन पो याच्या गुप्तहरेाची र्ोडीशी छाप, शरेलॉक 

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

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

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

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

गाजलेले, एकमेवाहितीय व्यक्तीहचत्र असल्याचे मान्य करावेच लागेल. 
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प्रस्तावना 

 

पानागसणक उत्सुकता वाढवणाऱ्या रहस्यकर्ा वाचायला 

कोणाला आवडत नाहीत? त्याच कारणाने मीदखेील त्या वाचत गेले व 

मराठी लोकांसाठी त्या अनुवाददत कराव्या, असे वाटल.े यास्तव हा 

प्रपंच. या पूवी सहा कर्ांचा संग्रह प्रकासशत केला. त्याला वाचकांचा 

उदडं प्रसतसाद समळाला. म्हणून हा सहा कर्ांचा दसुरा संग्रह! 

 

डॉ. वृषाली जोशी 
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अपथणपसत्रका 

रहस्ये उकलणाऱ्या शरेलॉक होम्सच्या चातुयाथस 
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अहववाहहत उमराव 

  

उमराव सेंट सायमनचे लग्न व त्याची उत्सुकता वाढवणारी इहतश्री, हा 

हवषय समाजाच्या उच्च वतुथळात चर्चथला जाऊन, जुना झाला होता. नवनवीन 

प्रकरणाांनी त्याला ग्रहण लावले व त्या प्रकरणाांच्या मनाला भावणाऱ्या गोष्टीनी, या 

चार वषाांपूवीच्या सायमनच्या लग्नाच्या नाटकाच्या गावगपपाांना, दरू सारले. तरीही 

मला असा हवश्वास ठेवायचे कारण आह े की, सगळी हकीगत लोकाांपयांत कधी 

पोचलीच नाही. माझा हमत्र शेरलॉक होम्स, याचा ह ेप्रकरण तडीस नेण्यात, मोलाचा 

वाटा होता. त्यामुळे या उल्लेखनीय घटनेचे हचत्रण केल्याहशवाय, त्याच्याबद्दलच्या 

आठवणी पूणथ होणार नाहीत.  
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मी बेकर रस्त्यावरील खोलीत होम्स बरोबर रहात होतो, त्या ददवसात व 

माझ्या स्वतःच्या लग्नापूवी, काही आठवडे, तो दपुारची चक्कर मारून परत आला. 

टेबलावर एक पत्र पडले होते. एकदम पावसाला सुरवात झाली होती व मोसमी वारे 

वाहू लागल ेहोते, त्यामुळे मी ददवसभर घरातच अस.े अफगाण मोहहमेत, माझ्या 

हाताला एक लहानशी बांदकुीची गोळी लागली होती. सांर् हचवटपणे, त्याची खूण मी 

अजून वागवत होतो. मी एका आरामखुचीत, दसुऱ्या एका खुचीवर पाय ठेवून बसलो 

होतो. माझ्याभोवती, वतथमानपत्राांचा खच पडला होता. शेवटी मी दमून, तो ढीग 

बाजूला सारला. टेबलावर ठेवलेल्या पाकीटावरील, भव्य तुऱ्यासारखी ददसणारी दोन 

जोडलेली अक्षराांची सही, बघू लागलो व सुस्तपणे हवचार करत राहीलो, की हा 

माझ्या हमत्राचा अशील असलेला उमराव कोण बरां असेल? 

तो आत आल्यावर मी बोललो, “ह ेएक नटवे पत्र इर्े पडले आह.े तुझ्या 

सकाळच्या डाकेत, मला आठवते त्याप्रमाण,े एका माशाांच्या दलालाचे व एका 

समुद्रातून उतरणाऱ्या मालावर देखरेख करणाऱ्याचे पत्र आह.े” 

तो हसत उत्तरला, “हो. मला येणाऱ्या पत्राांमध्ये, नक्कीच हवहवधतेचा गोडवा 

असतो आहण त्यातील नम्र असणारी पत्रे, जास्त रुचीपूणथ असतात. दसुऱ्याला कां टाळा 

आणणारे, खोटे बोलणारे, नकोशा अशा सामाहजक वॉरांटसांबांधीचे काम असलेले, असे 

कोणीतरी ह ेलोक ददसतात.” 

त्यान ेती पत्रे फोडून वाचली. 

“अरेरे, ह ेअसेच काहीतरी बेकार वाटते आह.े” 

“काही सामाहजक भानगडी का?” 
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“नाही. अगदी व्यावसाहयक.” 

“आहण उमराव अशीलाकडून, आलेले?” 

“इांग्लांडमधील एका सवोत्तम घराण्यातील.” 

माझ्या हप्रय हमत्रा, अहभनांदन.” 

“वॉटसन, मी तुला खात्रीने साांगतो, छाप पाडण्यासाठी म्हणून नहह,े की 

केसमधील रुचीपूणथतेपेक्षा, अशीलाचा सामाहजक दजाथ, मी महत्वाचा मानत नाही. 

पण तरीही असे शक्य आह,े की या नवीन शोधमोहहमेत, रुचीपूणथतादेखील नसेल. तू 

जागरुकतेने व काळजीपूवथक, ही वतथमानपत्रे वाचतो आहसे, नाही का?” 

मी कोपऱ्यात पडलेल्या मोठ्या ढीगाकडे, खांतपूवथक बघत म्हणालो, “तसेच 

ददसते आह.े मला करायला दसुरे काहीच नाही.” 

“तुला मला मदत करायला हमळून, तू कदाहचत भाग्यवान ठरशील. मी 

गुन्हगेारी बातम्या व काळजीचे रकाने सोडून, काही वाचत नाही. 

काळजीची/दःुखाची पत्रे, नेहमीच काही करायला साांगत असतात. पण तू जर 

अलीकडील घटनाांचा मागोवा घेतला असशील, तर तू नक्कीच उमराव सेंट सायमन व 

त्याच्या लग्नाबद्दल वाचले असशील.” 

“हो. हो. अगदी खूप आवडीने.” 

‘ह ेचाांगले आह.े मी हातात धरलेले पत्र, उमराव सेंट सायमनकडून आलेले 

आह.े मी तुला ते वाचून दाखवतो. पण त्याच्या बदल्यात तू मला, याबद्दल 
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वतथमानपत्राांमध्ये कायकाय आले आह,े ह ेसाांहगतले पाहहजेस. तो उमराव अस ेम्हणतो 

आहःे  

माझ्या हप्रय शेरलॉक होम्स, उमराव बॅकवॉटर मला अस ेसाांगतो आह ेकी, 

मी तुमच्या हनणथयावर व खासगीपणा जपण्याच्या कारवाईवर, खोल हवश्वास 

दाखवावा. म्हणून मी तुम्हाला भेटून, माझ्या लग्नासांबांधात घडलेल्या तापदायक 

घटनेहवषयी, तुमचा सल्ला घ्यायला येणार आह.े यासांबांधात स्कॉटलांड याडथचा 

लेस्रेड, आधीच तपास करतो आह.े पण तुमची मदत घेण्यास, त्याचा हवरोध नाही. 

उलट ते उपयोगी ठरेल, अस े त्यास वाटते आह.े मी दपुारी चार वाजता येतो. जर 

तुम्हाला त्यावेळी दसुरे काही काम असेल, तर ते तुम्ही पुढे ढकलाल, अशी मी आशा 

करतो. कारण ह ेखूपच महत्वाचे आह.े  

तुमचा हवश्वासू, 

सेंट सायमन  

“ह े ग्रॉसहहनेॉर मँशनमधून, हपसाांनी हलहहलेले आह.े ददुैवाने, त्या 

उमरावाच्या उजव्या हाताच्या करांगळीला शाईचा डाग पडलेले लक्षात येत आह.े” 

होम्सने पत्र बांद करताना शेरेबाजी केली.  

“तो चार म्हणतो आहे. आत्ता तीन वाजले आहते. तासाभरात तो येईलच.” 

“मग या हवषयाचा गाभा जाणून घेण्यासाठी, मला तुझी मदत घ्यायला, 

जेमतेम वेळ आह.े त्या वतथमानपत्राांमध्ये त्यासांबांधी आलेला मजकूर, तारखेनुसार 

लाऊन ठेव. तोपयांत मी आपला अशील कोण आह,े याची झलक बघतो.” सांदभथ 

पुस्तकाांमधील लाल आवरण असलेले पुस्तक उघडून, त्यातील ते पान सरळ करून 
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गुडघ्याांवर धरत, तो बोलला, ”इर्े त्याच्यासांबांधी हलहहले आह.े उमराव रॉबटथ 

वॉलडशांगहमॅ डे वेरे सेंट सायमन, ड्युक बालमोरलचा दसुरा मुलगा. ड्युकच्या शटाथवर 

तीन काळ्या पट्ट्या असलेले सन्मानहचन्ह ददसते आह.े सेंट सायमन १८४६ मध्य,े 

जन्मला. तो आता एके्कचाळीस वषाांचा आह,े म्हणजे लग्नासाठी जरा जास्त वय आह.े 

तो पूवीच्या वसाहती प्रशासनातील, उपसहचव होता. त्याचे वडील, ड्युक, एके काळी 

परराष्ट्र व्यवहार मांत्रालयात सहचव होते. इांहग्लश राजघराण्याचे रक्त, वांशपरांपरेने 

त्याांच्यात वहात आह.े हां. यात लक्ष वेधून घेईल, असे हवशेष काही नाही. मला वाटते, 

अजून काहीतरी भरघोस माहहतीसाठी, मी आता तुझ्याकडे वळावे.” 

मी म्हणालो, “मला जे हवे आह े ते सापडवायला, फारसा त्रास नाही. 

कारण, घटना अलीकडील आह.े आहण ती मला उल्लेखनीय अशी वाटते आह.े तरीही 

तुझ्यापुढे हतचे वणथन करायला, मी र्ोडा घाबरतो आह.े कारण मला माहहती आह े

की, तुला ही केस हमळाली आह ेआहण तुला त्यात दसुऱ्यानी नाक खुपसलेले आवडत 

नाही.” 

“ओहो. म्हणजे ग्रॉसहहनेॉर चौकातील, फर्नथचरच्या गाडीची समस्या 

म्हणतो आहसे का? ती आता पूणथपणे सुटली आह.े तरीही सुरवातीपासून ह ेखरेच आहे 

की, -- पण आधी तू मला, वतथमानपत्राांमध्ये त्यासांबांधी आलेल्या मजकूराबद्दल साांग.” 

मी शोध ूशकलेली, ही पहहली नोटीस आहे. सकाळच्या वतथमानपत्रातील, 

खासगी रकान्यात ती आह.े आहण तारखा, काही आठवड्याांपूवीच्या आहते. त्यात 

म्हटले आह,े ‘उमराव सेंट सायमन, ड्युक बालमोरल याांचा दसुरा मुलगा व हमस हटॅी 

डोरान, अॅलॉयसीस डोरान सॅनफॅ्रनहसस्को, कॅहलफोर्नथया, अमेठरका याांची एकुलती 
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एक मुलगी, याांचे लग्न ठरले आह.े आहण जर अफवा खरी असेल, तर ते येत्या काही 

ददवसात होणार आह.े’ एवढेच.  

“र्ोडक्यात व नेमके.” त्याचे लाांब व बारीक पाय शेकोटीजवळ ताणत, 

होम्सने शेरा मारला. 

त्याच आठवड्यातील एका सामाहजक वतथमानपत्रात पण, एक पठरच्छेद 

छापून आला होता. तो असा होताः  

लग्नाच्या बाजारात, लवकरच सांरक्षणासाठी मागणी येईल. कारण 

आत्ताच्या मुक्त दवेाणघेवाण पद्धतीमुळे, आपल्याकडच्या इांग्लांडमधील मुलींची लग्ने 

होण,े अवघड झाले आह.े ग्रेट हिटनमधील उमरावाांची घराांचे व्यवस्र्ापन, एकामागून 

एक अटलाांठटक महासागराच्या पलीकडील उच्चभ्रू मांडळींच्या हातात जात आह.े 

मागील आठवड्यात एक महत्वाची अशी भर पडली आह,े की या नवीन भूमीतील 

सुांदर मुलींनी, आपल्या येर्ील मुलाना लग्नासाठी फशी पाडले आह.े उमराव सेंट 

सायमनने गेली वीस वषे, त्याच्यावरील मदनबाणाांचे शरसांधान रोखून ठेवल ेहोते. 

पण आता त्याने, हमस हटॅी डोरान, या कॅहलफोर्नथयाच्या लक्षाधीशाच्या सुांदर 

मुलीशी, त्याचे लग्न नक्की केले आह.े  

त्याने आता ठामपणे जाहीर केले आह,े की लवकरच त्याचे लग्न, हमस हटॅी 

डोरान, कॅहलफोर्नथया, येर्ील लक्षाधीशाच्या एकुलत्या एक, लक्षवेधक मुलीबरोबर 

होणार आह.े डौलदार तनु व सुांदर चेहरा, यामुळे हतने वेस्टबरी घरातील मांडळींचे 

लक्ष वेधून घेतले आह.े नुकतेच अस ेसमजले आह ेकी हतचा हुांडा सहा आकड्याच्या वर 

असणार आह.े भहवष्यात, तो वाढायची शक्यता आह.े ह े उघड गुहपत आह,े की 
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बालमोरलचा ड्युक गेल ेकाही वषे, त्याच्या मुलाचे लग्न जमवण्याचा प्रयत्न करतो 

आह.े उमराव सायमनची बचथमूरची छोटी इस्टेट सोडली, तर स्वतःची अशी खासगी 

मालमत्ता नाही. त्यामुळे ह ेस्पष्ट आह ेकी कॅहलफोर्नथयाची वारस असलेली हटॅी ही 

काही लग्नामुळे लाभार्ी ठरणार नाही. पण लग्नामुळे हतला प्रजासत्ताक अमेठरकेतून, 

हिटीश राजघराण्यात येणे, सहजसोपे होईल.”  

होम्सने जाांभई दते हवचारले, “आणखी काही?” 

“हो तर. अजून खूप आह.े सकाळच्या वतथमानपत्रात अजून एक बातमी आहे. 

त्यात अस ेम्हटले आह ेकी ह ेलग्न अगदी शाांतपणे सेंट जॉजथ येर्ील हनॅोहहर चौकात 

होईल. फक्त पाच सहा जवळच्या हमत्राांना, आमांत्रण असेल आहण मेजवानी, 

अॅलॉयसीस डोरानने घेतलेल्या लँकास्टर गेट येर्े होईल. दोन ददवसाांनी -- म्हणजे 

बुधवारी छोटेसे हनवेदन होईल, की लग्न झाले आह े आहण मधुचांद्र, उमराव 

बॅकवॉटरच्या घरी पीटसथदफल्ड येर्े होईल. या सवथ बातम्या नवऱ्या मुलीच्या 

पलायनाच्या आधीच्या आहते.” 

होम्सने चमकून हवचारले, “कशाच्या पूवी?” 

“ती बाई नाहीशी होण्यापूवी.” 

“ती केहहा नाहीशी झाली?” 

“लग्नाच्या ददवशी सकाळी, न्याहारीनांतर.” 

“खरे की काय? ह ेमला वाटले होते, त्यापेक्षा जास्त रुचीपूणथ आह.े फारच 

नाटकी आह.े” 
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“मलाही ह ेनेहमीपेक्षा, काहीच्या काहीच, वेगळे वाटले.” 

“या ललना नेहमीच समारांभापूवी ककां वा कधीकधी मधुचांद्राच्या काळात, 

अदषृ्य होतात. पण इतक्या लवकर, लग्नाच्या ददवशीच त्याांनी गायब होणे, याची मी 

कल्पनाही करू शकत नाही. मला याबद्दल जास्त कळले, तर बरे.” 

“मी तुला ताकीद दतेो की ह ेकळणे, फार अपूणथ असते.’ 

“कदाहचत आपण, ती माहहती पूणथ करू शकू.” ‘ 

“ती तशी अपूणथच असते. काल सकाळच्या वतथमानपत्रात, याबद्दल एक लेख 

आला आह.े तो मी तुला, वाचून दाखवतो. त्याचे शीषथक अस ेआहःे ‘एका उत्सवी 

लग्नात जोडपयापैकी एकानेच असण.े’ व पुढील मजकूरः  

हवहचत्र व दःुखदायक अशा लग्नासांबांधीच्या प्रसांगामुळे, उमराव रॉबटथ सेंट 

सायमनचे कुटुांब, मोठ्या काळजीत पडले आह.े कालच्या वतथमानपत्रात जाहीर 

केल्याप्रमाणे, समारांभ काल सकाळी झाला. पण आत्ता अशी काहीतरी, हवहचत्र 

अफवा पसरली आह ेव त्याबद्दल खात्री करणे, शक्य आह.े सायमनच्या हमत्राांनी या 

प्रकरणाची चचाथ होऊ नये, म्हणून प्रयत्न केले, पण त्या घटनेने सामान्य लोकाांचे इतके 

लक्ष वधेून घेतले आह,े की तसे होऊ शकत नाही आह.े सेंट जॉजथ येर्ील हनॅोहहर चौक, 

ही एक शाांत जागा आह.े मुलीचे वडील अॅलॉयसीस डोरान, बालमोरलचे उमराव 

बॅकवॉटर, उमराव युस्टास, लेडी क्लारा सेंट सायमन ( नवऱ्या मुलाचे लहान भाऊ 

बहीण ) व लेडी अलीहसया हहहटीग्टन; ही सगळी मांडळी नांतर लँकास्टर गेट येर्े 

हमस्टर अॅलॉयसीस डोरान याांच्या घरी गेली, हतर्े न्याहारी चालू होती. अस ेवाटते 

आह,े की हजच्या नावाची खात्री केली गेली नाही व लग्नाच्या मेजवानीनांतर हजने हर 
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प्रकारे घरात हशरायचा प्रयत्न केला, त्या बाईमुळे, र्ोडा त्रास झाला. सेंट सायमनवर, 

हतचा बेकायदशेीर ठरत्या काही हक्क आह,े अस ेती साांगत होती. अत्यांत दःुखदायक व 

लाांबलचक तमाशानांतर, हतला स्वयांपाक्याने व दारवानाने हाकलून ददल.े सुदवैाने या 

ददुवैी गोंधळापूवी, घरात हशरलेल्या नवऱ्या मुलीने, इतराांबरोबर बसून न्याहारी 

घ्यायला सुरवात केली. तेहहा ती हतला र्ोडे बरे वाटत नसल्याची तक्रार करत, हतच्या 

खोलीत गेली. ती बराच वेळ न्याहारीच्या इर्े आली नाही, म्हणून कुजबुज सुरु झाली. 

हतच ेवडील हतच्यामागे गेल.े पण त्याना, हतच्या नोकराणीकडून कळले, की ती वर 

खोलीत फक्त क्षणाधाथकरता आली होती. नवऱ्यामुलाचा लाांब कोट व नवऱ्यामुलीची 

चेहऱ्याला आडोसा करणारी टोपी घेऊन, लगेच खाली पॅसेजमध्ये गेली. एका 

दरवानान ेसाांहगतले, की त्यान ेएका बाईला नवरीच्या वेषात, घर सोडताना बहघतले. 

पण ती त्याची मालकीण असल्याचे त्याला वाटत नहहते. पण कुणाच्या तरी बरोबर 

मालकीणबाईसाहबे होत्या, अस ेतो म्हणाला. आपली मुलगी नाहीशी झाली आह,े 

याची खात्री झाल्यावर, हमस्टर अॅलॉयसीस डोरान याांनी नवऱ्या मुलाबरोबर जाऊन 

पोहलसाांकडे तक्रार नोंदवली. आहण आता जोरात तपास सुरु आह,े ज्यामुळे बहुधा, 

लवकरच याचा हनकाल लागेल. काल रात्री उहशरापयांत, हरवलेल्या बाईबद्दल, 

काहीही कळले नाही. याबाबत लोकाांमध्ये उलटसुलट बोलले जात आह.े आहण असे 

कळते आह,े की पोहलसाांनी सुरवातीला त्रास दणेाऱ्या बाईला, असे समजून अटक 

केली आह,े की िषे ककां वा काही अन्य कारणामुळे, हतचा या नवऱ्या मुलीने हवहचत्रपण े

नाहीस ेहोण्याशी, काही सांबांध असावा.’ 

“एवढेच का?” 
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“दसुऱ्या एका सकाळच्या वतथमानपत्रात छोटीशी, फक्त र्ोडेफार काही 

सुचवणारी, बातमी आह.े” 

“आहण ती अशी आहःे  

“की हमसेस फ्लोरा हमलर, ती त्रास दणेारी बाई, हतला खरेच अटक झाली 

आह.े अस ेवाटते आह,े की ती आधी, आलेग्रो येर्े नर्तथका होती. आहण ती काही वषे, 

नवऱ्यामुलाला ओळखत होती. पुढे काहीही खास बातम्या नाहीत व आता सवथ काही, 

तुझ्या हातात आह.े  

“ही फारच नावीन्यपूणथ केस, वाटते आह.े मी ही माझ्या हातातून, मुळीच 

जाऊ दणेार नाही. पण वॉटसन, आता चार वाजून काही हमहनटे झाली आहते आहण 

हा आपला अशील, एक उमराव अशील असणार. जाऊ नकोस. माझ्या स्मरणशक्तीला 

पूरक म्हणून, मी एक साक्षीदार असणे पसांत करीन.”  

आमच्या कामाच्या मुलाने दार उघडून, उमराव रॉबटथ सेंट सायमन 

आल्याचे, साांहगतले. एक आल्हाददायक व सुसांस्कृत चेहरा असलेला, नाकेला, अशक्त, 

सभ्य गृहस्र्, पोरकट ददसणारे तोंड घेऊन व हस्र्र डोळे सताड उघडून आत हशरला. 

तो आज्ञा दणेार व आपण त्या झेलायच्या अशा आहवभाथवात तो ददसत होता. त्याच्या 

हालचाली झटपट होत होत्या. पण तो आह,े त्यापेक्षा जास्त वयस्क वाटत होता, 

कारण तो र्ोडा पुढे झुकलेला होता. चालताना त्याच्या गुडघ्याांना, र्ोडा बाक 

आलेला ददसत होता. त्याची गोलाकार टोपी, त्याने बाजूला केल्यावर, त्याचे हवरळ 

करडे केस ददसत होते. तो त्याच्या पोशाखाबद्दल, कमालीची काळजी घेणारा वाटत 

होता. उांच कॉलर, काळा कोट, पाांढरे जाकीट, हपवळे मोजे, चामड्याचे बूट व 
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पायातील दफकट रांगाची पँट; असा त्याचा पोषाख होता. त्याची मान डावीकडून 

उजवीकडे वळवत, तो सावकाश खोलीत हशरला. तो उजव्या हातात, त्याची सोनेरी 

चष्म्याची दोरी, झुलवत होता. 

होम्स उभे राहून, वाकत बोलला, “शुभ ददवस, उमराव सेंट सायमन. कृपया 

खुचीत स्र्ानापन्न हहा. हा माझा हमत्र व बरोबर काम करणारा, डॉ वॉटसन. र्ोडे 

शेकोटीच्या बाजूला या. आता आपण या प्रकरणाची चचाथ करू.” 

“हमस्टर होम्स, तुम्ही कल्पना करू शकता त्याप्रमाणे, ह ेमाझ्यासाठी, मला 

खोलवर जखम करणारे, फार तापदायक प्रकरण आह.े तुम्ही यासारखी नाजूक 

प्रकरण,े यापूवी हाताळली असल्याचे मला माहहती आह.े तरी ती मला वाटते, की ती 

उमराव घराण्यातील नसावीत.” 

“नाही. मी अशीलाच्या बाबतीत, खाली येतो आह.े” 

“मी नाही समजलो.” 

“अशा प्रकारची माझी पूवीची केस, राजाची होती.’ 

“ओहो, खरे की काय? मला माहहती नहहते. आहण कुठला राजा?” 

“स्कँडेनेहहीयाचा राजा.” 

“काय! त्याची बायको हरवली होती?” 

होम्स ठामपणे म्हणाला, ”तुम्हाला समजेल, मी जसे तुम्हाला, तुमच्या 

केसचा मी कुठे बोलबाला करणार नाही, अस े वचन दतेो आह,े तसेच इतर 

अशीलानाही दतेो.” 
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“अर्ाथत, एकदम बरोबर! एकदम बरोबर! तुम्हाला तुमचे मत बनवता येईल 

अशी, माझ्या केसबद्दलची कुठलीही माहहती, द्यायला मी तयार आह.े” 

“आभारी आह.े वतथमानपत्रात वगैरे आलेला मजकूर, मी वाचलेला आह,े 

त्याहून अहधक काही, मला माहहती नाही. मी अस ेसमजतो, की ती माहहती खरी 

असेल. उदाहरणार्थ यात नवऱ्या मुलीच्या, गायब होण्याबद्दल हलहहले आह.े” 

उमराव सेंट सायमनने, त्या मजकुरावर नजर टाकली. “हो. ह ेखरे आह.े” 

“पण याला पूरक माहहतीची, जोड दणे्याची गरज आह.े त्याहशवाय काही 

मत दणेे, कठीण आह.े मला वाटते, मला जे हवे आह,े ते तुमच्याकडून काढून 

घेण्यासाठी, मी तुम्हाला प्रश्न हवचारतो.” 

“ठीक आह.े” 

“तुम्ही पहहल्या वेळी, हमस हटॅी डोरानला कधी भेटलात? 

“सॅनफॅ्रनहसस्को येर्े, एक वषाथपूवी.” 

‘तुम्ही त्यावेळी, परदेशी प्रवास करत होतात का?” 

“हो.” 

“मग तुम्ही हतला, नेहमी भेटू लागलात का?” 

“नाही.” 

“पण तुम्ही हमत्र होतात का?” 
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“मला हतच्या समाजाने स्वीकारले होते. आहण हतच्या लक्षात आले होते, 

की मला ते आवडते आह.े” 

“हतचे वडोल, फार श्रीमांत आहते का?” 

“पॅहसदफकच्या उतारावरील, ते सवाथत श्रीमांत व्यक्ती असल्याचे, समजल े

जाते.” 

“त्याांनी एवढा पैसा, कसा हमळवला?” 

“खाणींमधून. काही वषाांपूवी त्याांच्याकडे काही नहहते. मग त्याना सोने 

सापडले. त्याची त्याांनी गुांतवणूक केली. आहण ते कोयाधीश झाले.” 

‘तुमचे तुमच्या पत्नीच्या, त्या तरुण बाईच्या, चाठरत्र्याबद्दल काय मत 

आह?े” 

त्या उमरावाने त्याचा चष्मा, अजून र्ोड्या जोराने झुलवला व शेकोटीकडे 

हस्र्र नजरेने पाहहले.  

“अस ेबघा हमस्टर होम्स, हतच ेवडील श्रीमांत होण्यापूवी, माझी बायको 

वीस वषाांची होती. त्यावेळी ती खाणींच्या पठरसरात व दऱ्या डोंगरात, मोकळेपणे 

डहांडत अस.े त्यामुळे हतच े हशक्षण हशक्षकाांपेक्षा, हनसगाथकडून झालेले आह.े आपण 

इांग्लांडमध्ये ज्याला टॉमबॉय म्हणतो, तशी ती आह.े हनसगथसुलभ मोकळा स्वभाव व 

कुठल्याही परांपराांपासून मुक्त असलेली अशी, ती आह.े ती फार हवचार करत न बसता, 

उसळून कृती करणारी आह.े ती झटपट, हतच ेमन तयार करते व हनभथयपणे, हतचे 

हनणथय अांमलात आणते.” तो आब राखून खोकला. “मी हतला उच्च घराण्यातील, 
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खानदानी व एखाद्या नाहयकेसारखा त्याग करायला तयार असणारी बाई, समजतो. 

काहीही मानहानीकारक, हतला पूणथपणे नाकबूल असते. या गोष्टी बघूनच, मी 

हतच्याबरोबर लग्न करायला तयार झालो.” 

“तुमच्याकडे, हतचा फोटो आह ेका?” 

“हा, मी माझ्याबरोबर आणला आह.े त्याने त्याचे लॉकेट उघडून, आम्हाला 

त्या सुांदर बाईचा पूणथ चेहरा दाखवला. तो फोटो नहहता, तर जण ूहहस्तदांती छोटी 

आकृती होती. ती बनवणाऱ्यानी चमकदार, काळ्याभोर केसाांचा व दखेण्या 

चेहऱ्याचा पूणथ पठरणाम, त्यात उतरवला होता. होम्सने बराच वेळ, प्रामाहणकपणे 

त्याकडे हनरखून पाहहले. मग त्यान ेतो, उमराव सायमनकडे परत ददला.  

“ती तरुणी इांग्लांडला आली व मग तुम्ही हतच्याशी, पठरचय वाढवलात?” 

“हो. हतचे वडील, लांडनच्या या शेवटच्या ॠतुत, हतला घेऊन आले होते. 

मी हतला, पुष्कळ वेळा भेटलो. हतच्याशी लग्न ठरवले व आता ते केले.” 

“मला असे कळले आहे, की हतने म्हणे, भरपूर हुांडा आणला होता?” 

“बराच हुांडा. पण माझ्या कुटुांबात, नेहमी जेवढा ददला जातो, त्याहून जास्त 

नहह.े” 

“आहण तो अर्ाथत, तुमच्याकडे राहीला असणार, कारण तुमचे लग्न आधीच 

झालेले होते.” 

“मी खरे तर, याची काही, चौकशी केली नाही.” 
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“असे असणे, अगदी सहज शक्य आह.े तुम्ही हमस डोरानला, लग्नाच्या 

आदल्या ददवशी पाहहले का?” 

“हो.” 

“ती आनांदात होती का?” 

“कधी नाही एवढी! आम्ही आमच्या पुढच्या आयुष्यात काय करायचे, 

याबद्दल ती बोलत होती.” 

“खरे का? ह ेफार छान आह.े आहण हववाहाच्या ददवशी, सकाळी?” 

ती अगदी पराकोटीची, चमकत होती. हनदान लग्नानांतरपयांत तरी.” 

“मग तुम्ही हतच्यात काही बदल झालेला, पाहहलात का?” 

“खरे साांगायचे तर, मी पहहली काही लक्षण ेबहघतली. हतची मनहस्र्ती, 

र्ोडी रागीट झाली होती. परांतु ह,े नाहीसे होण्याच्या घटनेशी जोडणे, बरोबर ठरले 

नसते.” 

“असेच अस ूद,े अशी मी प्रार्थना करतो.’ 

“ओहो, ते पोरकट होते. आम्ही चचथशेजारील कपडे बदलायच्या जागी 

चाललो होतो, तेहहा हतच्या हातून फुलाांचा गुच्छ खाली पडला. तेहहा ती चचथच्या 

पहहल्या बाकाजवळून, चालली होती. क्षणभर उशीर झाला. पण बाकावर बसलेल्या 

सभ्य माणसाने, उचलून तो हतच्या हातात ददला. त्यामुळे तो पडल्याचे, फार काही 

वाटले नाही. तरीही मी हतच्याशी जेहहा त्याबद्दल बोललो, तेहहा हतने अचानक 
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गडबडीने उत्तर ददले. आहण मग गाडीत बसल्यावर, ती या फालतू घटनेने, उगीचच 

हचडलेली वाटत होती.” 

“खरांच! तुम्ही म्हणालात, की बाकावर एक माणूस बसला होता. काही इतर 

लोकदेखील, हतर्े हजर होते का?” 

“हो. होते. चचथ उघडे असताना हतर्े कुणी नसणे, अशक्य आह.े” 

“हा सभ्य गृहस्र्, तुमच्या बायकोचा हमत्र नहहता ना?” 

“नाही. नाही. तो अगदी साधा ददसणारा, चारचौघाांसारखा मनुष्य होता. 

मला त्याचे आहस्तत्व, जेमतेम जाणवले. पण मला वाटते, की आपण मूळ मुद्यापासून 

भरकटतो आहोत.’ 

“तर मग तुझी बायको लग्नाहून परतताना, आधीच्यापेक्षा र्ोड्या कमी 

आनांदी मनहस्र्तीत होती. हतच्या वडीलाांच्या घरात हशरताना, हतने काय केले?” 

“मी हतला, हतच्या नोकराणीशी बोलताना पाहहले.” 

“आहण हतची नोकराणी, कोण आह?े” 

“हतचे नाव अॅलीस आह.े ती अमेठरकन असून, कॅहलफोर्नथयाहून, 

हतच्याबरोबर आली आह.े” 

“अगदी हवश्वासू नोकराणी?” 
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“अगदी तशीच. मला अस े वाटते, की हतची मालकीण, हतला जास्तच 

स्वातांत्र्य द्यायची. तरीही अर्ाथत, अमेठरकेत ते या गोष्टींकडे, वेगळ्या दषृ्टीकोनातून 

बघतात.” 

“ती दकती वेळ, अॅलीसशी बोलत होती?” 

“ओहो, काही हमहनटे. मी कसलातरी वेगळाच, हवचार करतो आह.े” 

“त्या काय बोलत होत्या, ते तुम्हाला ऐकू आले नाही का?” 

“माझी बायको ताबा घेण्यासांबांधी, काहीतरी बोलली. हतला हतच्या 

नेहमीच्या अमेठरकन उच्चारात, बोलायची सवय होती. ती बोलली त्याचा अर्थ काय 

होता, याची मला काही कल्पना नाही.” 

“कधीकधी अमेठरकन उच्चार, खूप बोलके असतात. आहण नोकराणीशी 

बोलणे सांपल्यावर, हतने काय केले?” 

“ती न्याहारीच्या खोलीत चालत गेली.” 

“तुझा हात पकडून का?” 

नाही एकटीच. लहानसहान बाबतीत, ती फार स्वावलांबी होती. आम्ही 

दहा हमहनटाांकरता बसलो. मग ती घाईघाईने उठली. काही क्षमेचे शब्द बोलली व 

खोलीतून बाहरे गेली. ती परत कधीच, आली नाही.” 

“पण ती नोकराणी, अॅलीस, मला समजले त्याप्रमाणे, अचानक हतच्या 

खोलीत गेली. नवऱ्या मुलीचे कपडे मोठ्या कोटात झाकून, वर टोपी ठेवली व बाहरे 

गेली.” 
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“असेच झाले असेल. मग ती माझी बायको, हाइड पाकथ मध्ये फ्लोरा 

हमलरबरोबर, दफरताना ददसली. तीच ती हमलर, जी आता तुरुांगात आह ेव हजने 

हमस्टर डोरानच्या घरी त्या सकाळी, र्ोडा तमाशा केला होता.” 

“हो. हो. हतच्याबद्दल र्ोडे ऐकायला, मला आवडेल आहण तुझे हतच्याशी 

काय नात ेआह,े तेदखेील.” 

उमराव सेंट सायमनने त्याचे दोन्ही खाांदे उांचावल े व भुवया ताणल्या. 

“आम्ही काही वषे, हमत्र होतो -- फार जवळचे हमत्र होतो, असे मी म्हणेन. ती अलेग्रो 

येर्े, रहात असे. मी कधी हतला दषु्टपणे, वागवलेले नाही. हतची माझ्याबद्दल तक्रार 

असायचे, काही कारण नाही. पण तुम्हाला माहहती आह,े की बायका कशा असतात, 

हमस्टर होम्स. फ्लोरा छान छोटीशी होती. पण फार भडक डोक्याची होती. 

माझ्यासाठी, खूपच जवळची होती. हतला जेहहा समजले, की मी लग्न करतो आह,े 

तेहहा हतने मला, फार भीतीची व दःुखाची पत्रे हलहहली. आहण खरे साांगायचे तर, मी 

इतक्या साधेपणाने लग्न का केले तर, मला चचथमध्ये काही तमाशा होईल की काय, 

अशी भीती वाटत होती. आम्ही परतल्यावर ती, हमस्टर डोरान याांच्या दाराशी आली. 

ती दसुऱ्याांना धके्क दऊेन बाजूला सारत व माझ्या बायकोला हशव्या दते पुढे आली. ती 

माझ्या बायकोला, धमक्याही दते होती, पण अशा स्वरूपाचे काहीतरी ती करेल, 

अशी माझी अटकळ होतीच. मी साध्या वेषातील दोन पोहलसाना, आणले होते. 

त्याांनी हतला, बाहरे हाकलून ददले. हतने जेहहा पाहहले, की इर्े तमाशा करून, काही 

उपयोग नाही, तेहहा ती शाांत झाली.” 

“तुझ्या बायकोने ह ेसवथ ऐकले का/” 
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“नाही. माझे नशीब, हतने ऐकले नाही.” 

“आहण नांतर त्याच बाईबरोबर, ती चालताना ददसली?” 

“हो. स्कॉटलांड याडथच्या हमस्टर लेस्रेड, याना पण ते गांभीर वाटल.े असा 

हवचार केला गेला की, फ्लोराने माझ्या बायकोची हशकार करुन, हतच्यासाठी 

काहीतरी भयानक सापळा रचला आह.े” 

“हो. असे झाले असण्याची, शक्यता आह.े” 

“तुम्हालाही तसेच वाटते का?” 

“झाले असेलच, असे मी म्हणत नाही. पण तुम्हाला स्वतःला, अशी शक्यता 

वाटते का?” 

“मला नाही वाटत, की फ्लोरा, एखाद्या माशीलाही मारू शकेल.” 

“तरीही हवेा, ही चाठरत्र्यात जादईु हस्र्त्यांतर घडवून आणणारी, एक 

हवहचत्र शक्ती आह.े पण मग काय झाले असेल, याबद्दल तुमचे हवचार काय आहते?” 

“तसे पाहहले तर, मी एक शक्यता शोधली आह.े ती कदाहचत हततकी 

चपखल नसेल. मी तुम्हाला कायकाय झाले ते सवथ साांहगतले आह.े तरीही, तुम्ही 

हवचारत आहात, म्हणून साांगतो. या प्रकरणाची उत्सुक अधीरता व माझ्या बायकोची 

योग्य अशी सद्सदहववेकबुद्धी, यासकट हतला सामाहजक ठरत्या, फसवले गेल्याची 

भावना हनमाथण होऊन, ती हतच्याबरोबर चालत राहहली असेल व त्यामुळे हतच्या 

मनात, र्ोडा राग व उतावळेपणा हनमाथण झाला असेल.” 

“र्ोडक्यात, ती अचानक वेडी झाली असेल?” 
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“मी म्हणेन की हतने, पाठ दफरवून पळ काढला. -- माझ्यामुळे नसावे पण 

बऱ्याच गोष्टी यश न हमळता घडत गेल्यामुळे असेल -- मी ते कशाही प्रकारे, स्पष्ट 

करून साांग ूशकत नाही.” 

होम्स हसत म्हणाला, “त्याची मी कल्पना करू शकतो. आहण आता उमराव 

सेंट सायमन, मला वाटते, मला सवथ माहहती हमळालेली आह े .तुम्ही सवथजण 

न्याहारीच्या टेबलावर बसला होतात, हतर्ून तुला हखडकीबाहेरचे ददसत होते का?” 

“आम्हाला, रस्त्याची दसुरी बाजू व बागही ददसत होती.” 

“तसेच असणार. मग मला वाटते, तुला अजून जास्त वेळ र्ाांबवण्यात, काही 

अर्थ नाही. मी तुझ्याशी नांतर बोलतो.” 

अशील उठताउठता म्हणाला, “तुम्ही ही समस्या सोडवण्याइतके, 

भाग्यवान असाल तर छान!” 

“मी ती सोडवली आहे.” 

“ओहो! काय म्हणालात?” 

“मी म्हटले, मी ती सोडवली आह.े” 

“मग माझी बायको, कुठे आह?े” 

ते र्ोडे लाांबलचक आह.े मी लवकरच साांगतो.” 

उमराव सेंट सायमनने, मान हलवली. 
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त्यान ेशेरा मारला, “तुमच्या माझ्यापेक्षा, एखादा हुशार माणूस ती सोडवू 

शकेल, अस े मला वाटते.” एवढे बोलून, जुन्या पद्धतीप्रमाणे र्ोडे खाली झुकून 

अहभवादन करत, तो गेला.  

होम्स हसत बोलला, “उमराव सेंट सायमनने, माझे डोके त्याच्या बरोबरीचे 

असल्याचे बोलून माझा सन्मान केला आह.े या उलटतपासणीनांतर मला हहहस्की, 

सोडा व हसगार हवा आह.े माझा अशील खोलीत येण्यापूवीच, मी माझा हनष्कषथ 

काढला आह.े’ 

“माझ्या हप्रय होम्स!” 

“माझ्याकडे अशा पुष्कळ केसेसची ठटपण े आहते. तरीही, मी पूवी 

म््टल्याप्रमाणे, माझा पूणथ तपास, माझ्याकडील अधथवट माहहतीवर आधाठरत जो 

हनष्कषथ होता, त्यावरच मी ठाम असल्याचे दाखवतो.  

जसे काही दधुातून राउट मासा हनघावा, त्याप्रमाण े प्रासांहगक पुरावे, 

क्वहचतच खूप ठामपणे, काही साांगतात.” 

“पण तू ऐकलेस, तेच सवथ मीदेखील ऐकले.” 

“पण मला ज्यामुळे फायदा झाला, त्या माझ्या आधीच्या केसेसबद्दल तुला 

माहहती नाही. काही वषाांपूवी अॅबडीन केसमध्ये, असाच एक प्रसांग होता. आहण 

वषथभराने आलेली, फ्राांको पृहशयन लढाईनांतरची म्युहनच केसही, अशीच होती. ही 

केस यापैकीच आह.े अरेच्च्या! पण लेस्रेड इर्े आलेला ददसतो आह.े लेस्रेड, शुभ दपुार. 

तुला टेबलावर एक जास्तीचा पेला ददसेल व खोक्यात हसगार पण आहते.” 
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पोलीस दलातील नेमलेल्या गुप्तहरेाने, उघड्या गळ्याचा शटथ, टाय व 

जाकीट घातल ेहोते. त्यात तो खलाशासारखा ददसत होता. त्याच्या हातात एक काळी 

कॅनहहासची हपशवी होती. अहभवादन करून, तो बसला व त्याला ददलेली हसगार 

पेटवली.  

डोळ्यात हमस्कील झाक घेऊन, होम्सने हवचारले, “सध्या काय चालू आह?े 

तू असमाधानी ददसतो आहसे.” 

“हो. मी असमाधानी आह.े ही ती सेंट सायमनची, डोकेखाऊ केस आह.े मला 

त्यात, ओ नाम ठो, काहीही कळत नाही.” 

“खरे की काय? तू मला चदकत केलेस.” 

अशा गुांतागुांतीच्या प्रकरणाबद्दल, कोणी कधी ऐकले नसेल. प्रत्येक पुरावा 

माझ्या बोटाांमधून हनसटून जातो आह.े मी ददवसभर त्या केसच्या मागे आह.े” 

“आहण तुला हतने, फार दमवलेले ददसत आह.े” लेस्रेडच्या जादकटाच्या 

हातावर हात ठेवत तो म्हणाला. 

“मी एखाद्या सापासारखा वळवळतो आह.े” 

“अरे दवेा, कशासाठी?” 

“सेंट सायमनच्या बायकोचे मृत शरीर शोधण्यासाठी.” 

होम्स त्याच्या खुचीत, मागे रेलून बसला व मोठमोठ्याने हसू लागला. 
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“तू रॅफलगर चौकातील कारांज्याच्या खाली, खणून पाहहलेस की काय?” 

त्यान ेहवचारले. 

“का? तुला काय म्हणायचे आह?े” 

“कारण तुला ही बाई हतर्े, वा तशाच एखाद्या अन्य ठठकाणी सापडायची, 

चाांगली सांधी होती.”  

लेस्रेडने माझ्या हमत्राकडे एक रागाचा कटाक्ष टाकला. तो गुरगुरला, “मला 

वाटतां, तुला याबद्दल सगळे काही माहहती आह.े” 

ह ेबघ, मी आतापयांत फक्त कायकाय घडले, एवढेच ऐकले आह.े पण माझा 

हनणथय ठरला आह.े” 

“ओहो, खरांच? म्हणजे तुला अस े वाटते का, की यात सापाची काहीही 

भूहमका नाही.?” 

“मला वाटते नक्कीच नाही.” 

मग तू दयाळूपणे, ते स्पष्ट करशील का?” असे बोलून, त्याने त्याची हपशवी 

उघडून, त्यातून लग्नाचा रेशमी पोशाख, पाांढऱ्या सॅटीनच्या बुटाांची जोडी व एक 

तोंडावर घ्यायचे हझरहझरीत वस्त्र जहमनीवर ओतल.े त्या सवथ वस्तू पाण्याने 

हभजलेल्या व रांग उडालेल्या होत्या. लग्नासाठीची नवीन अांगठी त्या दढगावर ठेवत 

तो बोलला, “हमस्टर होम्स, इर्े तुम्हाला रहस्य फोडण्यासाठी छोटास ढीग ठेवला 

आह.े” 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

35 
 

“ओहो, खरे की काय! ह ेतू सापाखालून काढलेस का?” अांगठी हवेत उडवत, 

माझा हमत्र म्हणाला.  

“नाही. ह ेबागेतील माळ्याला, पाण्याच्या कडेला तरांगत असलेले सापडले. 

ते त्याने हमसेस सायमनचे असल्याचे ओळखले. आहण मग मला वाटल,े की जर कपडे 

इर्े सापडले आहते, तर मग प्रेत पण, इर्ेच जवळपास कुठेतरी असणार.” 

अशाच हुशारीच्या तकथ बुद्धीन,े प्रत्येक माणसाचे प्रेत त्याच्या कपड्याांच्या 

कपाटाजवळ, सापडायला पाहहजे. आहण यातून तू काय हनष्कषथ काढू इहच्छतोस?” 

“या नाहीसे होण्यामागे, फ्लोरा हमलरचा हात असल्याचा, पुरावा 

सापडण्याचा.” 

मला वाटते, की ते तुला अवघड जाईल.” 

लेस्रेड कडवटपणे ककां चाळला, “अस ेम्हणतोस? होम्स, तुझ्या हनष्कषाांच्या 

बाबतीत तू नुसतेस तकथ  लढवतोस, तू फार कृतीप्रधान नाहीस. तू काही हमहनटात 

दोन चुका केलेल्या आहसे. ह े कपडे हनहितपण,े हमस फ्लोरा हमलरकडे, बोट 

दाखवतात.” 

“आहण कसे?” 

“या कपड्यात एक हखसा आह.े हखशात काडे ठेवायची केस आह ेव त्यात 

एक हचठ्ठी आह.े त्यान ेती होम्ससमोर, टेबलावर हभरकावली. ऐकः ‘सवथ तयारी झाली 

की त ू मला भेट. लगेच य.े F. H. M.’ आता माझे म्हणणे अस े आह,े की हमसेस 

सायमनला फ्लोरा हमलरने भुलवले. हनःसांशय, तीच हमसेस सायमनला नाहीसे 
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करण्यासाठी, जबाबदार आह.े इर्े हतने सही केलेली, हचठ्ठी आह.े ती दरवाज्यात 

नकळतपण,े हतच्या हातात पडली असावी व त्या हचठ्ठीने, हतला त्याांच्या सापळ्यात 

अलगद नेऊन पाडले असावे.” 

होम्स हसत उत्तरला, “फार छान, लेस्रेड. तू खरोखर धन्य आहेस. मला ह े

बघूद.े” त्याने सांर्पणे ती हचठ्ठी हातात घेतली. पण अचानक त्याचे लक्ष उडाले व 

त्यान ेसमाधानाची आरोळी ददली. तो म्हणाला, “ही खरेच फार महत्वाची आह.े”  

“शेवटी तुला ह ेपटल ेतर?” 

“अगदी पुरेपूर पटले. मी तुझे, अहभनांदन करतो.” 

लेस्रेड हवजयाने उठला व मान झुकवून अहभनांदन हस्वकारले. पण लगेच, 

तो घाबरून ओरडला, “तू चुकीच्या बाजूला बघतो आहसे.” 

“उलट? हीच सुलट बाजू आह.े” 

“सुलट बाजू? त ूवेडा झाला आहसे. इर्े ह ेपेहन्सलीने हलहहले आह.े” 

“आहण इर्े हा हॉटेलच्या हबलाचा तुकडा असल्यासारखे ददसते आह.े त्यात 

मला खूप रुची आह.े” 

“त्यात काही नाही. मी तो यापूवी पाहहला आह.े ‘ऑक्टो ४, खोली ८ एस., 

न्याहारी २ एस. ६ पी., दारू १ एस., जेवण २ एस. ६ पी., एक पेला शेरी ८ पी.’ 

बास. अजून काही मला यात ददसत नाही.” लेस्रेड बोलला. ( एस म्हणजे हशडलांग व 

पी म्हणजे, पेनी. )  
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“कदाहचत नसेल. तरीही, तो महत्वाचा आहे. त्या हचठ्ठीप्रमाणे, हनदान सही 

तरी, महत्वाची आह,े आहण त्याबद्दल मी, तुझे पुन्हा अहभनांदन करतो.” 

लेस्रेड उठत म्हणाला, “मी पुष्कळ वेळ फुकट घालवला. मी कानावर 

हवश्वास ठेवतो. शेकोटीजवळ बसून हवचाराांचे जाळे हवणण्यात नहह.े हमस्टर होम्स, 

अच्छा. कोण या प्रकरणाच्या तळाशी लवकर पोचतो, ते बघू.” त्याने कपडे गोळा 

करून, हपशवीत भरले व दाराकडे हनघाला. 

“लेस्रेड, तुला एक गोष्ट साांगतो. मी तुला या प्रकरणाची, मेख साांगतो. 

हमसेस सायमन, ही अफवा आह.े अशा नावाची कुणी व्यक्ती नहहती व नाही आह.े” 

त्याचा प्रहतस्पधी जाण्यापूवी होम्स, सावकाश बोलला. 

लेस्रेडने हताश होऊन, माझ्या हमत्राकडे बहघतल.े मग तो माझ्याकडे 

वळला. तीनदा डोक्यावर हात मारून घेतला. दःुखाने डोके हलवल ेव घाईने हनघून 

गेला. 

त्यान े त्याच्यामागे, दार लावून घेतले न घेतल ेतोच, होम्स त्याचा मोठा 

कोट घालण्यासाठी उठला. तो बोलला, “दाराबाहरे जे काही घडले, असे हा माणूस 

म्हणतो आह,े त्यात काही तथ्य असावे. त्यामुळे वॉटसन, मी तुला तुझ्या या 

वतथमानपत्राच्या ढीगात, सोडून जातो.” 

शेरलॉक होम्स इर्ून गेला, तेहहा पाच वाजून गेल ेहोते. पण मी एकाकी 

नहहतो, कारण तासाभरात मोठी पेटी घेऊन, एक दकुानदार आला. ती पेटी त्यान े

त्याच्याबरोबर आलेल्या एका तरुणाच्या मदतीने उघडली आहण मला आियथचदकत 

करून, आमच्या घराच्या महोगनी लाकडी टेबलावर, र्ोडे र्ांड ग्रीक पद्धतीचे जेवण, 
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माांडले. त्यात एकत्र बाांधलेले, वूडकॉक पक्षी होते. लाांब शेपटीचा, फेसांट होता. 

मासाचा केक होता. त्याबरोबर बऱ्याच जुन्या, मद्याच्या बाटल्या होत्या. या सवथ 

चैनीच्या वस्तू माांडल्यावर, अरेहबअन नाईटमधील जेनीसारखे, ते दोघेजण नाहीसे 

झाले. इर्े, या पत्त्यावर या वस्तू मागवल्या होत्या व पैस ेददलेले होते. याव्यहतठरक्त 

काही स्पष्टीकरण, हमळाले नाही.  

नऊपूवी र्ोडा वेळ शेरलॉक होम्स, घाईघाईने खोलीत आला. तो अगदी 

र्ांड होता. पण त्याच्या डोळ्यातील चमक पाहून, मी असा हवचार केला, की त्याने 

काढलेल्या हनष्कषाांबद्दल, त्याची हनराशा झाली नसावी.  

तो त्याचे हात चोळत म्हणाला, “त्याांनी, जेवण आणले आह ेतर!” 

“तुला अजून कोणी येण,े अपेहक्षत ददसते आह.े कारण ह ेपाचजणाांचे जेवण 

माांडलेले आह.े” 

तो म्हणाला, “हो. मलाही वाटते, कोणीतरी येणार असेल. मला वाटले, 

उमराव सेंट सायमन आधीच आला असेल. मला वाटते, मी हजन्यावर त्याचा पदरव 

ऐकला. खरेच आमचा तो दपुारचा पाहुणा घाईघाईने गडबड करत, त्याचा चष्मा 

जास्त जोरात हलवत, त्याच्या खानदानी चेहऱ्यावर उत्सुकता घेऊन, आला होता. 

होम्सने हवचारले, “माझा हनरोप तुला हमळाला तर!” 

“हो आहण मी कबूल करतो की मला त्यातील मजकूर वाचून, जोरदार धक्का 

बसला. तुम्ही ह ेजे बोलत आहात, ते अहधकारवाणीने बोलत आहात का?” 

“जास्तीत जास्त शक्य असेल, तेवढे.” 
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उमराव सेंट सायमन, खुचीत बसला व त्याचा हात कपाळावर, दफरवला. 

तो पुटपुटला, “कुटुांबातील एक सदस्याच्या बाबतीत, असे काही 

लाहजरवाणे घडल्याचे कळल्यावर, ड्युक काय म्हणेल?” 

तो खराखुरा अपघात होता. यात लाहजरवाणे काही नाही.” 

“ओहो, तुम्ही याकडे वेगळ्या दषृ्टीकोनातून बघता.” 

“यात कोणाला दोष दणे्याचे, काय कारण आह?े ती बाई, नाहीतर कशी 

वागली असती, याची मी कल्पना करू शकत नाही. अर्ाथत हतची ह े अचानक 

करण्याची पद्धत, हनःसांशय खांत करण्यासारखी होती. हतला आई नसल्यामुळे, अशा 

सांकटाच्या वेळी चार उपदशेाचे शब्द साांगायला, कोणीच नहहते.’ 

“ह ेफार र्ोडे होते. लोकाांच्या दषृ्टीने हवशेष काही नहहते.,” उमराव सेंट 

सायमन, टेबलावर त्याची बोटे नाचवत बोलला. 

“अशा कधीही कल्पना न केलेल्या प्रसांगी, त्या हबचाऱ्या मुलीला तू माफ 

केले पाहहजेस.” 

“होम्स म्हणाला, “मला वाटते मी घांटीचा आवाज ऐकला. हो. कुणीतरी येते 

आह.े उमराव सेंट सायमन, या प्रकरणी दयेचा दषृ्टीकोन बाळगणयासाठी, मी तुझे 

मन वळवू शकलो नाही, तर मी एका वदकलाला आणले आह.े तो कदाहचत यशस्वी 

होईल.” त्याने दार उघडून एक सभ्य गृ्स्र्् व एका बाईसाहबेाना घरात घेतल.े तो 

म्हणाला, “उमराव सेंट सायमन, मला हमस्टर आहण हमसेस फ्राहन्सस एच मॉल्टन 

याांची ओळख करून देऊद.े हमसेस मॉल्टनना मला वाटते, तू आधी भेटला आहसे.” 
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त्या अभ्यागताांना पाहून, आमचा अशील त्याच्या जागेवरून, टुणकण उडी 

मारून उठला, त्याचे डोळे खाली वळवून, व हात कोटावर ठेवून, ताठ उभा राहहला. 

शरणागत नम्रतेचे जणू हचत्र! ती बाई चटकन एक पाऊल पुढे आली व त्याचे हात 

हातात घेतले. पण अजूनही तो, त्याची नजर वर करत नहहता. त्याचा हो/नाहीचा 

हनणथय होत नहहता, पण कदाहचत हतचा भावनामय चेहरा, हवरोध करण्यास कठीण 

होता.  

ती म्हणाली, “रॉबटथ, तू रागावला आहसे? मला वाटते, तुला तो अहधकार 

आह.े”  

उमराव सेंट सायमन कडवटपण ेम्हणाला, “कृपया माझ्याजवळ, क्षमा मागू 

नका.” 

“ओहो, मला माहहती आह,े की मी तुझ्याशी खरांच, वाईट वागले आह.े मी 

जाण्यापूवी, तुझ्याशी बोलायला हवे होते. पण मी गडबडून गेल ेहोते. मी फँ्रकला इर्े 

पाहहल्यापासून, मी काय बोलते आह ेव काय करते आह,े ह ेमला कळतच नहहते. मी 

खाली कशी पडले नाही, याचे मला आियथ वाटते. मी न्याहारीच्या इर्े बहुतेक, शेवटी 

चक्कर येऊन, पडायलाच आले होते.” 

“मला वाटते, हमसेस मॉल्टन, तुम्ही ह ेसवथ स्पष्ट करत असताना, मी व माझा 

हमत्र खोलीबाहरे गेलो, तर तुम्हाला बरे वाटेल का?” 

हवहचत्र सभ्य गृहस्र् बोलला, “जर मला मत द्यायचे असेल, तर आम्हाला 

यासाठी, जरा जास्तच गुप्तता हमळालेली आह.े माझ्या मते, सवथ अमेठरका व युरोपने, 

आमचे बोलणे ऐकले तरी चालेल.” 
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तो एक लहानसा, घोटून दाढी केलेला, तीक्ष्ण चेहऱ्याचा, सूयाथमुळे 

भाजल्याच्या खुणा असलेला, सावध असा, माणूस होता. ती बाई म्हणाली, “मग मी 

माझी गोष्ट, सरळ साांगूनच टाकते. इर्े असलेला फँ्रक व मी १९८४ मध्य ेभेटलो. 

रॉकीज जवळील, मॅक हववरच्या हशहबरामध्ये भेटलो. हतर्े माझे वडील, काम करत 

होते. फँ्रक व मी दोघाांनी एकमेकाांशी लग्न ठरवले. पण नांतर एक ददवस, वडीलाांना 

घबाड सापडून, ते लखपती झाले. तर गरीब फँ्रक हळूहळू गाळात जात, कफल्लक 

झाला. वडील हजतके श्रीमांत झाले, हततका फँ्रक दठरद्री झाला. माझे फँ्रकबरोबर 

ठरलेले लग्न, वडीलाना सहन होईना. म्हणून ते मला घेऊन, सॅनफॅ्रनहसस्कोला गेले. 

पण फँ्रकला काही, नकार कळवला नाही. त्यामुळे, फँ्रक माझ्या मगोमाग हतर्े आला 

आहण वडीलाना टाळून, मला भेटला. आम्ही लग्न ठरवल्याचे ऐकून, वडील वेडे झाले 

असते, म्हणून आमचे आम्हीच, सवथकाही ठरवले. फँ्रक म्हणाला, की तो त्याचे सामान 

घेऊन मला भेटायला तेहहाच येईल, जेहहा त्याच्याकडे माझ्या वहडलाांएवढे, पैस े

साठतील. मी त्याच्यासाठी, दकतीही काळ र्ाांबायचे ठरवले. तो असेपयांत, दसुऱ्या 

कुणाशीही लग्न करणार नाही, असे वचन त्याला ददल.े तेहहा तो म्हणाला, “आपण 

आत्ताच, लग्न का करू नये, म्हणज ेमला तुझ्याबद्दल, खात्री वाटेल. पण मी तुझा नवरा 

असल्याचे मी परत येईपयांत, कोणालाही साांगणार नाही.” आहण मग त्याने पाद्री 

आणण्यापासून, सवथ अगदी उत्तमपणे घडवून आणले. मग तो त्याचे भहवष्य 

घडवण्यासाठी, हनघून गेला व मी वहडलाांकडे परत गेल.े 

नांतर मी तो मोन्टानामध्ये असल्याचे ऐकल.े नांतर तो पैशाच्या मागे 

अॅरीझोनाला गेला. मग मी त्याच्याबद्दल न्यू मेक्सीकोहून ऐकले. नांतर वतथमानपत्रात, 

अपाची इांहडयन लोकाांनी खाणीच्या पठरसरावर कसा हल्ला केला, त्यासांबांधी एक 
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लाांबलचक गोष्ट आली होती. त्यात माझ्या फँ्रकचे नाव मृत लोकाांच्या यादीत होते. 

मी चक्कर येऊन, मृतप्राय होऊन पडले. नांतर अनेक महहने मी आजारी होते. वडीलाांना 

वाटल ेकी मी खांगत चालले आह.े म्हणून त्याांनी सॅनफॅ्रनहसस्कोमधील सगळे डॉक्टर 

पालर्े घातले. मला वषथभरात ककां वा त्याहूनही जास्त काळात, काही बातमी समजली 

नाही. त्यामुळे फँ्रक खरांच मेला असणार, याबद्दल मला काही सांशय उरला नाही. मग 

उमराव सेंट सायमन, सॅनफॅ्रनहसस्कोला आला. मग आम्ही लांडनला आलो. आमचे लग्न 

ठरले. माझे वडील खूप खूष होते. पण मला सवथ वेळ अस ेवाटत होते की, माझ्या 

हृदयात फँ्रकसाठी जी जागा होती, ती या पृथ्वीवरील कोणीही माणूस, घेऊ शकणार 

नाही. 

तरीही मी उमराव सेंट सायमनबरोबर लग्न केले, ते केवळ कतथव्य म्हणून 

केले. आपल्या प्रेमावर आपली काही हुकमत चालत नाही पण कृतीवर चालू शकते. 

माझ्यातील बायको जेवढी काही चाांगली असू शकेल, तेवढी मी आह े ह े

दाखवण्यासाठी, मी त्याच्याबरोबर चचथमध्ये गेल.े पण तुम्ही कल्पना करू शकता, की 

मी चचथमध्ये आल्यावर, मागे वळून पाहहले, तर मी फँ्रकला हतर्े उभे असलेले पाहहले. 

तो पहहल्याच बाकावर बसून, माझ्याकडे बघत होता. मला पहहल्याांदा वाटले, की ते 

त्याचे भूत आह.े पण मी पुन्हा पाहहले, तेहहा तो परत डोळ्यात प्रश्नहचन्ह घेऊन, मला 

जण ूहवचारत होता, की त्याला बघून मला वाईट वाटले, की आनांद झाला. मला नवल 

वाटल,े की मी चक्कर येऊन पडल ेकशी नाही. सवथ जग माझ्याभोवती, दफरू लागल.े 

पाद्री उच्चारत असलेले शब्द मला फक्त मधमाशीच्या गुणगुणण्यासारखे, ऐकू येत होते. 

मला कळत नहहते, की काय करावे. मी ह ेलग्न मोडल्याचे जाहीर करून, चचथमध्ये 

तमाशा करावा का? मी परत त्याच्याकडे पाहहले आहण त्याला बहुधा मी काय हवचार 
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करत आह,े ते कळल ेअसावे. त्याने त्याचे बोट उचलून त्याच्या ओठाांवर ठेवल ेव मला 

गपप रहाण्याबद्दल सुचवले. मग मी त्याला एका कागदावर काहीतरी खरडताना 

पाहहले. मला कळले, की तो माझ्याकरता हचठ्ठी हलहहत आह.े मी त्याच्यासमोरील 

बाकावरून गेल,े तेहहा मी माझ्या हातातील फुलाांचा गुच्छ खाली पाडला. आहण त्याने 

तो मला परत करताना, माझ्या हातात एक हचठ्ठी ददली. तो खूण करेल तेहहा त्याला 

भेटण्यासाठी मी यावे, अशी फक्त एक ओळ त्यात, हलहहलेली होती. अर्ाथत मला, 

क्षणभरसुद्धा काय करावे, हा प्रश्न पडला नाही, कारण तो काय साांगेल ते ऐकण,े हचे 

माझे पहहले कतथव्य होते.  

मी कॅहलफोर्नथयामध्ये असल्यापासून, त्याला ओळखणाऱ्या व 

त्याच्याबरोबर मैत्री असणाऱ्या माझ्या नोकराणीला, मी ते साांहगतले. पण याबद्दल 

काही न बोलण्याबद्दल, बजावले व माझ्या काही वस्तू भरून ठेवून, माझा मोठा कोट 

तयार ठेवायला साांहगतले. मला कळत होते, की मी उमराव सेंट सायमनला, सवथ काही 

साांगायला हवे होते. पण त्याची आई, व इतर सवथ मोठ्या माणसाांसमोर ते साांगणे, 

फारच कठीण होते. मी सरळ असे ठरवले की, पळून जायचे आहण नांतर सवथ काही 

साांगायचे. मी टेबलाशी जाऊन दहा हमहनटे होत नाहीत तोच, मी फँ्रकला हखडकीतून 

रस्त्याच्या दसुऱ्या बाजूला पाहहले. त्याने माझ्याकडे बघून हात हलवला. आहण मग 

पाकथ मध्ये चालू लागला. मी सटकले. माझ्या वस्तू घेतल्या व त्याला गाठू लागले. 

कोणीतरी बाई माझ्याकडे येऊन, उमराव सेंट सायमनबद्दल, माझ्याशी काहीतरी 

बोलत राहहली -- त्याचे लग्नापूवीचे काही गुप्त रहस्य असल्याचे, ती मला साांगत 

असल्याचे, मी उडतउडत ऐकले. पण मी हतला टाळून, सटकले व फँ्रकला गाठल.े 

आम्ही दोघ्रेही एका टॅक्सीत बसलो व तो लाांब हजर्े उतरला होता, त्या गॉरडॉन 
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चौकातील एका लॉजमध्ये गेलो. इतकी वषे र्ाांबल्यावर, ते माझे खरे लग्न होते. 

अपाची लोकाांनी, फँ्रकला तुरुांगात टाकले होते. हतर्ून हनसटून, तो सॅनफॅ्रनहसस्कोला 

पोचला. तेर्े त्याला असे समजले, की मला तो मेला, अस ेवाटत आह.े मग तो मला 

शोधत, इांग्लांडला आला आहण शेवटी माझ्या दसुऱ्या लग्नाच्या सकाळी, हतर्े हजर 

झाला.” 

त्या अमेठरकनाने स्पष्टीकरण ददले, “मी ते वतथमानपत्रात पाहहले. त्यात 

मला बाईचे नाव व चचथचे नाव कळले.” 

मग आता काय करावे, याबद्दल आम्ही चचाथ केली. फँ्रकला सवथ काही साांगून 

मोकळे हहावे, अस ेवाटत होते, पण मला या प्रकाराची इतकी लाज वाटत होती, की 

मी तेर्ून हनघून जाण ेव परत त्या लोकाना कधीही न भेटण,े पसांत केले. -- वडीलाना 

फक्त एक ओळ हलहहली. कदाहचत मी हजवांत आह े एवढे साांगण्यासाठीच. त्या 

न्याहारीच्या टेबलाशी बसलेले व माझी वाट बघणारे सवथ उमराव व प्रहतष्ठीत हस्त्रया, 

याांच्याबद्दल हवचार करणे सुद्धा, मला भीतीदायक वाटत होते. त्यामुळे फँ्रकने माझे 

लग्नाचे कपडे व वस्तू, याांचे एक गाठोडे तयार केले व माझा माग कुणी काढू नये, 

म्हणून ते कुठेतरी टाकून ददल.े आम्ही उद्या पॅरीसला गेलो असतो, पण हा चाांगला 

सभ्य गृहस्र्, हमस्टर होम्स, सांध्याकाळी आला आहण त्याने मोठ्या दयाळूपणे व 

स्पष्टपण,े मी चुकत असल्याचे व फँ्रक बरोबर असल्याचे आम्हाला पटवले. त्याने 

आम्हाला गाठले कसे, ह ेमाझ्यासाठी गूढच आह.े त्याने आम्हाला असा सल्ला ददला, 

की आम्ही उमराव सेंट सायमनशी बोलून, सवथ खरे काय ते साांगून टाकावे. तो त्याची 

एकयाची आमच्याशी भेट घडवून आणेल, असे तो म्हणाला. म्हणून आम्ही, आज इर्े 

आलो. आता रॉबटथ, तू ह ेऐकले आहसे आहण मी तुला दःुख ददले असेल तर, त्याबद्दल 
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मनापासून माफी मागते. मी अशी आशा करते, की तू माझा सहानुभूतीने हवचार 

करशील.” 

उमराव सेंट सायमनने कुठल्याही पठरहस्र्तीत, त्याचा ताठर दषृ्टीकोन 

बदलायचे, अमान्य केले. परांतु भुवई ताणून व ओठ हशवून, ती लाांबलचक हकीगत 

ऐकून घेतली.  

तो बोलला, “मला माफ करा. कारण खूप खासगी अशा आपल्या व्यहक्तगत 

बाबींची, अशी जाहीरपणे चचाथ करायची, मला सवय नाही.” 

“म्हणज े तू मला माफ करणार नाहीस? मी येर्ून जाण्यापूवी, 

माझ्याबरोबर हातहमळवणी करणार नाहीस?” 

“ओहो, त्यामुळे तुला आनांद हमळणार असेल, तर नक्कीच करेन.” 

त्याने त्याचा हात पुढे केला व र्ांडपणे हतने पुढे केलेल्या हाताशी हमळवला. 

होम्सने सुचवले, “मी अशी आशा करतो, की तुम्ही या हमत्रत्वाच्या जेवणात सामील 

हहाल.” 

उमराव उत्तरादाखल म्हणाला, “मला वाटते, ह ेजरा जास्तच होते आह.े 

माझ्या मनात नसताना, तुम्ही मला समझोता करायला लावत आहात. पण मला 

आनांद झाला आह,े असे मी दाखवू शकत नाही. मला वाटते की तुमच्या परवानगीने, 

मी तुम्हाला सवाथना शुभ रात्री अस ेम्हणून, प्रयाण करतो.” तो आम्हा सवाथना, तशा 

मनहस्र्तीत सोडून, खोलीबाहरे पडला. 
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शेरलॉक होम्स म्हणाला, “मला हवश्वास वाटतो की हनदान तुम्ही तरी मला, 

तुमच्या सांगतीचा मान द्याल. अमेरीकनाना भेटणे, ह े नेहमीच आनांददायी असते. 

हमस्टर मॉल्टन, मी असा हवश्वास प्रकट करतो, की येत्या काही वषाथतील पुढील 

काळात, हवशाल अशा पसरलेल्या, चाांदण्या व पट्ट्या असलेल्या राष्ट्रध्वजाच्या 

दशेाचे, अमेठरकेचे, नागठरक बनण्यापासून, आपण आपल्या मुलाांना रोखू शकणार 

नाही. राजघराणयातील मूखथपणा व मांत्र्याचा हनष्काळजीपणाही त्याना अस े

करण्यापासून परावृत्त करू शकणार नाही.” 

पाहुणे गेल्यावर, होम्सने असा शेरा मारला, “ही केस फारच रुचीपूणथ होती. 

कारण ती स्पष्टपण ेअसे दाखवते, की कुठल्याही प्रकरणाचे स्पष्टीकरण, पहहल्याांदा 

हजतके अवघड वाटते, हततके ते नसते. या बाईने साांहगतलेल्या ्कीगतीतील 

घटनाक्रमापेक्षा अहधक नैसर्गथक, काहीच अस ूशकत नाही आहण स्कॉटलांड याडथच्या 

लेस्रेडने काढलेल्या हनष्कषाांपेक्षा, अजून हवहचत्र काहीच अस ूशकत नाही.” 

“मग याचा अर्थ तू स्वतः, काहीच चुकत नहहतास?” 

“पहहल्यापासून दोन गोष्टींवर मी अगदी ठाम होतो. पहहली म्हणजे ती बाई 

स्वखुशीने, लग्नसमारांभासाठी तयार झाली होती. दसुरी म्हणजे न्याहारीच्या खोलीत 

गेल्यावर, काही हमहनटात ती पिात्ताप करू लागली. म्हणज े हतने पलटी 

मारण्यासारख,े नक्कीच सकाळी काहीतरी घडले. ते काय असू शकेल? ती बाहरे गेली, 

तेहहा कुणाशीच काही बोलली नाही, कारण तेहहा ती नवऱ्या मुलाबरोबर होती. मग 

हतला कुणी ददसले का? जर कुणी असेल तर, तो अमेठरकेहून आलेला असला पाहहजे. 

कारण हतने या दशेात, इतका र्ोडा वेळ घालवलेला आह,े की हतच्यावर इतका 
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खोलवर पठरणाम करायला लावणारा कुणी इर्े होता, ह ेशक्य वाटत नहहते. इतका 

जबरदस्त पठरणाम, की फक्त त्याला बघून, हतने हतचे बेत पूणथपणे बदलले. अस ेबघ, 

आपण काहीजणाना वगळण्याच्या कृतीतून, आधीच अशा हनणथयाला आलो होतो, की 

हतने अमेरीकनाला पाहहले असणार. 

मग हा अमेठरकन कोण? आहण त्याचा हतच्यावर इतका प्रभाव का 

असावा? तो प्रेमी असू शकेल, नवराही अस ूशकेल. हतच ेनवतारुण्यातील ददवस, 

ओबडधोबड हनसगाथच्या सहवासात व हवहचत्र अवस्र्ेत गेले असणार, ह ेमला माहहती 

आह.े उमराव सेंट सायमनने केलेले वक्तव्य ऐकण्यापूवीपासून, मला ह ेमाहहती होते. 

मला त्यान ेचचथमध्ये पहहल्या बाकावर बसलेल्या माणसाबद्दल व नवऱ्या मुलीच्या 

वतथनातील बदलाबद्दल, साांहगतले. फुलाांचा गुच्छ पाडून, हचठ्ठी हस्तगत करणे, 

नोकराणीच्या कानात, कुजबुज करण ेव सवाथत हवशेष म्हणजे, पळून जाणे -- म्हणजे 

दसुऱ्या माणसाने साांहगतलेल्या गोष्टीच्या कह्यात जाणे -- यामुळे सगळी पठरहस्र्ती 

पूणथपण ेस्पष्ट झाली. 

ती त्या माणसाबरोबर हनघून गेली आहण तो माणूस एकतर हप्रयकर होता 

ककां वा आधीचा नवरा होता – आधीचा नवरा असायची शक्यता जास्त वाटत होती.” 

“आहण या एवढ्या मोठ्या जगात, ते तुला सापडले तरी कुठे?” 

“ते खरे तर कठीण झाले असते. पण हमत्र लेस्रेडने ही केस हातात घेऊन, 

मला जी माहहती ददली, ती इतकी महत्वाची असल्याचे, त्याला स्वतःलाही माहहती 

नहहते. सही अर्ाथत सवाथत महत्वाची होती. पण F. M. म्हणजे फ्लोरा हमलर नसून 

ती सही फँ्रक मॉल्टनची होती. पण त्याहून जास्त महत्वाचे ह े होते, की 
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आठवड्याभरात त्याने लांडनच्या एका मोठ्या हॉटेलचे हबल, चुकते करून टाकल े

होते.” 

“ते तुला कसे कळले?” 

त्यान े खचथ केलेल्या पैशाांवरून! खोलीसाठी आठ हशडलांग, एका शेरीच्या 

पेल्यासाठी आठ पेनी; या दकमतींवरुन ह ेमोठे महागडे हॉटेल असल्याचे मला कळले. 

या प्रकारे ककां मत लावणारी फारशी हॉटेले लांडनमध्ये नाहीत. नॉर्थअांबरलँड अॅहहने्यू, 

ह ेमी गेलो होतो ते दसुरे हॉटेल. मी त्याांचे रहजस्टर बघून समजलो की फ्राांहसस एच 

मॉल्टन हा अमेठरकन माणूस, आदल्या ददवशीच ते सोडून गेला होता. त्याचे नाव 

हतर्े शोधताना, मी डुपलीकेट हबलामध्ये ज्या नोंदी पाहहल्या होत्या, त्याच 

आढळल्या. त्याच्या नावापुढे, २२६, गॉडथन चौक, असा पत्ता हलहहलेला होता. हतर्े 

मी पोचलो. आहण माझ्या नहशबाने, ते प्रेमळ जोडपे मला घरीच सापडले. मी धीर 

करून, त्याना एखाद्या पालकासारखा, उपदशे केला. त्याच्या असे हनदशथनास आणून 

ददल,े की त्याांनी जनतेला व उमराव सेंट सायमनला, त्याांच्याबद्दल स्पष्टपणे साांहगतले 

पाहहजे. मी त्याना इर्े उमरावाला भेटण्यासाठी बोलावले. आहण तू बघतो आहसे, 

त्याप्रमाणे दोघाांची, भेटीची वेळ ठरवून टाकली.” 

मी करवादलो, “पण त्यान ेफार चाांगले काही, झाले नाही. उमराव सेंट 

सायमनचे वागणे, हनहितच राजघराण्याला शोभेसे नहहते.” 

होम्स हसत म्हणाला, ‘ओहो वॉटसन, जर सगळ्या त्रासानांतर, लग्न ठरवून 

व करून, शेवटी ती क्षणभराचीच पत्नी ठरली असती तर, तूही इतका डौलदार राहीला 

नसतास. मला वाटते, आपण उमराव सेंट सायमनचा हवचार, फार दयापूणथ 
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दषृ्टीकोनातून केला पाहहजे. आपल्यावर नहशबाने अशी वेळ आणली नाही म्हणून, 

आपण आभार मानले पाहहजेत. तुझी खुची वर कर व मला हहायोलीन द.े कारण 

आता आपल्यापुढे, एकच प्रश्न आह.े आहण तो म्हणजे, या पानगळीच्या उदासवाण्या 

सांध्याकाळपासून, आपला बचाव कसा करायचा.  
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तीन गॅरीडेब 

 

 

 

ही सुखाांहतका असेल ककां वा दःुखाांहतका. एका माणसाला त्यासाठी त्याच्या 

बुद्धीची ककां मत मोजावी लागली, मला रक्त वाहू द्यावे लागले, तर अजून एका 

माणसाला, कायदा मोडल्याबद्दलची जबर ककां मत भरावी लागली. तरीही त्यात, 

काही हसवणारे होते. पण ह,े तुमचे तुम्हीच ठरवा.  
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मला ती तारीख, पक्की आठवते आह.े कारण होम्सने, त्याच्या सेवेबद्दलचा 

सरदारकीचा दकताब अहहरेला, त्याच महहन्यातील ती तारीख होती. मी भागीदार 

असून ठाम असल्याने, मला काळजीपूवथक बोलून, बेजबाबदारपणा टाळायचा होता. 

मी परत साांगतो की, दहक्षण आदफ्रकेची लढाई सांपल्यावरची, जून १९०२ च्या 

शेवटाकडील, अशी ती तारीख होती. र्ोडक्यात, त्याच्या वेळोवेळीच्या सवयीप्रमाणे, 

होम्सने पुष्कळ ददवस आळसात घालवले. पण एके ददवशी सकाळी, तो मोठा 

फुलस्केप कागद हातात घेऊन व त्याच्या कडक करड्या डोळ्यात, मनोरांजन 

झाल्याची छटा घेऊन, उठला.  

“तुला काही पैसे हमळवायची सांधी, चालून आली आह.े तू कधी गॅरीडेबचे, 

नाव ऐकले आहसे का?” 

मी, ते न ऐकल्याचे कबूल केले. 

“अस ेबघ, तू जर तू या गॅरीडेब प्रकरणात लक्ष घातलेस, तर तुला पैशाची 

प्राप्ती होईल.”  

“का?” 

“ओहो, ती लाांबलचक गोष्ट आह े -- जरा हवहचत्र अशी. आपल्या 

आत्तापयांतच्या हवहवध प्रकारच्या माणसाांच्या अनुभवहवश्वात, अस े काही आपण 

पाहहलेले नाही. तो मनुष्य, इर्े खात्री करण्यासाठी येतो आह.े त्यामुळे, मी अहधक 

काही साांगत नाही. पण आपल्याला हवे असलेले, अस ेते नाव आह”े  
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माझ्या शेजारील टेबलावर फोनची हडरेक्टरी पडली होती. मी हनरर्थकपणे 

हतची पाने चाळू लागलो. कसे कुणास ठाऊक पण, योग्य जागी ते हवहचत्र नाव, हतर्े 

होते. मी हवजयोन्मादाने ओरडलो. 

“होम्स, ह ेबघ. ते नाव इर्े आह.े” 

होम्सने माझ्या हातातून, फोनची हडरेक्टरी घेतली. 

त्यान ेवाचले, “ ’नार्न गॅरीडेब, १३६, रायडर रस्ता, अँटॉप हहल’. माझ्या 

हप्रय वॉटसन, मी ददलगीर आह,े कारण, त्याच्या पत्रावर जो पत्ता आह,े तो खरा 

माणूस आह.े तो पत्ता जुळला पाहहजे.” 

हमसेस हडसन, एका रेमध्ये एक काडथ घेऊन आली. मी ते काडथ घेऊन, 

न्याहाळले. 

“ह े बघ इर्े काय आह.े वेगळी आद्याक्षरे आहते. ‘जॉन गॅरीडेब, कायदा 

सल्लागार, मुरहहील, कन्सास, अमेठरका’.” मी आियाथने म्हणालो. 

काडाथकडे बघून होम्स हसला व बोलला, “मला वाटते वॉटसन, तुला अजून 

प्रयत्न करायला लागेल. हा माणूसदेखील, या प्रकरणात आधीपासून आह.े परांतु आज 

सकाळी तो आपल्याला भेटेल, अशी अपेक्षा मी करत नहहतो. पण मला हवे असलेले 

बरेच काही, तो साांगू शकतो.” 

र्ोड्या वेळाने तो इर्े हजर झाला. कायदा सल्लागार, हमस्टर जॉन 

गॅरीडेब. हा एक बुटका, दणकट, गोल चेहऱ्याचा, घोटून दाढी केलेला, अनेक 

अमेरीकनाांसारखाच, एक मनुष्य होता. एकां दरीत पहाता, तो पोरकट, गुबगुबीत व 
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मोठ्या हसऱ्या चेहऱ्याचा तरूण, ददसत होता. त्याचे डोळे मात्र नजर हखळवणारे, 

ददसत होते. कुठल्याही माणसात क्वहचतच आढळणारे अस े त्याचे डोळे, आतल्या 

गाठीच,े तेजस्वी, दक्ष व प्रत्येक हवचारागहणक, लगेच बदलणारे ददसत होते. त्याचे 

उच्चार अमेठरकन होते. पण ते काही वेगळे, हवहचत्र अस ेवाटत नहहते.  

आमच्या दोघाांकडे आळीपाळीने बघत तो म्हणाला, “हमस्टर होम्स? हो. 

हो. मी अस ेम्हणू शकतो, की तुमचे हचत्र, बरोबर तुमच्यासारखेच आह.े हमस्टर नार्न 

गॅरीडेब, या माझ्यासारखेच नाव असलेल्या माणसाचे पत्र तुम्हाला हमळाले असेल, 

अस ेमी गृहीत धरून चालतो, नाही का?” 

शेरलॉक होम्स म्हणाला, “आपण बसा. मला वाटते, आपल्याला बरेच काही 

बोलायच ेआह.े पत्रात हलहहल्याप्रमाणे, तुम्ही अर्ाथत हमस्टर जॉन गॅरीडेब आहात. 

आहण तुम्ही नक्कीच काही काळ, इांग्लांडमध्ये रहात होतात.” 

“तुम्ही असे कशावरून म्हणता, हमस्टर होम्स?” मला त्या भावदशथक 

डोळ्याांमध्ये, अचानक सांशय ददसल्यासारख ेवाटले. 

“तुमचा पूणथ गेट - अप इांहग्लश वाटतो आह.े”  

हमस्टर गॅरीडेब, उसने हसू हसले. “हमस्टर होम्स, मी तुमच्या युक्त्या-

प्रयुक्त्याांहवषयी ऐकून होतो. पण त्याचा प्रयोग, माझ्यावर होईल, असे मला कधी 

वाटल ेनहहते. ह ेहवधान, तुम्ही कशावरून करता?” 

“तुमच्या कोटाच्या खाांद्याचा आकार, बुटाांची टाच -- ह े पाहहल्यावर 

कोणाला काय सांशय उरणार?” 
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“असो. असो. मला कल्पना नहहती, की मी हिटीश असल्याचे, इतके सहज 

कोणी ओळखेल. पण काही काळापूवी, व्यापाराने मला इर्े आणले. तुम्ही म्हणता 

त्याप्रमाणे, माझा एकां दर पोषाख, लांडनचा आह.े तरीही, माझ्या कल्पनेप्रमाणे तुमचा 

वेळ महत्वाचा आह,े असे मला वाटते. आपण काही माझ्या मोज्याांचा आकार कसा 

आह,े ह े बोलण्यासाठी भेटलो नाही आहोत. तुम्ही हातात धरलेल्या कागदातील 

मजकुराबद्दल बोलायाला, मला वाटते, आपण सुरवात करुया.“ 

त्या भेटायला आलेल्या पाहुण्याचा गुबगुबीत चेहरा, होम्सच्या काही 

करणीने, अगदी कमी हमत्रत्वाचा भाव दाखवत होता.  

माझा हमत्र शाांत आवाजात म्हणाला, “र्ोडे सबुरीने, हमस्टर गॅरीडेब. डॉ 

वॉटसन तुम्हाला साांगेल, की ह े माझे र्ोडे हवषयाांतर, ह े अांहतमतः, कामाच्या 

फायद्याचे ठरू शकते. पण हमस्टर नार्न गॅरीडेब, तुमच्याबरोबर का नाही आले?” 

आमचा पाहुणा अचानक रागारागाने ओरडला, “तुम्हाला, त्याच्याशी काय 

करायच ेआह?े दोन सभ्य गृ्स्र्ाांमध्ये काही व्यवहार झाला आहण त्यातील एकाला, 

गुप्तहरेाची मदत घेण्याची गरज भासली. आज सकाळी तो मला भेटला व त्याने मला, 

ह ेमूखथ पाऊल उचलल्याचे साांहगतले. आहण म्हणून, मी इर्े आलो आह.े पण मला 

त्याबद्दल, फार चाांगले वाटत नाही आह.े”  

“मला वाटते की त्या गोष्टीचा, तुमच्यावर एवढा काही पठरणाम हहायचे 

कारण नाही. हा त्याने त्याच्या बाजूने दाखवलेला उत्साह आह,े जो मला वाटते 

त्याप्रमाणे, तुमच्या दोघाांच्याही दषृ्टीने महत्वाचा आह.े त्याला वाटत होते की, मला 
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हतसऱ्या गॅरीडेबबद्दल माहहती हमळू शकेल, आहण म्हणून अगदी सहज त्यान ेमाझी 

मदत माहगतली.” 

आमच्या पाहुण्याचा रागीट चेहरा, हळूहळू शाांत झाला.  

तो बोलला, “ठीक आह ेमग. ह ेजरा वेगळे वाटते आह.े जेहहा मी सकाळी 

त्याला भेटायला गेलो, तेहहा त्यान ेमला गुप्तहरेाकडे ह ेप्रकरण सोपवल्याचे साांहगतले, 

तेहहा मी तुमचा पत्ता घेऊन, सरळ इर्े आलो. या खासगी प्रकरणात, पोहलसाांचे काही 

काम आह,े असे मला वाटत नाही. पण तुम्ही आम्हाला, तो माणूस शोधायला मदत 

करणार असाल, तर मग सगळे ठीक आह.े” 

होम्स म्हणाला, “अस ेसवथ आह ेतर. आहण सर, आता तुम्ही इर्े आहात, तर 

तुम्ही तुमच्या तोंडाने सवथ साांहगतलेत, तर बरे होईल. माझ्या या हमत्राला ही हकीगत 

पूणथपण,े माहहती नाही.” 

हमस्टर गॅरीडेबनी मला फार हमत्रत्वाने नहहे, पण आपादमस्तक न्याहाळले, 

व हवचारल,े “त्याना माहहती होणे जरुरीचे आह ेका?” 

“आम्ही सहसा, बरोबर काम करतो.” 

“ठीक आह.े ते सवथ गुप्त ठेवायचे, काही कारण नाही. मी र्ोडक्यात सवथ 

काही साांगतो. जर तुम्ही कन्सासला आलात, तर तुम्हाला मी अलेक्झाांडर हहॅमल्टन 

गॅरीडेब कोण आह,े ह े साांगायची गरज उरणार नाही. त्यान े स्र्ावर मालमत्तेच्या 

व्यापारामध्ये आहण मग हशकॅगोच्या गहहाच्या व्यापारात, बरेच पैस ेहमळवले. मग 

त्यान ेअकाथन्सस नदीजवळील डॉज दकल्ल्याच्या पहिमेकडील, जेवढी जमीन हवकत 

घेता येईल तेवढी घेतली. बाांधकामासाठी लागणारे लाकूड ज्या झाडाांपासून हमळते 
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त्या झाडाांची व कुरणे असलेली, अशी ती शेतजमीन होती. त्यात खहनजेही होती 

आहण मालकाला डॉलरमध्ये भरपूर उत्पन्न दणेारी, अशी ती जमीन होती.  

त्याला जवळचे असे कोणी नहहते, ककां वा असल्यास, मी तरी ऐकलेले नाही. 

पण त्याच्या नावातील हवहचत्रपणाबद्दल, त्याला अहभमान वाटू लागला. त्यामुळे 

आम्ही जवळ आलो. मी टोपेका येर्े, कायद्याची कामे करत होतो. एक ददवस एक 

म्हातारा मनुष्य, मला भेटायला आला. त्याच्यासारखेच नाव असलेला दसुरा माणूस 

त्याला भेटल्यामुळे, तो फारच आनांदी झाला. तरीही गॅरीडेबना भेटणे हा त्याचा 

आवडता उद्योग होता. जगात आणखी कुणी गॅरीडेब आह े का, ह े त्याला शोधून 

काढायचे होते. ‘अजून कोणी दसुरे गॅरीडेब आहते का ते माझ्यासाठी शोधून काढ.’ तो 

म्हणाला. मी त्याला बोललो, “मी उद्योगी मनुष्य आह ेव गॅरीडेबना जगभर शोधत 

बसायला, मला वेळ नाही.” तो म्हणाला, “तरीही, मी ठरवल्याप्रमाणे सवथ घडत गेले 

तर, त ूते करशील.” मला वाटल,े तो चेष्टा करतो आह.े पण लगेचच माझ्या लक्षात 

आले, की ते जरबेने उच्चारलेले शब्द होते. ते शब्द उच्चारल्यानांतर, एका वषाथच्या आत 

तो मेला. त्याने मागे, त्याचे इच्छापत्र ठेवले होते. कन्सास राज्यातील सवाथत हवहचत्र, 

अस ेत ेमृत्युपत्र होते. त्याने त्याच्या सांपत्तीचे, तीन भाग केले होते. त्यातील एक मला 

या अटीवर दणे्यात आला होता, की मी दोन गॅरीडेब शोधून काढून, त्याना ते उरलेले 

दोन भाग द्यावेत. हतघाांपैकी प्रत्येकाला पाच लाख डॉलर होते. पण आम्ही हतघे एकत्र 

आल्याहशवाय त्यातील एकही पैसा कुणाला हमळू शकत नहहता.  

ही इतकी मोठी सांधी होती, की मी माझे कायद्याचे काम, खूप कमी केले व 

गॅरीडेबना शोधून काढायच्या कामाला लागलो. अमेठरकाभर मला कोणीही सापडला 

नाही. सर, मी अगदी बारकाईने शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यर्थ. मग मी जुन्या 
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जागा शोधल्या. लांडनच्या फोन हडरेक्टरीमध्ये, मला तसे एक नाव सापडले. मी दोन 

ददवसापूवी त्याचा शोध घेतला व त्याला सवथ काही समजावून साांहगतले. तो पण 

माझ्यासारखाच, एकटा मनुष्य आह.े त्याला काही नातेवाईक महहला आहते. पण 

नातेवाईक पुरुष कोणी नाहीत. मृत्युपत्रानुसार, तीन माणसे लागत होती. त्यामुळे 

तुमच्या लक्षात येईल की अजूनही, तशी तीन माणसे सापडलेली नाहीत. तुम्ही आमचे 

ह ेकाम केलेत, तर आम्ही तुम्हाला, तुमची जी काही फी असेल ती दऊे.” 

होम्स हसून म्हणाला, “वॉटसन, मी तुला म्हटले नहहते का, की ह ेजरा 

हवहचत्र प्रकरण आह.े सर, मी असा हवचार केला असता की, वतथमानपत्रातील दःुखद 

बातम्याांच्या रकान्यात यासांबांधी जाहहरात दणेे योग्य ठरेल.” 

“मी ते केले, हमस्टर होम्स. पण काही प्रहतसाद हमळाला नाही.” 

“अरेरे, खरांच ही खात्रीपूवथक लहानशी, पण हवहचत्र समस्या आह.े मी 

माझ्या ठरकाम्या वेळात, याकडे नजर टाकेन. तसेही, तुम्ही टोपेकाहून आलात, ह ेर्ोडे 

नवल वाटण्याजोगे आह.े १८९० मध्य ेमहापौर असलेला, वयस्क, मधल्या दवु्याचे 

काम करणारा, डॉ लायसँडर माझ्याकडे होता, आता तो वारला.  

“हो. हो. तो प्रहसध्द होता. त्याचे नाव अजूनही आदराने घेतले जाते. मला 

वाटते, या केसच्या बाबतीत तुम्हाला वेळोवेळी अहवाल पाठवून प्रगती कळवायचे 

काम, आम्ही करू शकतो. एक दोन ददवसात, तुम्ही अांदाज बाांध ू शकाल.” असे 

आश्वासन दऊेन व अहभवादन करून, तो अमेठरकन पाहुणा हनघून गेला.  

होम्सने त्याचा पाईप पेटवला आहण चेहऱ्यावर उत्सुक अस ेहास्य ठेऊन, तो 

काही वेळ शाांत बसला. 
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शेवटी मी हवचारले, “काय करायचे?” 

“वॉटसन, मी हनहवळ आियथचदकत झालो आह.े” 

“कशामुळे?”  

होम्सने तोंडातून पाईप काढला. ”वॉटसन, मी आियथ करतो आह ेकी, या 

माणसाला अशी लाांबलचक, गुांतागुांतीची व खोटी अट आपल्याला साांगायचे, कारण 

तरी काय असावे. मी त्या अमेरीकनाला जवळजवळ तसे हवचारले -- कारण अशा 

वेळी कू्ररपणे सरळसरळ हल्ला करणे, हाच चाांगला उपाय असू शकतो. पण त्याने 

आपल्याला मूखथ बनवले आह ेह ेत्याला कळावे, अशी अपेक्षा मी करतो आह.े कोपरात 

चुरगळलेला कोट, वषाथपूवीची गुडघ्यात घडी पडलेली पँट घातलेला हा खेडवळ 

माणूस, त्याच्याकडील कागद दाखवून खोटे बोलणारा, आत्ताच अमेठरकेहून लांडनला 

आलेला मनुष्य वाटतो. वतथमानपत्रातील दःुखद बातम्याांच्या रकान्यात, काहीही 

जाहहरात आलेली नाही. पक्ष्याला डपांजऱ्यात कोंडायला, त्या जाहहराती माझ्या 

आवडत्या आहते. अशा प्रकारची जाहहरात माझ्या नजरेतून हनसटणे, शक्यच नाही. 

टोपेकाचा डॉ लायसँडर माझ्याकडे कधीच नहहता. प्रत्येक बाबतीत हमस्टर जॉन 

गॅरीडेब, खोटा ठरतो आह.े मला वाटते, तो खरा अमेठरकन आह,े पण त्याने लांडनमध्ये 

बरेच ददवस राहून त्याचे उच्चार, गुळगुळीत बनवले आहते. त्याचा काय डाव आह ेव 

गॅरीडेबना शोधायचे त्याचे काय मूखथपणाचे नाटक आह,े ते बघायला हवे. ह ेकाहीतरी 

लक्ष दणे्याजोगे आह.े तो मनुष्य धूतथ, ठग व काहीतरी गुांतागुांतीचा वाटतो. आता तो 

दसुरा मनुष्यदेखील, तसाच आह ेकी काय, ते बघायला हवे, वॉटसन, त्या नार्न 
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गॅरीडेबला फोन कर बघू. मी तसे केले, तेहहा पलीकडून बारीकसा, र्रर्रणारा 

आवाज आला.  

“हो. हो. मी नार्न गॅरीडेब आह.े हमस्टर होम्स, हतर्े आहते का? मला 

त्याांच्याबरोबर बोलायला आवडेल.” 

माझ्या हमत्राने फोन घेतला आहण नेहमीचा हळू आवाजातील अधथवट 

सांवाद, माझ्या कानावर पडला.  

“हो. तो इर्े आला आह.े मला माहहती आह े त्याप्रमाणे, तुम्ही त्याला 

ओळखत नाही. -- कधीपासून? फक्त दोन ददवस! हो, हो. अर्ाथत, ह ेफारच रुचीपूणथ 

भहवष्य असलेले आह.े आज सांध्याकाळी तुम्ही घरी असाल का? मी अशी आशा करतो 

की तुमच्या नावावर, मला अजून कोणी भेटणार नाही. --- छान. छान. मग तुम्ही 

याल तर. कारण मला तो नसताना, तुमच्याशी बोलायचे आह.े --- माझ्याबरोबर डॉ 

वॉटसन असेल. -- मला तुमच्या हचठ्ठीवरून असे समजल ेकी तुम्ही सहसा बाहरे जात 

नाही – मग आम्हीच साधारण सहा वाजता येतो. तुम्ही ते अमेठरकन वदकलाला 

साांगायची गरज नाही. -- ठीक आह ेतर मग, अच्छा.” 

छानशा वसांत ॠतुतील, ती सांध्याकाळ होती. लहानशा एग्वेअर 

रस्त्यापासून फुटलेला रायडर रस्ता, उतरत्या सूयथदकरणात सोनेरी व वेगळाच ददसत 

होता. प्रशस्त, जुन्या वळणाच्या, जॉर्जथयन काळाच्या सुरवातीचे बाांधकाम 

असलेल्या, चपया हवटाांचा दशथनी भाग असलेल्या अशा, घराच्या ददशेने आम्ही 

चाललो होतो. त्यात तळमजल्याला, दोन मोठ्या हखडक्या होत्या. आमचा अशील 

तळमजल्यावर रहात होता. त्या मोठ्या हखडक्या असलेल्या लाांबट खोलीत, तो 
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त्याचा ददवसाचा वेळ घालवत होता. आम्ही त्यावरून जाताजाता, रांग उडालेल्या 

लहानशा िासच्या, उत्सुकता वाढवणाऱ्या नावाच्या पाटीकडे, होम्सने हनदशे केला.  

ते हवहचत्र नाव हलहहलेल्या त्या जुनाट पाटीकडे बोट दाखवत, होम्स 

म्हणाला, “वॉटसन, ही पाटी काही वषाांपूवीची असल्याचे कळते आह ेव हचे त्याचे 

खरे नाव आह.े आहण ते नीट लक्ष दऊेन बघ.” 

त्या घराला एक सवाांकरता असलेला हजना होता. हतर्े काही खासगी, तर 

काही कायाथलये असलेल्या पाया होत्या. ही काही इर्े रहाणाऱ्या लोकाांची इमारत, 

वाटत नहहती, तर बोहहेमअन, लग्न न झालेल्या लोकाांची वसाहत वाटत होती. येर्े 

काम करणारी बाई, चार वाजता येर्ून गेली, अस ेसाांगून माफी मागत, आमच्या 

अशीलाने आमच्यासाठी स्वतःच, दार उघडले. हमस्टर नार्न गॅरीडेब हा खूप उांच, 

सहज हालचाल करणारा व गोलाकार पाठ असलेला, साधारण साठीचा इसम होता. 

रुक्ष मेल्या कातडीचा, प्रेतासारखा चेहरा असलेला व व्यायाम माहहतीदखेील 

नसलेला, असा तो ददसत होता. बोकडासारखी दाढी बाहरे आलेला, मोठा गोल चष्मा 

असलेला, झुकणाऱ्या दषृ्टीचा, असा तो नवलपूणथ हावभावाने, बघत होता. तरीही 

सवथसाधारण पठरणाम हमत्रत्वाचा व चाांगला, तरीही र्ोडा चक्रम वाटत होता. 

ती खोली, त्यात रहाणाऱ्याइतकीच, चमत्कारीक होती. ती एखाद्या 

छोयाशा वस्तूसांग्रहालयासारखी, ददसत होती. कपाटे व कपप ेसभोवार असलेल्या, 

रुांद व खोल अशा त्या खोलीत, भूगभथशास्त्रीय व शरीरशास्त्र हवषयक नमुने, ठासून 

भरले होते. आत हशरायच्या दाराच्या इर्े फुलपाखरे व अळ्याांचे नमुने लटकत होते. 

मध्यभागी असलेल्या टेबलावर, तुटकेफुटके अवशेष पडले होते. शहक्तशाली 
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सूक्ष्मदशथकाची िासची नळी त्या सवाथमध्ये पडली होती. मी चहुकडे पाहहल ेआहण 

जगात सवथत्र असलेल्या मनुष्याच्या रुचीपूणथतेने, मी आियथचदकत झालो. 

गारगोटीच्या दगडाची आयुधे असलेला, एक भाग होता. मध्यभागी असलेल्या 

टेबलाच्या मागे हाडाांचे अवशेष होते. हनअॅनडर्थल, हायडेलबगथ, क्रोमॅगनॉन अशी नावे 

ददलेल्या पलास्टरच्या कवया वर एका ओळीत टाांगलेल्या होत्या. असे स्पष्ट ददसत 

होते, की तो अनेक हवषयाांचा हवद्यार्र्थ होता. आता तो जेहहा आमच्या समोर उभा 

ठाकला, तेहहा त्याच्या उजव्या हातात, काळहवटाच्या चामड्याचा तुकडा होता व 

त्यान ेतो एका नाण्याला चकाकी आणत होता.  

“सायराक्युसन -- सवोत्तम काळ”, त्याने तो तुकडा हातात धरून 

स्पष्टीकरण ददले, “जास्त प्रमाणात, तो शेवटी हळूहळू नाहीसा झाला. काहीजण 

अलेक्झाांड्रीअन हवचारसरणी मानत असले, तरी मी त्याना त्या काळातील सवोत्तम 

मानतो. हमस्टर होम्स, तुम्हाला इर्े एक खुची ददसेल. कृपया, मला या हाडाांचे काम 

पूणथ करु दे. आहण तुम्ही -- डॉ वॉटसन, तुम्ही जरा ती जपानी फुलदाणी बाजूला ठेऊ 

शकलात तर, फार बरे होईल. माझ्या आयुष्यातील, माझ्या आवडीच्या असलेल्या 

वस्तू, तुम्हाला सभोवताली ददसतील. माझा डॉक्टर मला, कधीही बाहरे न 

जाण्यावरून छेडतो. पण मला इतके काम असताना, मी बाहरे का जावे? तुम्हाला 

साांगतो, यातील एका कपपयातील वस्तूांची योग्य अशी नोंद ठेवायला, मला तीन महहने 

लागतात.” 

होम्सने स्वतःच्या भोवताली, कुतुहलाने पाहहले.  

त्यान ेहवचारले, “तू कधीच बाहरे जात नाहीस, असे तू मला म्हणालास?” 
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“आता परत साांगतो. मी खाली सॉर्ेबाय ककां वा हिस्टी इर्े कधीकधी जातो. 

नाहीतर अगदी ववहचत मी माझी खोली सोडतो. मी काही, फार बळकट नाही. आहण 

माझे सांशोधनाचे काम, खूप दमवणारे आह.े पण हमस्टर होम्स, तुम्ही कल्पना करू 

शकता, की ह ेपैस े हमळायचे, दकती आनांददायी पण भयानक अस ेवेगळेच, चाांगले 

भहवष्य मला वाटल ेअसेल. ह ेप्रकरण पूणथ होण्यासाठी अजून एक गॅरीडेब हमळायची 

गरज आह,े आहण नक्की आम्हाला तो हमळेलच. मला एक भाऊ होता. पण तो वारला. 

आहण महहला नातेवाईक अटीत बसत नाहीत. पण जगात अजून कोणीतरी गॅरीडेब 

असतीलच. मी अस ेऐकले आह,े की तुम्ही हवहचत्र प्रकारच्या समस्या हाताळलेल्या 

आहते आहण म्हणून मी तुम्हाला, भेटलो आह.े अर्ाथत हा अमेठरकन सभ्य गृहस्र्, 

बरोबर आह.े मी त्याचा सल्ला प्रर्म घ्यायला हवा होता. पण मी उत्कृष्टतेच्या मागे 

आह.े”  

होम्स म्हणाला, “खरांच, तू अगदी शहाणपणा दाखवला आहसे. पण 

अमेठरकेतील सांपत्ती हमळवण्यासाठी, तू खरोखर राजी आहसे का?”  

“अर्ाथतच नाही. सर माझे काम सोडून, मला कसलाही मोह नाही. पण हा 

गृहस्र् मला सवथ पूतथता झाली, की हवकत घेणार म्हणतो आह.े पाच लक्ष डॉलर इतकी 

रक्कम हमळण,े अपेहक्षत आह.े माझ्या सांग्रहात भर घालतील अस,े जगात अजून हजारो 

नमुने पडले आहते, आहण ते हवकत घ्यायला पुरेसे पौंड माझ्याकडे नाहीत. पाच लाख 

डॉलर इतकी रक्कम मला हमळाल्यास, मी काय काय करू शकतो! जरा हवचार करा. 

मी राष्ट्रीय सांग्रहाचे कें द्रस्र्ान ठरेन. माझ्या काळातील मी श्रेष्ठ ठरेन.” चष्म्यामागे 

त्याचे डोळे चकाकले. पण ह ेअगदी स्पष्ट होते, की हतसरा माणूस शोधायला तो काही 

प्रयत्न करेल, अस ेवाटत नहहते.  
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“मी फक्त तुमची ओळख होण्यासाठी, तुम्हाला भेटायला आलो. नाहीतर 

तुमचा कामाचा वेळ मी फुकट घालवण्याचे, दसुरे काहीही कारण नाही. मी 

ज्याांच्यासाठी काम करतो, त्याांच्याशी माझे व्यहक्तशः सांबांध असावेत, असे मला वाटते 

इतकेच. मला काही प्रश्न हवचारायचे आहते. या आठवड्यापयांत, तुम्हाला हा 

अमेठरकन गृहस्र् माहहती नहहता आहण मी त्याला भेटलो, तेहहा मी गाळलेल्या जागा 

भरल्या.” होम्स बोलला.  

“ह ेबरोबर आह.े तो मला मागच्या, मांगळवारी भेटला.” 

“त्याने तुम्हाला, आमच्या आजच्या भेटीबद्दल साांहगतले का?” 

“हो. तो तुमच्याकडून, सरळ इर्ेच आला. तो फार रागावला होता.’ 

“तो रागवायचे काय कारण?” 

“त्याला अस ेवाटल,े की त्याचा पुसटसा अपमान झाला. पण नांतर तो परत 

आला, तेहहा अगदी आनांदी होता.” 

“त्याने काही करण्याचे, ठरवल ेका?” 

“नाही सर, तसे काही नाही.” 

“त्याने तुमच्याकडे, काही पैसे माहगतले का?” 

“नाही सर, मुळीच नाही.” 

त्याच्यापुढे काही हनहित अस ेध्येय असल्याचे, तुम्हाला जाणवले का?” 

“नाही. तो जे काही बोलत होता, तेवढेच.” 
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“तुम्ही त्याला आपण फोन करून भेटायचे ठरवल्याचे, साांहगतले का?” 

“हो सर, मी साांहगतले.” 

होम्स हवचारात पडला. मला तो चक्रावून गेल्याचे, ददसले.. 

“तुमच्या सांग्रहात, एखादी दकमती वस्तू आह ेका?” 

“नाही सर, मी काही श्रीमांत मनुष्य नाही. माझा सांग्रह चाांगला आह,े पण 

मौल्यवान नहह.े  

“तुम्हाला चोराांची, भीती वाटत नाही का?” 

“जराही नाही.” 

“तुम्ही इर्े कधीपासून रहाता?” 

“साधारण पाच वषे.” 

दारावरच्या र्ापेमुळे होम्सच्या उलट तपासणीत अडर्ळा आला. आमच्या 

अशीलाने दार उघडताच, अमेठरकन वकील, उत्तेहजत होऊन आत हशरला. 

“तू इर्े आहसे तर! मला वाटल,े मी तुला वेळेवर गाठीन. हमस्टर नार्न 

गॅरीडेब, अहभनांदन! आता तू एक श्रीमांत माणूस आहसे. आपला कायथभाग यशस्वीपणे 

सांपला आहण सवथ काही उत्तम झाले. हमस्टर होम्स, आम्ही तुम्हाला फुकटचा त्रास 

ददल्याबद्दल, माफी मागतो.” त्याच्या डोक्यावर एक कागद फडफडवत, तो म्हणाला. 

त्याने तो कागद आमच्या अशीलाच्या हातात ददला. अशील त्यातील ठळक 
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जाहहरातीकडे, रोखून बघत राहहला. होम्स व मी दोघाांनी त्याच्या खाांद्यावरून पुढे 

वाकून, अस ेवाचलेः 

हॉवडथ गॅरीडेब 

शेतीची अवजारे बनवणारा  

बाांधायची साधने, कापणी मशीन, वाफेवर व हातान ेचालणारा नगर, भोके 

पाडायचे मशीन, मातीची ढेकळे फोडायचे यांत्र, शेतकऱ्याची गाडी, हवहहरीवर मोट 

बसवण्यासाठीचे अांदाजपत्रक, टाांग आहण इतर बरेच काही. 

“मी बर्मांगहमॅ मध्य े चौकशीची मोहीम उघडली आहण माझ्या हतर्ल्या 

दलालाांनी मला, स्र्ाहनक वतथमान पत्रातली ही जाहहरात दाखवली. आपण आता 

घाई करून, गोष्ट तडीला न्यायला हवी. मी त्या माणसाला पत्र हलहून कळवले आह,े 

की त ू उद्या त्याला चार वाजता, त्याच्या कायाथलयात भेटशील.” जॉन गॅरीडेब 

म्हणाला. 

“मी त्याला भेटावे, अशी तुझी इच्छा आह?े” 

“हमस्टर होम्स, तुम्ही काय म्हणता? तुम्हाला ह ेशहाणपणाचे ठरेल, असे 

वाटते का? मी एक मजेशीर गोष्ट घेऊन दफरणारा, भटक्या अमेठरकन आह.े त्यान ेमी 

साांगेन त्यावर, हवश्वास का ठेवावा. पण हमस्टर नार्न, तुम्ही हिटीश आहात व इर्े 

काही वषे रहात आहात. तुम्ही साांहगतलेत, तर तो ऐकेल. तुमची इच्छा असेल, तर 

मी तुमच्याबरोबर येईन. पण मला उद्या खूप काम आहे आहण तुम्हाला काही अडचण 

आली, तर मी आहचे.” 
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“असा प्रवास, मी अनेक वषाथत केला नाही.” इहत नार्न  

“हमस्टर गॅरीडेब, त्यात एवढे हवशेष काही नाही. आपण कुठे भेटायचे ते मी 

ठरवल े आह.े तुम्ही बारा वाजता हनघा. दोननांतर तुम्ही हतर्े असाल. मग त्याच 

रात्रीपयांत तुम्हाला परतता येईल. तुम्हाला काय करायच े आह,े तर फक्त या 

माणसाला भेटायचे आह,े त्याला सवथ काही समजावून साांगायचे आह ेआहण तो हतर्े 

हजवांत असल्याचा पुरावा आणायचा आह.े मी मध्य अमेठरकेतून, एवढ्या लाांबून आलो 

आह.े तर ह ेकाम पूणथ करण्यासाठी, तुम्हाला काही श ेमैल जाणे नक्कीच फार नाही.” 

जॉन गॅरीडेब र्ोड्या रागाने म्हणाला.  

होम्स बोलला, “ठीक आह.े ह ेजे काही म्हणतात, ते अगदी खरे आह.े” 

हमस्टर नार्न गॅरीडेबनी त्रयस्र्पणे व र्ोड्या नाराजीने खाांदे उडवले. 

“ठीक आह.े तुम्ही आग्रह करत असाल, तर मी जातो. तुम्ही माझ्या आयुष्यात जी 

बहार आणत आहात, त्यामुळे तुम्हाला नाही म्हणणे, मला अवघड आह.े” 

होम्स त्याच्या घड्याळाकडे पाहून म्हणाला, “मग ठरले तर. आहण शक्यतो 

लवकरात लवकर, तुम्ही मला अहवाल पाठवालच.” 

अमेठरकन म्हणाला, “ते मी बघतो. बरां, आता मला हनघायला हवे. हमस्टर 

नार्न, मी तुम्हाला उद्या फोन करतो आहण बर्मांगहमॅमध्ये तुम्हाला हनरोप द्यायला 

येतो. हमस्टर होम्स, माझ्याबरोबर येत आहात का? नाहीतर मग अच्छा. उद्या रात्री 

आमच्याकडून, तुमच्यासाठी चाांगली बातमी असेल.” 
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जेहहा अमरेीकनाने खोली सोडली, तेहहा माझ्या हमत्राचा चेहरा, मी 

उजळलेला पाहहला. काहीतरी अगम्य गोष्ट उलगडत नसल्याची खांत, आता नाहीशी 

झाली होती.  

तो बोलला, “हमस्टर नार्न गॅरीडेब, तुमचा सांग्रह पहायची माझी इच्छा 

आह.े माझ्या व्यवसायात, मला सवथ प्रकारचे ज्ञान उपयोगी पडते आहण आमच्याकडून 

पण तुमच्यासाठी, उद्या चाांगली बातमी असेल.” 

आमचा अशील आनांदी झाला. चष्म्यामागून त्याचे डोळे चकाकल.े तो 

म्णाला, “सर, मी नेहमी तुमच्या हुशारीबद्दल ऐकले आह.े तुम्हाला वेळ असेल तर, 

आपण एक चक्कर मारू.” 

ददुवैाने, आत्ता मला वेळ नाही. पण ह्या वस्तूांचे व्यवहस्र्त वगीकरण करून, 

नमुन्याना योग्य अशी नावे ददलेली आहते. त्यामुळे, खासगी स्पष्टीकरणाची, फारशी 

आवश्यकता नाही. जर मी उद्या ते पहायचे म्हटले तर, तुमची त्याला काही हरकत 

नसावी, अस ेमी घरून चालू का?” 

“माझी मुळीच हरकत नाही. तुम्ही अवश्य या. पण, ही जागा बांद असेल. 

हमसेस साँडर चार वाजेपयांत इर्े असेल व ती तुम्हाला कुलूप उघडून दईेल.” 

“उद्या दपुारी मी नक्की येतो. जर तुम्ही हमसेस साँडरना साांगून ठेवलेत, तर 

बरे होईल. तसेही, तुमच्या घराची दलाल कोण आह?े” 

एकदम हवचारलेल्या प्रश्नाने, आमच्या अशीलाला नवल वाटले.  

‘एग्वेअर रस्त्यावरील होलोवे व स्टील. पण का?” 
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“मी र्ोडा वास्तूांच्या बाांधकाम इहतहासाचा, अभ्यासक आह.े मी हवचार 

करत होतो, की ह ेराणी अॅनच्या काळातील असावे की जॉर्जथयन काळातील असावे.” 

“सांशयातीतपणे, जॉर्जथयन काळातील.” 

“खरे की काय! मला र्ोड्या आधीच्या काळातील वाटत होते. तरीही, तशी 

खात्री करण,े सोपे आह.े ठीक आह.े अच्छा. तुमच्या बर्मांगहमॅ सफरीसाठी शुभेच्छा.” 

घराच्या दलालाचे कायाथलय जवळच होते पण त्या ददवशी बांद होते. 

त्यामुळे आम्ही, बेकर रस्त्याला परत गेलो. रात्रीच्या जेवणानांतर, होम्स त्या 

हवषयाकडे वळला. 

“आपली छोटी समस्या, सटुण्याच्या मागाथवर आह.े तू तुझ्या मनाशी, ती 

सोडवण्याचा आराखडा, तयार केला असशील.” 

“मला, ती काहीच सुटलेली नाही.” 

“मला अधथवट सुटली आह.े बाकीची उद्या बघू. तुला त्या जाहहरातीत, काही 

वेगळे वाटले नाही?” 

“नाांगर हा शब्द चुकीचा हलहहला होता.” 

“ओहो, तुझ्या ते खरांच लक्षात आले का? अरे वा वॉटसन, तुझ्यात सुधारणा 

होते आह.े ते चाांगले अमेठरकन पण वाईट इांहग्लश होते. जसे ददले तसे ते छापले गेले 

असणार. टाांगा शब्द पण तसाच चुकीचा हलहहलेला, होता. पण तो शब्द 

अमेठरकनदेखील आह.े हवहहरीवर मोट बसवण्यासाठीचे अांदाजपत्रक, ह ेआपल्यापेक्षा, 
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त्याांच्याकडे जास्त वापरले जाते. ही सरळसरळ अमेठरकन जाहहरात होती. पण 

इांग्लीश कां पनीने, ती केल्याचे भासवले होते. यावरून तू काय म्हणू शकतोस?” 

“मी एवढेच म्हणू शकतो, की ती त्या अमेठरकनाने, स्वतः हलहहली होती. 

त्यान ेअस ेकरायचे, कारण काय कुणास ठाऊक!” 

“अस ेबघ, यासाठी वेगवेगळी स्पष्टीकरणे आहते. कसेही करून त्याला त्या 

नार्नला बर्मांगहमॅपयांत आणायचे होते. ते अगदी स्पष्ट आह.े मी त्याला म्हणू शकलो 

असतो, की ह ेसरळसरळ व्यर्थ कुणाचा तरी पाठलाग करण्यासारखे, आह.े पण नांतर 

हवचार केल्यावर, मला अस े वाटले, की त्याला जाऊ द्यावे. वॉटसन, उद्याचा -- 

उद्याचा ददवस, याबद्दल बोलेल.” 

दसुऱ्या ददवशी होम्स लवकर जागा होऊन, बाहरे पडला. जेहहा तो 

जेवायच्या वेळी आला, तेहहा त्याचा चेहरा मला पडलेला वाटला. 

“वॉटसन, मी अपेक्षा करत होतो, त्यापेक्षा ही बाब जरा गांभीर आह.े तुझे 

डोके उगीच धोक्यात घातल्या सारखे, ते होईल. तरीही, ह ेतुला साांहगतलेले, चाांगले 

ठरेल. आत्तापयांत माझ्या लक्षात आले आह,े की यात धोका आह.े आहण ह े तुला 

माहहती असलेले बरे.” 

होम्स, हा काही आपण जाणलेला, पहहलाच धोका नाही आहण शेवटचाही 

नसेल. या वेळेस नेमका काय धोका आह?े” 

“ही एक अत्यांत अवघड केस आह.े मी वदकली सल्ला देणाऱ्या हमस्टर जॉन 

गॅरीडेबला, ओळखले आह.े तो दकलर इहहान्स आह.े तो काहीतरी वाईट 

घडवण्याबद्दल व खून करण्याबद्दल प्रहसध्द आह.े” 
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“यातले काहीही, माझ्या लक्षात आले नहहते.”  

‘अरे, न्यूगेट ( लांडनमधील तुरुांग ) मधील कैद्याांची नावे लक्षात ठेवणे, हा 

काही तुझ्या व्यवसायाचा भाग नाही. मी स्कॉटलांड याडथ मधील माझा हमत्र लेस्रेड, 

याला भेटायला गेलो होतो. काहीतरी प्रासांहगक गरजेपोटी झालेल्या अांतःस्फूतीने, 

मला त्या केसच्या आरपार बघण्याची पद्धत सापडली. मला अशी कल्पना सुचली, 

की आपण आपल्या अमेठरकन हमत्राचे रेकोडथ तपासावे. आहण खरांच मला त्याचा 

गुबगुबीत चेहरा चोराांच्या हचत्राांच्या यादीत माझ्याकडे बघून हसताना सापडला. 

जेम्स डवांटर उफथ  मोरेक्रॉ्फ्ट उफथ  दकलर इहहान्स अशी नावे खाली हलहहलेली होती.” 

होम्सने त्याच्या हखशातून एक पाकीट काढले. “मी त्याच्याबद्दलच्या छापील 

माहहतीतून, काही मुदे्द उतरवून घेतल.े वय चहवेचाळीस, हशकॅगो येर्े रहाणारा, 

राज्यातील तीन माणसाांना बांदकुीच्या गोळ्या मारणारा, सुधारगृहातून राजकीय 

बळाचा वापर करून, हनसटून १८९३ यावषी लांडनला आलेला असा, आहण 

याहशवाय वॉटरलू रस्त्यावरील रात्रीच्या क्लबमध्ये जानेवारी १८९५ मध्य े पत्ते 

खेळताना, एका माणसाचा गोळी मारून खून केलेला, असा हा इसम आह.े 

क्लबमधील तो माणूस मेला. पण त्याने प्रर्म गॅरीडेबला मारायचा प्रयत्न केला असे 

दाखवले गेल.े मेलेल्या माणसाचे नाव, रॉजर प्रेसकॉट होते व तो हशकॅगोमधील 

खोया नोटा छापणारा व खोटी नाणी पाडणारा होता. दकलर इहहान्स १९०१ मध्ये 

तुरुांगातून सुटला. तेहहापासून तो पोहलसाांच्या हनरीक्षणाखाली आह.े आहण आतापयांत 

सचोटीचे जीवन जगला आह.े सहसा हपस्तुल बाळगणारा व ते वापरण्याची तयारी 

असलेला असा तो, फार भीतीदायक आह.े तोच आपला खेळातील पक्षी आह,े बरका 

वॉटसन.” 
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“पण त्याचा डाव आहे तरी काय?” 

“ह ेबघ, सुरवातीपासून ते अगदी उघड आह.े मी घराच्या दलालाकडे गेलो 

होतो. आपला अशील काय साांगतो, तर तो इर्े पाच वषे रहातो आह.े पण तो इर् े

येण्यापूवी एक वषथ, ते ठरकामे असल्याचे मला कळले व वाल्ड्रोन नावाचा एक इसम, 

आधीचा भाडेकरू होता ह ेउघड झाले. काही वषाांपूवीचा वाल्ड्रोन कसा ददसतो, ह े

कायाथलयाला चाांगले ठाऊक होते. तो काळा, उांच व दाढी असलेला मनुष्य होता. 

एकाएकी तो नाहीसा झाला व त्याच्याबद्दल नांतर काहीही समजले नाही. आता दकलर 

इहहान्सने ज्याला मारले, तो रॉजर प्रेसकॉटदखेील काळा, उांच व दाढी असलेला 

मनुष्य होता. म्युहझयममधील ज्या जागी, आपला हनरागस हमत्र रहातो, तेर्े पूवी हा 

प्रेसकॉट रहात असावा, असा माझा अांदाज आह े.म्हणजे शेवटी आपल्याला काहीतरी 

सांबांध सापडला.” 

“आहण पुढचा सांबांध?” 

“आता आपल्याला जाऊन, तो शोधून काढला पाहहजे.” 

त्यान ेखणातून हपस्तुल काढून मला ददले. 

“माझ्याकडे माझे जुने आवडते हपस्तुल आह.े जर आपल्या अमेठरकन रानटी 

हमत्रान,े त्याच्या टोपण नावाने रहाण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यासाठी आपण तयार 

असले पाहहजे. आता मी तुला दपुारच्या हवश्राांतीसाठी, तासाभराची सुट्टी दतेो. नांतर, 

मला वाटते आपल्याला, रायडर रस्त्याच्या साहसासाठी हनघावे लागेल.” 

जेहहा आम्ही नार्न गॅरीडेबच्या, उत्कां ठावधथक घरी पोचलो, तेहहा चार 

वाजल े होते. हमसेस साँडर, तेर्ील व्यवस्र्ा बघणारी, बाहरे पडायच्या तयारीत 
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होती. पण आम्हाला आत घेण्यास, हतची काही हरकत नहहती. दार बांद झाले आहण 

आम्ही हनघण्यापूवी, होम्सने सवथ काही सुरहक्षत असल्याचे बहघतले. नांतर लगेच 

बाहरेचे दार बांद झाले व हखडकीतून हमसेस साँडरच्या डोक्यावरील, टोपी ददसली. 

खालच्या मजल्यावर आम्ही एकटेच असल्याचे, आमच्या लक्षात आले. होम्सने त्या 

पठरसराचे, झटपट हनरीक्षण केले. अांधाऱ्या कोपऱ्यात एक कपाट होते. ते र्ोडे 

डभांतीपासून र्ोडे लाांब ठेवल्यासारखे ददसत होते. त्याच्यामागे आम्ही अांग वाकवून 

गेलो. होम्सने कुजबुजत्या आवाजात, त्याचा असे करण्याचा उदे्दश साांहगतला.  

“हमस्टर जॉन गॅरीडेबला त्याच्या हमत्राला, नार्नला, त्याच्या खोलीतून 

बाहरे काढायचे होते -- ह ेअगदी स्पष्ट होते. आहण -- तो कधीच बाहरे जात नसल्याने, 

तसे करायला र्ोडी आखणी करावी लागली. गॅरीडेबच्या या सवथ खटाटोपाला काही 

अांतच नहहता. वॉटसन, मला यात काहीतरी वाईट प्रकारची, लबाडी ददसते आह,े ह े

मला तुला साांहगतलेच पाहहजे. भाडेकरूच्या नुसत्या हवहचत्र नावामुळे त्याला, त्याने 

कधी अपेक्षा न केलेले कृत्य करायची, सांधी हमळाली. त्यान ेमोठ्या लबाडीने त्याचे 

जाळे हवणले. 

“पण त्याला, हवे आहे तरी काय?” 

“तेच तर आपल्याला शोधून काढायचे आह.े एकां दरीत मला असे ददसते आहे 

की आपल्या अशीलाशी याचा काही सांबांध नसावा. त्याने खून केलेल्या माणसाशी 

सांबांहधत असे काहीतरी असावे. मला वाटते तो त्याचा गुन्ह्यातील भागीदार असावा. 

या खोलीत काही गुन्हगेारी गुहपत दडलेले आह,े असा मला सांशय आह.े पहहल्याांदा 

मला वाटले, की आपल्या हमत्राच्या सांग्रहात काही मौल्यवान असावे, जे त्याला 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

73 
 

माहहती नाही. पण एखाद्या तरबेज गुन्हेगाराचा त्यावर डोळा असावा. पण रॉजर 

प्रेसकॉट हा पापी माणूस इर्े राहीला होता, त्याअर्ी त्याचे काही खोलवर कारण 

असावे. वॉटसन, आपल्याला र्ोडा धीर धरून, काय काय घडते आह ेत्यावर नजर 

ठेवायला हवी.” 

आियथकारक ठरत्या, हा धीर धरायचा काळ फार नहहता. आम्ही लपून 

बसलेलो असताना, बाहरेचे दार उघडून लावल्याचा आवाज आला. नांतर धातूचा 

काही धारदार आवाज आला व अमेठरकन खोलीत अवतीणथ झाला. त्याने त्याच्यामागे, 

हळूच दार लावले. सवथ ठाकठीक असल्याची खात्री करण्यासाठी, चौफेर शोधक नजर 

टाकली. त्याच्या अांगातील मोठा कोट काढला. नेमके काय व कसे करायचे आह ेह ेपके्क 

माहहती असलेला भाव, त्याच्या चेहऱे्यावर होता. तो मध्यभागी असलेल्या टेबलाकडे 

घाईघाईने चालत गेला. त्याने टेबल एका बाजूला ढकलले. त्याखालील कापेटचा 

चौकोन फाडला व व तो मागे गुांडाळून ठेवला. मग हखशातून एक हहरा काढून, तो 

गुडघ्यावर वाकून खाली बसला. जहमनीवर जोराने काहीतरी करू लागला. नांतर 

आम्ही दोन पृष्ठभाग एकमेकावर घासल्याचा आवाज ऐकला. क्षणभरात एक 

पलायवूडचा चौकोन उघडला. जॉन गॅरीडेबने उफथ  दकलर इहहान्सने काडी ओढून, 

मेणबत्ती लावली व ददसेनासा झाला.  

लख्खपण,े आम्ही वाट बघत असलेला, क्षण आला. होम्सने खूण म्हणून, 

माझ्या मनगटाला स्पशथ केला आहण आम्ही दोघेही त्या हववरामधून आत हशरलो. 

परांतु आमच्या पावलाखालील पलायवूडचा आवाज आला असावा. कारण त्या 

अमेरीकनाचे डोके, दचकून उघड्या जागेतून अवतरले. आमच्याकडे त्याचा खुनशी 

चेहरा वळला. आमच्या दोघाांच्या हातातील त्याच्यावर रोखलेली हपस्तुले बघून मात्र, 
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तो खुनशी चेहरा हळूहळू, र्ोड्या लहित हसऱ्या चेहऱ्यात बदलला. ओहोहो, असे 

उद्गारत तो र्ांडपणे, उताराच्या पृष्ठभागावरून चालू लागला. “हमस्टर होम्स, मला 

वाटते, तुम्ही दोघे माझ्याकरता, फार भारी आहात. मला वाटते माझा खेळ सांपला 

आह.े सर, मी ह ेतुमच्या हवाली करतो. तुम्ही माझ्यावर, कुरघोडी केली आह.े -- ”  

अचानक क्षणाधाथत, त्याने त्याच्या छातीखालून हपस्तुल काढले आहण दोन 

गोळ्या चालवल्या. मला माांडीजवळ गरम लाल लोखांड चाटून गेल्यासारखे वाटले. 

होम्सचे हपस्तुल त्याच्या डोक्यावर रोखले गेल्याचा आवाज आला व त्याच्या 

चेहऱ्यामधून जहमनीवर रक्त वाहताना मी पाहहले. होम्सने त्याच्याकडे अजून काही 

शस्त्र आह ेका, ह ेतपासून बहघतले. माझ्या हमत्राने त्याचे वायरीसारखे हात, माझ्या 

गळ्यात टाकून, मला एका खुचीकडे नेल.े  

“वॉटसन, तुला लागले नाही ना? दवेाच्या कृपेने, तुला काही लागले 

नसल्याचे साांग.” 

मला जखम झाली होती -- अनेक जखमाांएवढी, ती मोठी होती – त्याच्या 

र्ांड चेहऱ्यामागे असलेल्या प्रेमाची व नेकीची, मला जाणीव झाली. कठोर, कोरडे 

डोळे, र्ोडे लुकलुकले आहण घट्ट हमटलेले ओठ र्रर्रत होते. या एकमेव वेळी, मला 

त्याच्या हृदयाच्या हवशालतेची व हुशार डोक्याची जाणीव झाली. एवढे वषाांच्या 

माझ्या नम्र व मनापासून केलेल्या सेवेचा, नकळत कळसाध्याय गाठला गेला होता.  

“हवशेष काही नाही. होम्स, र्ोडेसे खरचटल े आह.े” त्याने त्याच्या 

हखशातील चाकूने माझ्या पँटचा तुकडा कापला. मोठ्या सुटकेच्या भावनेने हनःश्वास 

टाकत, तो बोलला, “तुझे खरे आह.े ही वरवरची जखम आह.े घाबरलेल्या चेहऱ्याने 
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बसलेल्या, त्या कैद्याकडे बघताना, होम्सचा चेहरा काचेसारखा कठोर झाला. 

“दवेाच्या कृपेने, तुझे ठीक चालले आह.े जर तू वॉटसनला ठार मारले असतेस, तर या 

खोलीबाहरे तू हजवांत जाऊ शकला नसतास. आता तुला, तुझ्याबद्दल काय साांगायचे 

आह?े” 

त्याला स्वतःबद्दल, काहीच साांगायच े नहहते. तो नुसता बसून, रागाने 

धुमसत राहहला. मी होम्सच्या हातावर रेललो व दोघाांनी हमळून, आम्ही हजर्ून एका 

पलायवूडच्या गुप्त हववरातून आलो, त्या लहानशा तळघराकडे पाहहले. इहहान्सने आत 

हशरताना काडी ओढून लावलेली मेणबत्ती अजून जळत होती. गांजलेल्या महशनरीकडे, 

कागदाांच्या गुांडा्ळ्याांकडे व बाटल्याांच्या कचऱ्याकडे, आमचे लक्ष गेले. छोया 

टेबलावर खूपशी लहान बांडले रचून ठेवली होती.  

होम्स म्हणाला, “छापखाना -- कुणालातरी फसवण्यासाठी केलेली, ती 

नोटाांची नक्कल होती.”  

कैदी अस्वस्र्पणे पायाची हालचाल करत व खुचीत नीट बसत म्हणाला, 

“हो सर, लांडनमधील सवाथत फसवे कागद! ते प्रेसकॉटचे मशीन आह ेआहण टेबलावरील 

त्याची ती बांडले, प्रत्येकात शांभरच्या नोटा असलेली दोन हजार बांडले आहते. त्या 

नोटा, कुठेही चालू शकतात. असे बघा. तुम्ही दोघ,े माझ्याबरोबर करार करा व मी 

तो ठरवेन.” 

होम्स हसला. 

“हमस्टर इहहान्स, आम्ही अस ेकाही करत नाही. या दशेात, तुला काही 

पळवाट नाही. तू प्रेसकॉटला मारलेस, ह ेखरे आह ेना?”  
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“हो सर, त्यासाठी, त्यानेच मला हचर्ावले आहण त्यासाठी, मला पाच वषे 

तुरुांगात काढावी लागली. पाच वषे -- त्याला मारल्याबद्दल खरे तर मला, एक मोठे 

पदक हमळायला हवे. इांग्लांडच्या बँकेला फसवणारा प्रेसकॉट, कुणालाही सापडला 

नसता. जर मी त्याला सांपवले नसते तर, त्याने अख्खे लांडन धुऊन काढले असते. त्याने 

त्याचे लबाड बेत कसे व कुठे बनवले, ह ेमाहहती असणारा मी, जगातील एकमेव 

होतो. मला ती जागा, शोधून काढायची होती, याबद्दल तुम्हाला आियथ वाटत नाही 

का? जेहहा मला हा वेगळ्याच नावाचा, ढेकणाांना मारणारा, गुडघ्यात पाय दमुडून 

बसणारा, कधीही त्याच्या खोलीबाहरे न पडणारा, मूखथ व हवहचत्र नावाचा माणूस 

सापडला, तेहहा त्याला हतर्ून घालवून लावण्यासाठी, मी प्रयत्नाांची पराकाष्ठा केली, 

याचे तुम्हाला आियथ वाटत नाही का? जर मी त्याला ठार मारू शकलो असतो, तर 

मी शहाणा ठरलो असतो. ते खूप सोप ेहोते. पण मी दयाळू मनुष्य आह.े दसुऱ्याच्या 

हातात हपस्तुल असल्याहशवाय, मी गोळीबार सुरु करत नाही. तसेही हमस्टर होम्स, 

मी काय चुकीचे केले आह,े ते साांगा. मी या जागेचा वापर केलेला नाही. मी त्या 

म्हाताऱ्याला, धक्का लावलेला नाही. मी या कशात पडलो का?” 

होम्स म्हणाला, ‘मला अस ेददसते आह ेकी, फक्त खुनाचा प्रयत्न केला. पण 

ते आमचे काम नाही. ते अजून पुढच्या टपपयाला होईल. आम्हाला आत्ता काय हवे 

होते तर, गोड असा तू. वॉटसन, स्कॉटलांड याडथला फोन लाव. त्याना पण, याची 

र्ोडीशी कल्पना असेल.” 

तर अशी दकलर इहहान्स व त्याच्या तीन हवहशष्ट गॅरीडेबच्या शोधाची, 

गोष्ट होती. आम्ही असे ऐकले की आमच्या गरीब हबचारा हमत्र, त्याच्या स्वप्नभांगाचा 

धक्का कधीच पचवू शकला नाही. जेहहा त्याच्या स्वप्नाांचे मनोरे कोसळले, तेहहा त्याने 
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स्वतःची ददुथशा करून घेतली. तो शेवटी हिक्स्टन येर्ील दवाखान्यात होता. 

प्रेसकॉटचे काळे धांदे सापडले, हा स्कॉटलांड याडथच्या दषृ्टीने आनांदददन होता. खुनानांतर 

खुनी इसम अहस्तत्वात असल्याचे, त्याना माहहती होते, पण त्याचा र्ाांगपत्ता, त्याना 

लागू शकत नहहता. नोटाांची नक्कल करून फसवणूक करणे, ह े प्रेसकॉटचे 

समाजहवघातक कृत्य होते. अनेक सी आय डी इन्स्पेक्टरना, सुखाची झोप लागेल असे 

योग्य कृत्य, दकलर इहहान्सने करून, खरे तर चाांगली सेवा बजावली होती. इहहान्स 

बोलल्याप्रमाणे, खरे तर पोहलसाांनी त्याला खुशीने, मोठे पदक द्यायला हवे होते. पण 

कठोर शासनाने दयेचा दषृ्टीकोन न घेता, त्याला परत तुरुांगाची हवा खायला पाठवले. 
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तीन गेबल्स 

 

 

 

मला नाही वाटतां, की तीन गेबल्सइतक्या नाटकीपण े ककां वा अचानक, 

शेरलॉक होम्सबरोबरचे माझे कुठले साहस, सुरु झाले असेल. मी काही ददवस, 

होम्सला भेटलो नहहतो आहण त्याचे सध्या काय चालले आह,े ह ेमला माहहती नहहते. 

त्या सकाळी, तो गपपा मारायच्या मनहस्र्तीत होता. शेकोटीशेजारील आरामखुचीत, 

त्यान ेमला बसवले होते. तो माझ्यासमोर तोंडात पाईप ठेऊन, बसला होता. तेहहा 

एक पाहुणा आला. एक मस्तवाल, वेडा बैल आला असे मी म्हटले तर, काय ते तुम्हाला 
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व्यवहस्र्त कळेल. दार पूणथ उघडले जाऊन, एक महाकाय हनग्रो आत घुसला. त्याने 

गडद चौकडीचा सूट व सामन माशाच्या रांगाचा टाय बाांधला होता. तो भयांकर ददसत 

नसता, तर हवनोदी ददसला असता. त्याचा फताडा चेहरा व बसके नाक, बाहरे 

आल्यासारख ेददसत होते. त्याचे गडद व वाईट भाव असलेले, पाप करायला आतुर 

अस,े आग ओकणारे डोळे; हवशेषतः त्यावर प्रकाश पडला की, चकाकत होते. तो 

आमच्या दोघाांकडे आळीपाळीने नजर टाकत होता. 

“तुमच्यापैकी कोण हमस्टर शेरलॉक होम्स आह?े” त्याने हवचारले. होम्सने 

पाईप उांचावून, तोच तो असल्याचे दशथवले.  

सावधानतेने, आल्हाददायक न भासणारी पाऊल ेटेबलाच्या ददशेने टाकत, 

आमचा पाहुणा पुढे चालत आला व म्हणाला, “ओहो, तो तू आहसे तर! अस ेबघ. 

दसुऱ्या लोकाांची कामे, तू सोडून द.े कळले का, हमस्टर होम्स?” 

शेरलॉक होम्स बोलला, “छान. बोलत रहा.” 

तो रानटी माणूस गुरगुरला, “छान? मला तुझी र्ोडीशी काटछाट करावी 

लागली, तर ते फार छान होईल. मी तुझ्यासारख्याांना, पूवी हाताळलेले आह ेआहण 

त्यानांतर ते काही मला छान ददसले नाहीत, हमस्टर होम्स!”  

त्याने माझ्या हमत्राच्या नाकाखाली, वळलेल्या मुठीचा ठोसा 

मारल्यासारखे केले. होम्सने नीट रस घेऊन, त्याचे जवळून हनरीक्षण केले.  

त्याने हवचारले, “तू असाच जन्माला आलास, की नांतर ह ेगुण पैदा केलेस? 
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तो माझ्या हमत्राचा बफाथसारखा र्ांडगार, शाांतपणा होता, की मी एक काठी 

उचलल्याच्या धडपडाटाचा पठरणाम होता, कुणास ठाऊक; पण काही झाले तरी, 

आमच्या पाहुण्याचा, लक्ष वेधून घेण्याचा तो खटाटोप, र्ोडा कमी झाला.  

तो म्हणाला, “अस ेबघ, मी तुला चाांगली ताकीद ददली आह.े हॅरो हवल्ड 

(वायव्य लांडनचा एक भाग ) मधील एक घर घेण्यात रस असलेला, माझा एक हमत्र 

आह.े -- मला काय म्हणायचे आह,े ते तुला कळल ेअसेल. त्याला तू त्या गोष्टीत नाक 

खुपसलेले, नको आह.े समजले? तू  म्हणजे कायदा नहह ेव मी म्हणजेही कायदा नहह.े 

जर त ूमध्य ेआलास तर, मी तुला हपटून काढायला, कमी करणार नाही. ह ेहवसरू 

नकोस.”  

“मला कधीतरी, तुला भेटायचे होते. मी तुला बसायला साांगणार नाही 

कारण तुला येणारा वास, मला आवडत नाही आह.े पण तू स्टीहह डीक्सी, तो पक्का 

मारामारीपटू, तर नाहीस?” 

“हमस्टर होम्स, ते माझे नाव आह.े आहण जर तू मला काही उलट उत्तर 

ददलेस, तर ते तुला महागात पडेल.” 

त्याच्या कुरूप चेहऱ्याकडे बघत, होम्स म्हणाला, “शेवटी तुला, त्याचीच 

गरज आह.े पण तू हॉलबॉनथ बारच्या बाहरे, तरूण पर्कथ न्सला ठार केलेस, बरोबर? तू 

जात नाही आहसे का?” 

तो हनग्रो मागे झाला व त्याचा चेहरा काळा ठठक्कर पडला. तो म्हणाला, 

“हमस्टर होम्स, मी असले काही ऐकून घेत नाही. तुझ्या या पर्कथ न्सशी, मला काय 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

81 
 

करायच े आह?े बर्मांगहमॅमध्ये मी बैलाांच्या झुांजीचे प्रहशक्षण घेत होतो, तेहहा हा 

मुलगा माझ्यामध्ये तडमडला.  

होम्स म्हणाला, “हो. स्टीहह, तू न्यायाधीशाला त्याबद्दल साांग. मी तुला 

आहण बाने स्टॉकडेलला बघत होतो –" 

“अरे दवेा, कृपा करुन मला मदत कर, हमस्टर होम्स -- “ 

“पुरे झाले. आता चालू लाग. मला हवे असेल, तेहहा मी तुला बोलावेन.” 

“हमस्टर होम्स, शुभ सकाळ. आपल्या या भेटीहवषयी, तुझ्या मनात काही 

आकस नसावा.”  

“तू आत्ता मला जे धमकावलेस, ते करायला तुला कोणी प्रवृत्त केले?” 

“खरे साांगतो. हमस्टर होम्स, ते काही गुहपत नाही. तू आत्ता ज्याचा उल्लेख 

केलास, तोच तो.”  

“त्याला कोणी, अस ेकरायला साांहगतले?”  

“मला त्याचे नाव, माहहती नाही. पण तो मला म्हणाला, ‘स्टीहह जा. 

हमस्टर होम्सला भेट आहण त्याला साांग, की परत तो जर हरॅो मध्ये ददसला, तर त्याचे 

आयुष्य सुरहक्षत नाही.’ अस ेखरे तर आह.े” एवढे बोलून, पुढे काही प्रश्न न करता, 

आमचा पाहुणा, जसा आडदाांडपणे घुसला, तसाच खोलीबाहरे चालू पडला. होम्सने 

गालातल्या गालात हसत, त्याच्या पाईपमधली राख झटकली. 

‘वॉटसन, त्याचे मूखथ डोके तू उडवले नाहीस, म्हणून मला बरे वाटल.े मी 

काठी बाबतच्या तुझ्या प्रहतदक्रया बघत होतो. पण तो फारसा उपद्रवी नाही. पण, 
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तगडा, मूखथ व अिातिा बोलणारा आह.े तू बहघतल्याप्रमाणे, सहज घाबरणारा आह.े 

तो स्पेन्सर जॉनच्या, गँगमधील आह.े आहण त्याने अलीकडील काही वाईटसाईट 

कामात, भाग घेतलेला आह.े मला वेळ हमळाला, की मी त्याचा, बांदोबस्त करेन. 

त्याचा बॉस बाने, जास्त चाणाक्ष आह.े ते सवथजण मारामारीबद्दल व 

धमकावण्याबद्दल, जास्त प्रहसध्द आहते. त्याांच्यामागे या हवहशष्ट प्रसांगी, मुख्य 

सूत्रधार कोण आह,े ह ेमला जाणून घ्यायचे आह.े” 

“पण त्याांची मनमानी चालावी, म्हणून तुला धमकावायचे काय कारण?” 

“ही हरॅो हवल्डची केस आह,े ती मला त्यात लक्ष घालायला लावते आह,े 

त्याअर्ी त्यात काहीतरी हवशेष असणार.”  

“पण अस ेत्यात काय आह?े” 

“मी तुला साांगणार होतो, तर मध्येच ह ेहवनोदी पात्र तडमडले. ही इर्े, 

हमसेस माबलीची हचठ्ठी आह.े जर तू माझ्याबरोबर येणार असलास, तर आपण हतला 

तारेने तसे कळवू व ताबडतोब बाहरे पडू.” 

हप्रय हमस्टर शेरलॉक होम्स, ( मी वाचले )  

मला माझ्या या घरासांबांधी, एकामागून एक अशा हवहचत्र घटना घडलेल्या 

ददसल्या. या बाबतीत तुमचा सल्ला, माझ्या दषृ्टीने फार मोलाचा आह.े उद्या 

कुठल्याही वेळी मी घरी असेन. माझ ेघर हवल्ड स्टेशनपासून र्ोड्याच अांतरावर आह.े 

मला वाटते, माझे पती हमस्टर माबली, तुमच्या अनेक अशीलाांपैकी एक होते.  

तुमची हवश्वासू, 
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मेरी माबली 

पत्ता होता, तीन गेबल्स, हरॅो हवल्ड.” 

होम्स म्हणाला, “तर ह ेअस ेआह.े आहण आता तुला वेळ असेल तर, तर 

आपण जाण्यासाठी हनघूया.” 

र्ोडा रेल्वे प्रवास, मग गाडीन े र्ोडे अांतर कापल्यावर ते घर आले. ते 

हवटाांचे व लाकडाचे घर, उजाड गवताळ माळरानावर उभे होते. घरावर तीन टोके 

होती. वरच्या हखडकीजवळ पुसट अक्षरात घराचे नाव ददसत होते. मागील बाजूस, 

अनाम उदासी दाटली होती. अधथवट उगवलेले पाईन वकृ्ष ददसत होते एकां दरीत त्या 

ठठकाणचे वातावरण मळभ आल्यासारखे हनरुत्साही होते. घरात छान फर्नथचर होते. 

आमचे स्वागत करणारी स्त्री उत्साही, सुसांस्कृत, घर आवरून आटपून ठेवणारी व 

वयाने मोठी वाटत होती.  

होम्स म्हणाला, “बाईसाहबे, जरी हमस्टर माबलीनी काही वषाांपूवी, काही 

क्षुल्लक बाबतीत माझी सेवा घेतली होती तरी, मला ते चाांगल ेआठवत आहते.” 

“मला वाटते माझा मुलगा डग्लस याला, तुम्ही बहुधा जास्त चाांगले 

ओळखत असाल.” 

होम्सने हतच्याकडे रस घेऊन बहघतले. “ अरेच्च्या! तुम्ही डग्लस माबलीची 

आई होय? मी त्याला र्ोडेसे ओळखतो. अर्ाथत सवथ लांडन त्याला ओळखते. तो केवढा 

मोठा असामी होता! आता तो कुठे असतो?” 
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“हमस्टर होम्स, तो वारला. तो रोमला राजदतू होता आहण मागच्या 

महहन्यात तो हतर्े न्यूमोहनयाने वारला.” 

अरेरे! त्याच्यासारखा माणूस, मरेल अस े वाटल े नहहते. इतका उत्साही 

माणूस, मी कधीच पाहहला नहहता. तो अगदी समरसून जगला. त्याच्यातला 

कणनकण, फार उत्फुल्ल असायचा.” 

“हमस्टर होम्स, ते खरेच आह.े तो गेला, ह े फार वाईट झाले. तो 

आत्महवश्वासपूणथ, नीटनेटका, छाप पाडणारा व मोहक असल्याचे तुम्हाला आठवत 

असणार. नांतर तो हचडहचडा, लहरी व दःुखी होत गेलेला, तुम्ही पाहहले नसेल. त्याचा 

हृदयभांग झाला होता. एका महहन्यात माझ्या शूर व छान मुलाला मी स्वार्ी, 

अहवश्वासू व अप्रामाहणक माणसामध्ये ककां वा एका राक्षसामध्ये, बदलताना पाहहले! 

ठीक आह े हमस्टर होम्स, मी काही तुम्हाला माझ्या मुलाहवषयी बोलण्यासाठी, 

बोलावलेले नाही.” 

“डॉ वॉटसन आहण मी, तुमचे काम करण्यासाठी आलो आहोत.” 

“इर्े काहीतरी हवहचत्र गोष्टी घडत आहते. आता या घरात येऊन, मला एक 

वषथ होऊन गेल.े आहण शेजाऱ्याांपाजाऱ्याांची फार दखल न घेता, माझे हनवृत्त व हनवाांत 

आयुष्य मी जगावे, अशी माझी इच्छा आह.े तीन ददवसाांपूवी, मला एका माणसाचा 

फोन आला. तो घराांचा दलाल असल्याचे, व ह ेघर त्याच्या एका अशीलासाठी अगदी 

योग्य असल्याचे, तो म्हणाला. जर ह ेमला मान्य असेल तर, पैशाचा काही प्रश्न नाही, 

अस ेबोलणे झाले. बाजारात अनेक ठरकामी व त्याला हवी तशी, घरे असल्याने, मला 

त्याचे ह ेबोलणे हवहचत्र वाटले. तरीही मला सहजच, त्याच्या बोलण्यात रस वाटू 
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लागला. मी त्याला मी घर ज्या दकमतीला हवकत घेतले होते, त्यापेक्षा पाचशे पौंड 

जास्त, इतकी ककां मत साांहगतली. त्याने ताबडतोब ती कबूल केली. पण तो म्हणाला, 

की त्याच्या अशीलाला फर्नथचर सुद्धा हवे आह.े तर ते धरून तुम्ही दकमत साांगावी. 

त्यातील काही फर्नथचर, माझ्या जुन्या घरातील होते आहण तुम्ही बघता आहात 

त्याप्रमाणे, ते खूपच चाांगले होते. म्हणून मी एक बऱ्यापैकी आकडा साांहगतला. 

त्यालाही तो लगेच तयार झाला. मला नेहमी प्रवास करायला आवडतो. आहण हा 

सौदा चाांगला जमला. मग मला वाटल ेआता उरलेले आयुष्य मनमानी करावी.  

“काल तो मनुष्य, हवक्रीचा मसुदा घेऊन आला. सुदवैाने मी तो, हरॅोत 

राहणारे माझे वकील, हमस्टर सुत्रोना दाखवला. ते मला म्हणाले, की ते फार हवहचत्र 

अस े कागदपत्र आहते. जर तुम्ही यावर सही केलीत, तर तुम्हाला एकही वस्तू, 

घराबाहरे नेता येणार नाही, तुमच्या खासगी गोष्टीदेखील नाही. जेहहा सांध्याकाळी 

तो मनुष्य परत आला, तेहहा मी त्याला ते दाखवले. मी म्हणाले, की मला फक्त 

फर्नथचर हवकायचे आह.े 

“नाही. नाही. सवथ काही.” तो बोलला. 

“पण माझे कपडे, दाहगने?” 

“ठीक आह.े ठीक आहे. तुमच्या खासगी गोष्टींसाठी, आपण र्ोडी सूट दऊे 

शकतो. पण तपासल्याहशवाय, काहीही घराबाहरे जाणार नाही. माझा अशील फार 

उदार मनुष्य आह.े पण त्याच्या काही लहरी व स्वतःची काही तत्वे आहते. तो काहीही 

करू शकतो.” 
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मी म्हणाले “मग मला ह ेकाहीच करायचे नाही आहण हतर्ेच, ते प्रकरण 

सांपले. पण ह ेसवथ मला, इतके वेगळेच वाटले की -- “ 

इर्े आम्हाला एक असामान्य, अडर्ळा आला.  

होम्सने त्याचा हात शाांततेसाठी उांचावला. मग त्याने खोलीत फेऱ्या मारून 

दार सताड उघडले. एक दमलेली व डचांहतत ददसणारी बाई आत घुसली. त्याने त्या 

र्रर्रणाऱ्या बाईला, खाांद्याला घट्ट धरून आश्वस्त केले. ती अस्वस्र् व सांकोचलेली 

वाटत होती. खुराड्यातून बाहरे पडलेल्या एखाद्या मोठ्या, बावचळलेल्या कोंबडीच्या 

हपल्लासारखी केकाटत होती.  

ती ककां चाळली, “मला, एकटीला राहू द.े तुम्ही, काय करता आहात?” 

“अग सुसान, ह ेकाय चालले आह?े” 

“ह ेबघा बाईसाहबे, मी अस ेहवचारायला आले होते, की ह ेलोक जेवायला 

आले आहते का? आहण तेहहा या माणसाने, माझ्यावर उडी मारली.” 

“गेली पाच हमहनटे, मी तुझे बोलणे ऐकत होतो आहण सवाथत जास्त 

महत्वाचे तू जे साांगत होतीस, त्यात मला अडर्ळा आणायचा नहहता. सुसान, तू 

धापा टाकते आहसे, खरे ना? या कामासाठी तू फार जोरात श्वासोच्छवास करते 

आहसे.” होम्स म्हणाला. 

सुसान हचडली, पण आपण पकडले गेलो, असा नवल वाटल्याचा भाव, 

हतच्या चेहऱ्यावर होता. “तू कोणीही असलास तरी, तुला माझ्याशी असे वागायचा, 

बोलायचा अहधकार कोणी ददला?”  
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“मला तुम्हाला समोरासमोर एक प्रश्न हवचारायचा आह.े हमसेस माबली, 

तुम्ही माझा सल्ला घेणार असल्याचे, कुणाजवळ बोलला होतात का?” 

“नाही. हमस्टर होम्स. नाही.” 

“तुम्ही कोणामाफथ त पत्र पाठवल?े” 

“सुसान माफथ त.”  

‘बरोबर. सुसान, आता तू मला साांग, तू कोणाला हनरोप पाठवून कळवलेस, 

की तुझ्या मालकीणबाई, माझा सल्ला घेणार आहते.”  

“ह ेखोटे आह.े मी हनरोप पाठवला नाही.” 

“अस ेबघ सुसान, तुला माहहती आह ेकी, धापा टाकणारे लोक, जास्त जगत 

नाहीत. 

खोटे बोलणे, ही दषु्टपणाची गोष्ट आह.े ह ेतू कुणाला साांहगतलेस?” 

हतची मालकीण ओरडली, “सुसान, ह े दषु्टपणाचे आह.े तू कुणाला 

साांहगतलेस?” तू एक फसवणारी, वाईट बाई आहसे, अस े मी समजते. तुला 

कुां पणापलीकडील कुणाशी तरी बोलताना, मी बहघतल्याचे मला आता आठवले.” 

“ते माझे मी बघून घेईन.” तो बाई तोऱ्यात बोलली.  

“समजा, मी तुला साांहगतले, की तो बाने स्टॉकडेल होता तर?” होम्स 

म्हणाला.  
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“ठीक आह.े जर तुम्हाला माहहती आह,े तर मग मला कशासाठी 

हवचारता?” 

“माझी खात्री नहहती, पण आता झाली. आता बानेच्या मागे कोण आह,े ह े

तू मला साांहगतलेस तर, मी तुला दहा पौंड दईेन.” 

“तुमच्या दहा पौंडाच्या बदल्यात, हजार पौंड द्यायला कुणी तयार असेल 

तर काय?” 

“इतका श्रीमांत माणूस? नाही. तू हसते आहसे -- एक श्रीमांत बाई. आता 

आपण इर्पयांत आलो आहोत, तर मग नावही साांगून, दहाची नोट तू हमळवावीस.” 

‘तू खड्ड्ड्यात जा.” 

“ओहो सुसान, काय तुझी ही भाषा!”  

“ आता, मी येर्ून जाते आह.े तुमचे फार ऐकून घेतल.े मी तुमच्याकडे उद्या 

बघून घेते.” एवढे बोलून ती रागारागाने हनघून गेली.  

अचानक बाजूला होऊन, खेळीमेळीकडून कडकपणाकडे वळत, तो 

म्हणाला. “अच्छा सुसान, तुझ्या दम लागण्यावर, कापूर असलेले औषध घे. – “ तेहहा 

त्या हचडलेल्या बाईच्या मागे दार लागल.े “ही टोळी म्हणज ेधांदेवाईक लोक आहते. 

बघा दकती झटपट, ते त्याांच्या युक्त्या वापरतात. तुम्ही मला पाठवलेल्या पत्रावर, 

१० वाजताचा हशक्का आह.े आहण तरीही सुसान, बानेला त्यातील शब्दनशब्द साांगते. 

बानेला त्याच्या मालकाकडे ककां वा मालदकणीकडे, सुसानच्या हसण्यावरुन मला वाटते 

मालदकणीकडेच, जाऊन सूचना घ्यायला वेळ हमळतो. हतला वाटते, मी काही 
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मूखथपणा केला आह,े तेहहा ती एक बेत आखते. ब्लॅक स्टीह्ला बोलावले जाते. मला 

दसुऱ्या ददवशी अकरा वाजता धमकी ददली जाते. ह ेदकती झटपट काम आह,े बघा.” 

“पण त्याना, हवे आहे काय?” 

“तोच तर प्रश्न आह.े तुम्ही इर्े रहाण्यापूवी, कोण रहात होते? 

“एक फग्युथसन नावाचा, नौसेनेतील कॅपटन.” 

“त्याच्याबद्दल, काही हवशेष साांगता येईल?” 

“मी तरी असे काही, ऐकलेले नाही.” 

“मला शांका आह,े की त्यान ेघराखाली काही पुरून ठेवल ेआह ेकी काय. 

अर्ाथत हल्ली लोक जेहहा खहजना पुरुन ठेवतात, तेहहा तो पोस्ट ऑदफसच्या बँकेत 

ठेवतात. पण काही, वेडे लोक असतात. त्याच्याहशवाय, जग सुने होईल. पहहल्याांदा 

मला, काही ककां मती माल पुरून ठेवला आह,े अस ेवाटल.े पण मग तसे असेल, तर 

त्याना तुमचे फर्नथचर का हवे आह?े तुमच्याकडे काही चुकून आलेले, राफेल ककां वा 

शेक्सहपअरच्या महान कामातील कागद नाहीत ना?” 

“मला नाही वाटत की, माझ्याकडे डबीच्या नाजूक चहाच्या सांचापेक्षा, 

अजून काही मौल्यवान आह.े” 

“त्यामुळे या गूढाची, काहीच उकल होत नाही. हशवाय त्याना काय हवे 

आह ेत,े ते सरळ उघडपणे साांगत का नाहीत? जर त्याना तुमच्या त्या सांचाची लालसा 

असेल, तर तुम्हाला त्याची ककां मत दऊेन, तो घेऊ शकतात. पण तुम्हाला धमकी दऊेन, 

सगळ्या वस्तू हडप करणार, अस े साांगण्याची काय गरज? नाही. मला वाटते, 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

90 
 

तुम्हाला माहहती नसलेले काहीतरी, इर्े आह ेआहण जर तुम्हाला ते माहहती असेल, 

तर तुम्ही ते त्याना देणार नाही.” 

‘मी पण, असाच तकथ  करतो आह.े” मी म्हणालो. 

“डॉ वॉटसनला ह ेपटत असेल, तर मग असेच असले पाहहजे.” 

“ठीक आह ेहमस्टर होम्स, ते काय असू शकेल?” 

आपण पूणथपणे मानहसक हवश्लेषण करून बघू. त्यामुळे आपल्याला, त्यावर 

जास्त प्रकाश पाडता येईल. तुम्ही या घरात, गेल ेवषथभर रहात आहात.” 

“जवळजवळ दोन.” 

आणखीनच चाांगले. या काळात कोणाला, तुमच्याकडून काहीही नको होते. 

आहण आता अचानक तीन चार ददवसाांपूवीपासून, तुमच्याकडे तातडीच्या मागण्या, 

येऊ लागल्या आहते. यावरून तुमच्या काय लक्षात येते आह?े” 

मी म्हणालो, “की कुठलीही वस्तू का असेना, पण ती आताच, घरात आली 

आह.े” 

होम्स बोलला, ‘एवढे नक्की. आता हमसेस माबली, अलीकडे तुमच्या घरात 

काही वस्तू आली आहे का?” 

“नाही. यावषी, मी नवीन काही घेतले नाही.” 
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“खरांच! ह ेफार उल्लेखनीय आह.े मला वाटते आपण ही बाब, र्ोडी पुढे 

जाऊ द्यावी, जेणेकरून आपल्याला अजून माहहती हमळेल. तुमचा तो वकील हुशार 

माणूस आह ेका?” 

“हमस्टर सुत्रो, फारच क्षमता असलेला माणूस आह.े”  

आताच रागारागाने घराबाहरे पडलेली सुसान सोडून, आणखी कुणी 

नोकराणी तुमच्याकडे आह ेका?” 

“माझ्याकडे एक तरुण मुलगी येते.’ 

“सुत्रोला एकदोन रात्री तुमच्या घरात घालवण्यासाठी, तुम्ही राजी करा. 

तुम्हाला कदाहचत सांरक्षणाची गरज आह.े” 

“कोणापासून?” 

“कोणाला माहीत? ह ेजरा अगम्य प्रकरण, वाटते आह.े ते कशाच्या मागे 

आहते, ते मी शोधून काढू शकलो नाही, तर मला दसुऱ्या बाजूने हवचार करणे, 

क्रमप्राप्त आह.े या घराच्या दलालाने, त्याचा पत्ता ददला आह ेका?” 

फक्त त्याचे काडथ व व्यवसाय. हनॅीज जॉन्सन, हललाव घडवून आणणारा व 

ककां मत ठरवणारा.” 

त्याचे नाव आपल्याला, फोन हडरेक्टरीमध्ये सापडेल, असे मला वाटत 

नाही. प्रामाहणक व्यावसाहयक, त्याांची व्यवसायाची जागा बदलत नाहीत. ठीक आहे. 

काही नवीन घडामोडी झाल्यास, मला कळवा. मी तुमची केस घेतली आह.े तुम्ही 

माझ्यावर, खुशाल अवलांबून रहा. मी ती तडीस नेईनच.” 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

92 
 

आम्ही हॉलमधून चाललेलो असताना, दषृ्टीतून काही न हनसटणारी 

होम्सची नजर, एका कोपऱ्यात रचून ठेवलेल्या बऱ्याच बॅगाांवर व खोक्याांवर पडली. 

त्यावर लेबल ेझळकत होती.  

“ ‘हमलॅनो’. ‘लुसेरने’. ही इटलीहून आली आहते.” 

“त्या हबचाऱ्या डग्लसच्या, वस्तू आहते.” 

“तुम्ही अजून, त्या उघडल्या नाहीत? त्या येऊन, दकती ददवस झाले?” 

“त्या मागील आठवड्यात आल्या.” 

“पण तुम्ही म्हणालात -- नक्कीच यासांबांधी आपण काही बोललो नाही. यात 

काही ककां मती माल नसेल कशावरुन?” 

“हमस्टर होम्स, अशी शक्यता नाही. हबचाऱ्या डग्लसकडे त्याचा पगार व 

बँकेतील मुदत ठेव सोडून, काहीच नहहते. त्याच्याकडे काय जडजवाहीर असणार?” 

होम्स हवचारात बुडून गेला.  

“हमसेस माबली, उशीर करू नका. या वस्तू, वर तुमच्या झोपायच्या 

खोलीत घेऊन जा. लवकरात लवकर त्या तपासा. त्या काय आहते ते पहा. मी उद्या 

येतो तेहहा मला, त्याबद्दल साांगा.”  

तीन गेबल्स, अगदी सूक्ष्म हनरीक्षणाखाली होते, ह ेअगदी नक्की होते. कारण 

आम्ही गल्लीच्या उांच भागाशी आलो तेहहा गल्लीच्या शेवटच्या टोकाशी तो घराच्या 

दकमतीची घासाघीस करणारा हनग्रो, सावलीत उभा होता. आम्ही अचानक त्याच्या 

समोर आलो आहण त्या सुनसान जागी तो आम्हाला एकाकी व धोकादायक वाटला. 
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होम्सने त्याचे हखस ेचाचपून पाहहले. 

“हमस्टर होम्स, तुम्ही हपस्तुल शोधत आहात का?” 

“नाही. माझी सेंटची बाटली, स्टीहह.” 

हमस्टर होम्स, तुम्ही हवनोदी आहात, नाही का?” 

“स्टीहह, जर मी तुझ्या मागे लागलो तर, तुझ्यासाठी ह ेहवनोदी नसेल. मी 

सकाळीच तुला चाांगल्या भाषेत, ताकीद ददलेली आह.े” 

“हो. हमस्टर होम्स, तुम्ही जे बोललात, त्यावर मी हवचार केला आह.े मला 

हमस्टर पर्कथ न्सच्या प्रकरणावर, अजून काही सांभाषण नको आह.े हमस्टर होम्स, मला 

वाटते, मी तुम्हाला मदत करू शकेन.” 

“ठीक आह.े तर मग मला साांग, यात तुझ्यामागे कोण आह?े” 

“हमस्टर होम्स, खरे साांगतो. मी तुम्हाला यापूवी सत्य साांहगतले आह.े मला 

माहहती नाही. माझा बॉस, मला आज्ञा दतेो एवढेच.” 

“ठीक आह.े स्टीहह, एवढे लक्षात ठेव, की त्या घरातील बाई व त्या 

छपराखालील प्रत्येक वस्तू, माझ्या सांरक्षणाखाली आह.े ह ेहवसरू नकोस.” 

“हो. हमस्टर होम्स, मी ह ेलक्षात ठेवीन.” 

आम्ही पुढे चालताना होम्सने शेरा मारला, “वॉटसन, त्याला मी त्याच्या 

स्वतःसाठीच, पूणथपणे घाबरवून सोडले आह.े मला वाटते तो आता त्याच्या 

मालकाला, त्याचा बॉस कोण आह ेह ेमाहहती असेल तर, प्रश्न हवचारून भांडावून 
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सोडेल. मला मी भाग्यवान समजतो कारण, स्पेन्सर जॉनच्या गँगबद्दल मला र्ोडी 

माहहती आह ेव तो स्टीहह त्यापैकीच एक आह.े. वॉटसन, आता ही लॅगडेल पाईकची 

केस आह ेआहण मी आता त्याला भेटणार आह.े जेहहा मी परत येईन, तेहहा मला या 

केसबद्दल जास्त समजलेले असेल.” 

नांतर मला ददवसाभरात होम्स भेटला नाही. पण त्यान ेवेळ कसा घालवला 

असेल, याची पूणथपणे कल्पना करू शकतो. कारण, लॅगडेल पाईक, हा त्याच्यासाठी, 

सामाहजक भानगडींचे, मानवी सांदभथपुस्तक होता. तो एक हवहचत्र, आरामशीर 

असामी होता व तो आपला जागेपणाचा वेळ, सेंट जेम्स रस्त्यावरील क्लबमधील 

हखडकीत घालवत असे. गावगपपाांमधून, माहहती हमळवण्याचे व पसरवण्याचे, तो 

एक साधन होता. असे म्हणत, की टुकार वतथमानपत्राांसाठी दर आठवड्याला 

रकानेच्या रकाने भरू माहहती चौकस लोकाना दऊेन, तो चार आकडी उत्पन्न हमळवत 

अस.े लांडनच्या गढूळ खोली असलेल्या आयुष्यात, एखादा भोवरा तयार झाल्यास, 

तो पृष्ठभागावर आणण्याचे काम, हा मानवी फोन करत अस.े काळजीपूवथक गुप्ततेने, 

होम्सने लॅगडेलला तीन गेबल्सची हकीगत साांहगतली व प्रसांगवशात, त्यालाही 

लॅगडेलकडून हवी ती माहहती हमळाली. जेहहा दसुऱ्या ददवशी सकाळी मी माझ्या 

हमत्राला भेटलो, तेहहा सवथ काही सुरळीत असल्याचे, मला समजले. पण वाईट 

आियथ, दबा धरून बसल ेहोते. त्याने खालील तारेचा आकार घेतला.  

‘कृपया ताबडतोब या. तुमच्या अशीलाच्या घरात चोरी झाली आह.े 

पोलीस आले आहते.’ 

सुत्रो. 
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होम्सने हशट्टी वाजवली. आमची केस, सांकटात बदलली. होम्स म्हणाला, 

“ह ेमाझ्या अपेक्षेपेक्षा, फार लवकर झाले. वॉटसन, ह ेसवथ घडले, त्यामागे एक फार 

मोठी शक्ती आह.े मी जे काही ऐकले आह,े त्यानांतर मला याचे आियथ वाटत नाही. 

हा सुत्रो, अर्ाथत हतचा वकील आह.े तुला हतर्े रात्रभर घर राखायला न साांगून, मी 

चूक केली. हा माणूस, स्पष्टपण ेहसध्द करतो आह,े की तो मरतुकडे झुडूप आह.े ठीक 

आह.े आता त्याचे काही नाही. पण हरॅो हवल्डला, आता आपला दसुरा प्रवास.” 

आम्हाला तीन गेबल्स, आधीच्या ददवसापेक्षा फार वेगळे, कडक हशस्तीचे, 

अस ेवाटल.े आळशी लोकाांचा एक लहान गट बागेतील दाराजवळ उभा होता. तर 

काही कॉन्स्टेबल हखडक्याांची व जास्वांदीच्या फुलाांच्या ताटव्याची तपासणी करत 

होते. हतर्े आम्हाला एक करड्या रांगाचा वयस्क माणूस भेटला. त्याने आम्हाला 

वकील म्हणून स्वतःची ओळख करून ददली. लगबग करणाऱ्या एका सावळ्या 

इन्स्पेक्टरने, होम्स त्याचा जुना हमत्र असल्यासारखे, अहभवादन केले.  

“कसे काय हमस्टर होम्स, या केसमध्ये तुम्हाला काही सांधी ददसत नाही. ही 

साधी सवथसामान्य चोरी वाटते आह.े आहण गरीब हबचाऱ्या वयस्क पोहलसाांच्या 

आवाक्यातले, असे ह ेकाम ददसते आह.े कुणा माहीर माणसाची, यात जरुरी नाही.” 

होम्स म्हणाला, “मला खात्री आह,े की ही केस योग्य माणसाांच्या हातात 

आह.े पण तुम्ही म्हणता, हनहवळ चोरी?” 

“हो. तसेच. ह ेकोणी केले आह ेव त्याना कुठे शोधायच,े ह ेआम्हाला माहहती 

आह.े ह ेबाने स्टॉकडेल टोळीचे काम आहे. यात काळे हनग्रो लोक, सामील आहते. 

त्याना आम्ही, इर्े आसपास बहघतले आह.े” 
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“उत्तम! त्याांनी काय चोरले?” 

“अस ेवाटते आह ेकी, त्याना फारसे काही हमळाले नसावे. हमसेस माबलीना 

बेशुद्ध केले गेले होते. ओहो, त्या स्वतःच इर्े आल्या आहते.” 

एका नोकराणीच्या अांगावर रेलून अशक्त व आजारी ददसणाऱ्या त्याांनी 

खोलीत प्रवेश केला.  

खेदपूवथक हसत म्हणाल्या, “हमस्टर होम्स, तुम्ही मला चाांगला सल्ला 

ददलात. पण मी तो मानला नाही. मला हमस्टर सुत्रोना त्रास द्यायचा नहहता. त्यामुळे 

मी सांरहक्षत नहहते.” 

त्या वदकलाने स्पष्टीकरण दते म्हटले, “मला ह ेआता सकाळीच कळले.” 

“हमस्टर होम्सनी मला, कुणातरी हमत्राला घरी ठेवून घेण्यासांबांधी साांहगतले 

होते. मी त्याकडे दलुथक्ष केले व आता त्याची फळे भोगते आह.े” 

होम्स म्हणाला, “तुम्ही फार आजारी ददसत आहात. कदाहचत काय घडले, 

ह ेसाांगायच्या हस्र्तीत तुम्ही ददसत नाही.’ 

इन्स्पेक्टर एक जाड वही दाखवत म्हणाला, “ते सवथ यात आह.े तरीही 

बाईसाहबे, जर फार दमलेल्या नसतील तर -- “ 

“यात साांगणयासारखे फारच र्ोडे आह.े मला खात्री आह,े की दषु्ट सुसानने, 

त्याांना घरात हशरू देण्याचा बेत आखला. त्याना घरातील, इांचनइांच माहहती होता. 

क्लोरोफॉमथ माझ्या तोंडावर डशांपडले जाण्यापूवी, क्षणभर मी सजग होते. मला 

कल्पना नाही, की मी दकती काळ बेशुध्द होते. जेहहा मी उठल,े तेहहा एकजण माझ्या 
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बाजूला होता व एकजण माझ्या मुलाच्या बॅगेतून एक गठ्ठा बाहरे काढत होता. तो 

गठ्ठा र्ोडासा उघडा होता व जहमनीवर पसरला होता. तो पळून जाण्यापूवी, मी 

झडप घालून, त्याला पकडले.” 

इन्स्पेक्टर म्हणाला, “तुम्ही फार मोठा धोका पत्करलात.” 

“मी त्याला धरून ठेवल.े पण त्यान ेमला हहसडा ददला व दसुऱ्याने मला 

बहुधा, धक्का ददला. कारण नांतर मला, काही आठवेनासे झाले. मेरी नावाच्या 

नोकराणीने काही गडबड ऐकली व ती हखडकीबाहरे तोंड काढून ओरडू लागली. 

बाहरेील लोकाांनी पोहलसाना बोलावल.े पण तोपयांत चोर पसार झाले.” 

“त्याांनी काय चोरले?” 

“मला नाही वाटत, की त्याांनी मूल्यवान असे काही चोरल.े माझ्या मुलाच्या 

बॅगाांमध्य ेकाही नहहते.’ 

“त्याांनी काही माग, ठेवला नाही का?” 

“हतर्े एक कागद पडला होता. तो मी पकडलेल्या माणसाच्या हातातून 

घेऊन मी बहुधा फाडला. तो जहमनीवर चुरगळून, तुकडे होऊन पडला होता. तो 

माझ्या मुलाच्या हस्ताक्षरातील होता.”इन्स्पेक्टर म्हणाला, “याचा अर्थ ते काही, फार 

उपयोगाच ेनहहते. पण जर ते चोराच्या –" 

होम्स बोलला, “बरोबर. दकती फालतू सामान्य ज्ञान! मला ते बघायला 

उत्सुकता वाटते आह.े” 
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इन्स्पेक्टरने त्याच्या हखशातून, तो दमुडलेला फुलस्केप कागद काढला. तो 

फुशारकी मारत बोलला, “दकतीही फालतू असले तरी, मी कधीच त्याकडे दलुथक्ष करत 

नाही. हमस्टर होम्स, तुम्हाला माझा हाच उपदशे राहील. माझ्या पांचवीस वषाांच्या 

आयुष्यात, मी बरेच हशकलो. काहीतरी हबनमहत्वाचे देखील, महत्वाचे ठरण्याची 

शक्यता, नाकारता येत नाही.  

होम्सने त्या कागदाची, तपासणी केली. 

“इन्स्पेक्टर, तुम्ही याचे काय करणार आहात?” 

“मला वाटते त्याप्रमाणे, हा नक्कीच या हवहचत्र कादांबरीचा शेवट आह.े” 

होम्स म्हणाला, “कदाहचत हा या हवहचत्र गोष्टीचा शेवट ठरेल. या पानाच्या 

वर हलहहलेला आकडा तुमच्या लक्षात आला का? तो दोनशे पांचेचाळीस आह.े मग 

आधीची दोनश ेचहवेचाळीस पाने कुठे आहते?” 

“मला वाटते ती चोराांनी पळवली. त्यात त्याांचा, काही फायदा असावा!” 

“अस ेकागद पळवण्यासाठी, त्याांनी घरावर धाड घालावी, ह ेजरा हवहचत्रच 

वाटते. इन्स्पेक्टर, ही गोष्ट तुम्हाला काही सुचवते का?” 

“हो सर, ही अस ेसुचवते की घाईमध्ये त्या बॅगेतील सामान हाताळताना, 

जे प्रर्म हातास लागले ते त्याांनी हस्तगत केले. जे त्याना हमळाले, त्यात त्याांनी आनांद 

मानावा, अशी मी इच्छा करतो.” 

हमसेस माबली म्हणाल्या, “माझ्या मुलाच्या वस्तुना, त्याांनी हात का 

लावावा?” 
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“खाली दसुरे काहीच ककां मती न हमळाल्याने, त्याांनी वर त्याचे नशीब 

आजमावले असणार, असे मला वाटते. हमस्टर होम्स, तुम्हाला काय वाटते?” 

“इन्स्पेक्टर, मला यावर हवचार करावा लागेल. वॉटसन, हखडकीजवळ ये.” 

आम्ही हखडकीजवळ उभे राहहल्यावर, त्याने त्या कागदाच्या तुकड्यावर 

हलहहलेले परत वाचले. मध्यभागी असलेल्या खालील वाक्यापासून त्याने सुरवात 

केलीः  

“ -- जखमा व गुदे्द यामुळे, चेहऱ्यावरून रक्त गळत होते. पण हृदयातून 

गळणाऱ्या रक्तापुढे ते काहीच नहहते. त्याने तो सुांदर चेहरा पाहहला, ज्यासाठी तो 

स्वतःच्या आयुष्याचा बळी दणे्यास देखील तयार होता. त्याचा त्रास व लाज वाटणे 

बघता, ते तसेच होते. त्याने हतच्याकडे वर बहघतल,े तेहहा ती हसली -- हो. दवेाच्या 

कृपेने, ती हसली. एखाद्या हनदथय राक्षहसणीसारखी हसली. त्या क्षणी प्रेम सांपले व 

िषे सुरु झाला. मनुष्याला जगायला काही कारण लागते. माझ्या हप्रये, तेच माझ्याकडे 

नसेल आहण तुला कसलीच लाज नसेल, तर मग मी तुला बदनाम करू शकतो. सूड 

उगवू शकतो.” 

इन्स्पेक्टरला कागद परत ददल्यावर होम्स हसत म्हणाला, “हवहचत्र 

व्याकरण. तुम्ही पाहहलेत का, की कसे झटक्यात ‘तो’ चे ‘माझा’ असे बदलले? 

हलहहणारा त्याच्या गोष्टीत इतका गुांगून गेला, की कळसाध्यायात, तो स्वतःला नायक 

समजू लागला.” 
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तो कागद परत स्वतःच्या पुस्तकात ठेवत, इन्स्पेक्टर बोलला, “तो बलवान 

पण, गरीब हबचारा प्राणी, ददसतो आह.े हमस्टर होम्स, आता तुम्ही काय करणार 

आहात?” 

“आता या केसमध्ये मला करण्यासारखे काही उरले आह,े असे मला वाटत 

नाही. हशवाय इतक्या सक्षम हातात, ही केस आह.े बरां हमसेस माबली, अजून तुमची 

प्रवास करायची इच्छा आह ेका?” 

“हमस्टर होम्स, माझे नेहमीच, ते स्वप्न होते.” 

“कुठे जायला तुम्हाला आवडेल? कैरो, मादद्रद की ठरहहीएरा?” 

‘ओहो, जर माझ्याकडे पैस े असतील, तर जगाची सफर करायला, मला 

आवडेल.” 

“खरे आह.े जगाची सफर. ठीक आह.े शुभ प्रभात. मी तुम्हाला एखाद्या 

ओळीचे पत्र सांध्याकाळी पाठवेन.” आम्ही हखडकी जवळून गेलो, तेहहा मी 

इन्स्पेक्टरला हसताना व डोके हलवताना पाहहले. ‘या हुशार लोकाांमध्ये नेहमी, र्ोडा 

वेडेपणाचा अांश असतो.’ असा त्याच्या हसण्याचा अर्थ, मी लावला. 

मध्य लांडनच्या कोलाहलात आम्ही आलो, तेहहा होम्स म्हणाला, “वॉटसन, 

आता आपण आपल्या छोया प्रवासाच्या, अांहतम टपपयावर आहोत. मला वाटते, 

आपल्याला सवथ बाबी एकदम स्पष्ट झाल्या आहते. आहण तू माझ्याबरोबर आलास तर 

बरे. कारण मी इसाडोरा क्लेइन सारख्या बाईबरोबर असताना, कुणीतरी साक्षीदार 

असलेला बरा.” 
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आम्ही एक टॅक्सी केली व ग्रॉसहहनेॉर चौकाच्या ददशेने जोरात हनघालो. 

होम्स हवचारात बुडाला होता. पण अचानक तो उठून उभा राहहला. 

“वॉटसन, मला वाटते, तुला सवथ काही स्पष्ट झाले आह.े” 

“नाही. हो, असे मी म्हणू शकत नाही. मला एवढेच कळले आह ेकी आपण, 

हा सवथ हवनोद करण्यामागे असलेल्या महहलेला भेटण्यासाठी, चाललो आहोत.” 

“बरोबर. पण इसाडोरा क्लेइन ह ेनाव ऐकून, तुझ्या काहीच लक्षात येत 

नाही का?” 

“अर्ाथत, ती सुांदरी म्हणून प्रहसध्द होती. कोणीही हतच्याशी स्पधाथ करू 

शकत नसे. मास्टरफुई कॉनक्युस्टॅडोसथच्या, शुध्द स्पॅहनश रक्ताची ती होती. हतने 

म्हाताऱ्या जमथन साखरसम्राटाशी लग्न केले. हल्ली ती जगातील सवाथत श्रीमांत व 

सवाथत सुांदर हवधवा, म्हणून प्रहसध्द आह.े नांतर काही काळ, ती स्वतःच ेलाड पुरवून 

घ्यायला, हवी तशी मनमानी करू लागली. हतचे अनेक हप्रयकर होते. आहण त्यातील 

डग्लस माबली, हा लांडनमधील सवाथत आगळावेगळा व लक्ष वेधून घेणारा होता. सवथ 

दषृ्टीने त्याच्यासाठी ह,े एका धाडसापेक्षा अहधक काही होते. तो काही समाजातील 

छचोर माणूस नहहता, तर अहभमानी माणूस होता. त्यान ेहतच्यावर भरभरून प्रेम 

केले व हतच्याकडूनही, तो तशीच अपेक्षा करत होता. पण ती, कल्पनाहवश्वात 

रमणारी, दकट्ट्सच्या कहवतेतल्यासारखी सुांदर, परांतु कू्रर अशी, बाई होती. जेहहा 

हतची मजी बदलेल, तेहहा ती सांबांध तोडून टाकायची. आहण दसुऱ्याला ह ेमान्य नसेल 

तर, त्याला ताळ्यावर कसे आणायचे, हदेेखील हतला ठाऊक होते.” 

“मग ही त्याची, स्वतःचीच गोष्ट झाली -- “ 
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“ओहो, तू ह ेतुकडे जोडतो आहसे. मी असे ऐकतो आह,े की जवळजवळ 

हतचा मुलगा शोभेल, अशा लोमोंडच्या तरूण राजाशी ती लग्न करणार आह.े त्याची 

आई कदाहचत, याकडे दलुथक्ष करेल, पण त्याचे मोठे प्रकरण होईल. म्हणून ते फार 

महत्वाचे आह े-- ओहो, आपण इर्े आलो.” 

लांडनच्या पहिमेकडील शेवटच्या भागातले, सवाथत देखण्या घराांपैकी ते 

एक कोपऱ्यावरचे घर होते. एका मशीनसारख्या वॉचमनने आमची काडे घेतली व 

अस े साांगत आला, की बाईसाहबे घरात नाहीत. होम्स उत्साहाने म्हणाला, “त्या 

येईपयांत आम्ही र्ाांबतो.”  

ते मशीन हचडले.  

“घरी नाही, म्हणजे घरी नाही.” तो ओरडला.  

होम्स उत्तरला, “ठीक आह.े म्हणजे आम्हाला, र्ाांबावे लागणार नाही. 

कृपया ही हचठ्ठी तुझ्या मालदकणीला द.े” 

त्यान ेउद्धटपणे त्याच्या वहीमधून, एक पान काढून त्यावर तीन चार शब्द 

हलहहले व तो कागद दमुडून, एका माणसाच्या हातात ददला.  

मी हवचारल,े “होम्स, तू काय हलहहलेस?” 

“मी असे हलहहले,’आम्ही पोलीस असलो तर, मग?’ मला वाटते, आता 

आपल्याला आत प्रवेश हमळेल.” 

तसेच झाले – आियथकारक ठरत्या हबनबोभाट झाले. एका हमहनटाने आम्ही 

अरेहबअन नाईटमधील प्रशस्त व नवल वाटेल अशा, हॉलमध्ये होतो. अधथवट धुरकट 
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व कारणपरत्वे, गुलाबी ददव्याच्या प्रकाशात, तो हॉल उजळून हनघत होता. त्या 

बाईसाहबे आल्या. अधथवट उजेडात सुद्धा, ती सौदयाथहभमानी बाई, उठून ददसत होती, 

अस ेमला वाटले. आम्ही आत हशरल्यावर ती हतच्या आसनावरून उठून उभी राहहली. 

एक उांच, रुबाबदार, प्रमाणबद्ध; सुांदर मुखवटा घातल्यासारखा चेहरा असलेली, पण 

आमच्या दोघाांकडे खुनशी, नवलपूणथ स्पॅहनश डोळ्याांनी बघणारी!  

“काय हा अगोचरपणा -- आहण हा अपमानास्पद हनरोप? हातात तो 

कागदाचा तुकडा धरून हतने हवचारले. 

“मी स्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही, मॅडम. मला तुमच्या बुद्धीमत्तेबद्दल, 

पूणथ आदर आह े-- तरी मी अस ेकबूल करतो की बुद्धीमत्ता ही आियथकारक ठरत्या, 

फार उहशरा आलेली आह.े” 

“कसे काय, सर?” 

“अस ेगृहीत धरल्यामुळे, की तुमचे भाडोत्री बैल मला घाबरवून, काम करू 

दणेार नाहीत. जर त्यात काही आकषथक धोके नसतील, तर कुठलाच माणूस, माझा 

व्यवसाय स्वीकारणार नाही. मला तरुण माबलीच्या केसमध्ये लक्ष घालायला, तुम्ही 

भाग पाडलेत.” 

तुम्ही काय म्हणत आहात, मला काहीच कळत नाही. भाडोत्री बैलाांशी मला 

काय करायचे आह?े” 

होम्स दमल्यासारखा उसासा टाकून लाांब वळला. 

“हो. मी तुमच्या बुद्धीमत्तेला कमी लेखतो. ठीक आह.े शुभ दपुार!” 
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“र्ाांबा. कुठे चाललात?” 

‘स्कॉटलांड याडथला.” 

आम्ही दाराकडे अधेअहधक अांतर कापण्यापूवीच, हतने आम्हाला गाठले व 

होम्सचा हात पकडला. क्षणाधाथत हतच ेरुपाांतर स्टीलकडून मखमलीकडे झाले. 

‘महाशय, या. खाली बसा. आपण ह्याबद्दल बोलू. हमस्टर होम्स, मला 

वाटते, मी तुम्हाला मोकळेपणे सवथ साांगावे. तुमच्या भावना सभ्य गृहस्र्ाच्या आहते. 

माझ्यासारखी बाई दकती झटपट, ह ेजाणू शकते. मी तुम्हाला हमत्र समजते.” 

“मॅडम, पण मी तसे समजू शकत नाही. मी म्हणजे काही कायदा नाही. 

माझ्या क्षीण शक्तीप्रमाणे, मी न्यायाने वागायचा प्रयत्न करतो. मी ऐकायला तयार 

आह.े मी कसे वागेन, ह ेमी त्यानांतर तुम्हाला साांगेन.” 

“तुमच्यासारख्या शूर माणसाला धमकी देणे, हा हनःसांशय माझा मूखथपणा 

होता.” 

“मॅडम, तुम्हाला ब्लॅकमेल करणाऱ्या ककां वा उडवून लावणाऱ्या हलकट 

टोळीच्या हुकमतीखाली, तुम्ही स्वतःला ठेवल ेआह,े हा तुमचा खरा मूखथपणा आह.े” 

“नाही. नाही. मी इतकी साधी नाही. मी तुम्हाला मोकळेपणे बोलण्याचे 

वचन ददलेले असल्यामुळे, साांग ू इहच्छते की बाने स्टॉकडेल आहण त्याची बायको 

सुसान सोडून, त्याच्यासाठी कोणकोण काम करते, ते त्याांनाही माहहती नाही. तसेही 

ही काही पहहली -- “ ती हसली व मोहक कामोत्सुकपणे जवळीक दाखवत, हतने मान 

हलवली.  



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

105 
 

“अस्स!. तुम्ही पूवी पण याचा प्रयोग, केलेला आह ेतर.”  

‘ते चुपचाप पळणारे, चाांगले हशकारी कुत्रे आहते. “ 

“अस े कुत्रे आज ना उद्या, त्याना खायला घालणाऱ्याांच्या, हाताला 

चावतात. त्याांना या चोरीबद्दल अटक होईल. पोलीस यापूवीच, त्याना पकडायच्या 

मागे आहते.” 

“ते त्याांचे ते, बघून घेतील. त्यासाठीच, त्याना पैसे ददले जातात. यात मी 

पडणार नाही.” 

‘जोपयांत, मी तुम्हाला यात पाडत नाही, तोपयांत.” 

“नाही. नाही. तुम्ही अस ेकरणार नाही. तुम्ही सभ्य गृहस्र् आहात. ह ेएका 

बाईचे, गुहपत आह.े” 

“पहहल्या प्रर्म, तुम्ही ते पुस्तक मला ददले पाहहजे.”  

ती हसत सुटली व व शेकोटीकडे चालत गेली. हतर्े पुस्तकाचे जळलेले 

अवशेष पडल ेहोते. ते हतने धातूच्या काठीने हलवले. “ह ेतुम्हाला परत देऊ?” हतने 

हवचारल.े आमच्यासमोर आम्हाला आहहान दते उभी असलेली ती, लबाड व अहत 

सुांदर, अशी ददसली. होम्सला या गुन्हगेाराचा सामना करणे, इतर सवथ गुन्हगेाराांपेक्षा 

अवघड जाणार आह,े असे मला वाटले. तरी तो भावनेच्या आहारी न जाता, बहधरपणे 

उभा होता.  

तो र्ांडपण ेम्हणाला, “आता तुमचे नशीब फुटले म्हणून समजा. मॅडम, तुम्ही 

फार जलद हालचाली करता, पण यावेळी तुम्ही जास्त अगाऊपणा, केलेला आह.े’ 
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हतने मोठा आवाज करत, काठी खाली टाकली. 

ती ओरडली, “तुम्ही दकती कठोर आहात. मी तुम्हाला सगळी कर्ा साांगू 

का?” 

“मला वाटते, मीच ती, तुम्हाला साांग ूशकेन.” 

“हमस्टर होम्स, पण तुम्ही ते सवथ, माझ्या चष्म्यातून पाहहले पाहहजे. 

आयुष्यातील सवथ महत्वाकाांक्षा आता लयाला जाणार आहते, असे शेवटच्या क्षणी 

ददसणाऱ्या, एका बाईच्या दषृ्टीकोनातून, तुम्ही त्याकडे पाहहले पाहहजे. अशा स्त्रीने 

स्वतःच ेसांरक्षण केले, तर तुम्ही हतला दोष द्याल का?” 

“पण मूळ पाप, तुमचेच होते.” 

हो. हो. मी ते कबूल करते. डग्लस फार हप्रय मुलगा होता, पण अस ेझाले 

की तो माझ्या बेताांमध्ये बसला नाही. त्याला लग्न हवे होते. लग्न! हमस्टर होम्स, काही 

कठरश्मा नसलेला हनधथन माणूस! मी ददल ेत्याहून अहधक, त्याला काय हमळणार होते? 

पण तो तेच, धरून बसला. मी त्याला एकदा जे ददल,े ते मी वारांवार त्याला आहण 

फक्त त्यालाच द्यावे, असा हट्ट तो धरून बसला. ते असह्य होते. शेवटी मला त्याला, 

ते वेगळ्या प्रकारे समजवावे लागले.’ 

“तुझ्या हखडकीखाली, त्याच्या अांगावर घालण्यासाठी गुांड पैदा करून.” 

“तुम्हाला खरांच, प्रत्येक गोष्ट माहहती ददसते. हो. पण ह ेखरे आह.े बाने व 

त्याच्या माणसाांनी त्याला हाकलून ददल.े मी कबूल करते की असे करण्यात, मी फार 

आततायीपणा दाखवला. एक सभ्य माणूस असा वागू शकेल, याची मी कल्पना करू 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

107 
 

शकत नहहते. त्याने स्वतःची गोष्ट वणथन करणारे, पुस्तक हलहहले. मी त्यात अर्ाथतच 

लाांडगा होते. नावे बदलून, त्यात सवथ काही होते. पण सबांध लांडनमध्ये ते कुणाला 

ओळखू आले नसते का? हमस्टर होम्स, तुम्ही याला काय म्हणाल?” 

“काही म्हणा, पण तो त्याचा हक्क होता. त्याला लेखनस्वातांत्र्य होते.” 

“त्याच्यात जणू इटालीचे वारे सांचारले होते. ते जुने दषु्ट इटाहलयन भूत, 

अवतरले होते. त्याने मला हलहून कळवले व मला पुस्तकाची एक प्रत पाठवली. 

त्यामुळे माझा छळ होऊन, मला दःुख होईल, असे त्याला वाटले. पुस्तकाच्या दोन 

प्रती होत्या. अस ेतो म्हणाला. एक माझ्यासाठी व एक प्रकाशकासाठी.” 

प्रकाशक त्याच्यापयांत पोचले नाहीत, ह ेतुम्हाला कसे कळले?” 

“त्याचा प्रकाशक कोण आह ेह ेमला माहहती होते. तुम्हाला माहहती आहे 

का, की ही एवढीच काही त्याची कादांबरी नहहती. मी शोधून काढले, की त्याला 

इटलीहून काही कळलेले नाही. मग अचानक डग्लस मेला. जोपयांत दसुरी प्रत, या 

जगात होती, तोपयांत मला काही सुरहक्षतता नहहती. अर्ाथत, त्याच्या सवथ वस्तू 

त्याच्या आईकडे, जाणार होत्या. मी एका टोळीला कामाला लावले. त्यातील 

एकजणाची बायको, त्याच्या आईच्या घरात नोकर म्हणून घुसली. मला मनापासून 

ह ेकरायच ेहोते. आहण मी खरेच, ते केले. मी त्यातील सामानासकट, घर हवकत 

घ्यायला तयार होते. हतने साांहगतलेली कुठलीही ककां मत, मी मान्य करणार होते. 

जेहहा इतर कुठलाच मागथ सापडेना तेहहाच, मी हा मागथ अवलांबला. हमस्टर होम्स, 

आता मी डग्लसवर फार अन्याय केला -- आहण दवे जाणतो, की मला त्याबद्दल 
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पिात्ताप होतो आह.े माझा भहवष्यकाळ पणाला लागलेला असताना, मी दसुरे काय 

करू शकत होते?” 

शेरलॉक होम्सने त्याचे खाांद ेउडवले.  

तो म्हणाला, ‘ठीक आह.े ठीक आह.े मला वाटते, मला नेहमीप्रमाणे या कू्रर 

गुन्ह्याची, दसुऱ्या एका गोष्टीशी साांगड घालावी लागेल. पहहल्या वगाथने जगाची सफर 

करायला, दकती खचथ येईल?” 

ती बाई आियाथने बघत राहहली. 

“पाच हजार पौंडात, ह ेजमेल का?” 

“ठीक आह ेमी खरांच, यावर हवचार करतो.” 

“फार छान. मला वाटते त्यासाठी, मी तुम्हाला चेक दईेन आहण तो हमसेस 

माबलीना हमळायची व्यवस्र्ा करीन. तुम्ही हतला र्ोडा बदल, घडवून आण ूशकता.” 

“पण बाईसाहबे मध्यांतरीच्या काळात,” -- त्यान ेधमकी म्हणून त्याचे बोट 

हलवल.े -- “काळजी घ्या. नक्की काळजी घ्या. तुम्ही नेहमीच काही तुमचे नाजूक हात 

कापल्याहशवाय, धारदार शस्त्राने खेळू शकत नाही.” 
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नमुनेदार अशील 

 

 

 

गेल्या अनेक वषाथत, मी त्याला जेहहा खालील घटना प्रसृत करण्यासांबांधी, 

दहाव्याांदा हवचारले, तेहहा हमस्टर शेरलॉक होम्सने म्हटले, “आता मी तुला दखुवू 

शकत नाही.” त्यामुळे मग शेवटी काय झाले, त्याची नोंद ठेवायला, मला परवानगी 

हमळाली. तो माझ्या हमत्राच्या कामहगरीतील कळसाचा क्षण होता.  

होम्स आहण मी, दोघाांसाठी टर्कथ श अांघोळ हा अत्यांत आवडीचा हवषय आह.े 

अांग कोरडे करायच्या खोलीतील उबदार व सुखदायक धुराखाली बसल्यावर मी असे 
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ओळखतो, की आता तो, कमी घुमा झाला आह े व इतर कुठल्याही ठठकाणापेक्षा, 

अहधक माणसाळला आह.े नॉर्थअांबरलँड इमारतीच्या वरील मजल्यावर, एक एकाांडा 

कोपरा आह.े हतर्े दोन आरामशीर खुच्याथ जवळजवळ ठेवलेल्या आहते. त्या खुच्याांवर 

आम्ही, ३ सपटेंबर १९०२ ला बसल्यावर, मी माझे वणथन सुरु केले. मी त्याला 

हवचारले की त्याच्या भावनाांचा उद्रके होतो आह ेका, तेहहा उत्तरादाखल त्याने त्याचा 

लाांब, बारीक, हात, शेजारी टाांगलेल्या कोटाच्या हखशातील पादकटातील 

कागदाांवरुन, बाजूला काढला.  

“ह े कदाहचत जास्त रांगवलेले, स्वतःला अहत महत्व दणे्याचा मूखथपणा 

करणारे व जीवनमरणाचा प्रश्न असणारे, असू शकेल. या हनरोपाव्यहतठरक्त मला 

काहीही माहहती नाही.” असे म्हणून, त्याने एक कागद माझ्याकडे ददला.  

तो कालथटन क्लबकडून, आदल्या ददवशी सांध्याकाळी आलेला होता. सर 

जेम्स डॅमरीकडून, शेरलॉक होम्सला आमांत्रण हमळालेले होते. त्यात असे हलहहलेले 

होतेः  

‘तो उद्या ४.३० वाजता, शेरलॉक होम्सला फोन करणार होता. सर जेम्स 

डॅमरीना, ज्या बाबतीत, शेरलॉक होम्सकडून सल्ला हवा होता, ती बाब अहतशय 

नाजूक व खूप महत्वाची होती. त्यामुळे हमस्टर होम्स या मुलाखतीला नक्की मान्यता 

दतेील व मग कालथटन क्लबमध्ये कधी भेटायचे ते फोनवर ठरवल ेजाईल.’  

“मी त्या मुलाखतीला मान्यता ददली, ह ेकाही तुला साांगण्याची आवश्यकता 

नाही, वॉटसन. तुला जेम्स डॅमरीबद्दल काही माहहती आह ेका?” मी कागद परत 

केल्यावर होम्स म्हणाला. 
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“आपल्या समाजातील ह ेघरगुती नाव आह,े एवढेच.” 

“मी त्याहून र्ोडे अहधक, साांग ूशकतो. कागदावर न हलहहण्याजोग्या गोष्टी 

मागी लावण्याबद्दल, तो कीती राखून आह.े सर जॉजथ लेहवसबरोबरची त्याची 

हमॅरफोडथच्या मृत्युपत्राच्या बाबतीतील चचाथ, तुला आठवत असेल. हनसगथदत्त असे, 

गोष्टी हाताळण्याचे शहाणपण , त्याच्याइतके जगात कोणाकडे नसेल. त्यामुळे मला 

अशी आशा आह,े की ह ेकाही खोटेनाटे नसेल व त्याला आपल्या मदतीची, खरोखर 

आवश्यकता असेल.  

“आपल्या?” 

“वॉटसन, जर तू तयार असशील तर.” 

“हा तर माझा सन्मान आह.े” 

“तर मग ४.३० ची वेळ लक्षात ठेव. तोपयांत डोक्यातील तो हवचार बाजूला 

ठेऊ.”  

राणी अॅन रस्त्यावरील माझ्या खोलीत मी त्यावेळी रहात होतो. वेळेपूवीच 

मी बेकर रस्त्याला पोचलो. बरोबर अध्याथ तासाने, सर जेम्स डॅमरी येत असल्याचे 

कळल.े बहुतेकाांना त्याांचे उांचीपुरे, व प्रामाहणक व्यहक्तमत्व, तो रुांद, नीट दाढी केलेला 

चेहरा आहण त्यावर कडी म्हणज ेसुखकारक, मृद ुआवाज, आठवत असेल, त्यामुळे 

त्याांचे वणथन करायची बहुधा गरज नसावी. त्याच्या करड्या, आयठरश डोळ्याांमधून 

मोकळेपणा आहण हलणाऱ्या हसऱ्या ओठाांमधून नम्र हवनोदी स्वभाव, दगृोचर होई. 

त्याांच्या डोक्यावरील तेजस्वी टोपी, गडद ढगळ कोट, खरे तर, प्रत्येक बारीकसारीक 

गोष्ट, काळ्या सॅटीनच्या नेकटायमधील मोत्याचा हपनेपासून ते लहहेंडरचा र्र 
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असलेल्या चकचकीत बुटाांपयांत सवथ गोष्टी, त्याांचा एकां दरीत व्यवहस्र्तपणा दशथवत 

होत्या. त्यासाठी तो प्रहसध्द होता. असा तो मोठा शहक्तशाली उमराव, खोलीत येऊन 

एकदम उठून ददसू लागला. 

नम्रपणे अहभवादन करून, झुकत त्याने शेरा मारला, “अर्ाथत मी डॉ 

वॉटसनला, शोधण्याची तयारी ठेवली होती. त्याचा सहभाग कदाहचत, खूप जरुरीचा 

भासेल. कारण हमस्टर होम्स, यावेळी आपण रक्तपात ज्याच्या बाबतीत नेहमीचा 

आह ेआहण जो कसलाही हवहधहनषेध बाळगत नाही, अशा माणसाशी सामना करणार 

आहोत. त्याच्याहून अहधक भीतीदायक मनुष्य युरोपमध्ये नाही, असे मी म्हणू 

शकतो.” 

होम्स हसून म्हणाला, अशी वणथने लागू पडणाऱ्या अनेक शत्रूांबरोबर, मी 

सामना केलेला आह.े तुम्ही हसगरेट ओढत नाही का? मग मी माझा पाईप पेटवला, 

तर तुम्ही मला माफ कराल? मृत प्रोफेसर मोरीआटी ककां वा हजवांत कनथल सेबॅस्टीअन 

मोरान, याांच्यापेक्षा तुमचा माणूस जास्त भीतीदायक असेल तर, तो खरांच 

भेटण्यायोग्य आह.े मी त्याचे नाव हवचारू शकतो का?” 

“तुम्ही बॅरॉन ग्रुनरचे नाव, ऐकले आह ेका?” 

“म्हणज ेतो ऑस्रीअन खुनी?” 

कनथल डॅमरीने हसतहसत, त्याांचे मऊ हातमोजे काढून टाकले. हमस्टर होम्स, 

तुमच्याशी बोलण े अशक्य आह.े छान! तेहहा तुम्ही आधीच, त्याला खुनी म्हणून 

ओळखले आह.े” 
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“जगातील गुन्ह्याांची नोंद घेण,े हा माझ्या व्यवसायाचा भाग आह.े नाहीतर 

प्रागमध्ये काय झाले व त्या माणसाने काय गुन्हा केला होता, याबद्दल कोण वाचणार! 

तो पूणथपणे ताांहत्रक व कायदशेीर मुद्दा होता आहण साक्षीदाराच्या सांशयास्पद मरणाने, 

त्याला वाचवले. स्पलुजेन डखांडीतील तर्ाकहर्त अपघात झाला, तेहहा त्यानेच 

त्याच्या बायकोला ठार केले होते, याबद्दल मी अगदी ठाम आह.े तो इांग्लांडला आला 

व त्याला अांतरज्ञानाने कळले की, पुढे तो मला काहीतरी काम देणार आह.े बरां. बॅरॉन 

ग्रुनरने काय केले? मी गृहीत धरतो, की ती जुनी दःुखाांत गोष्टच, परत वर आलेली 

नसेल.”  

“नाही. ही त्यापेक्षा गांभीर आह.े केलेल्या गुन्ह्याचा सूड घेण्यापेक्षा, तो 

रोकणे जास्त महत्वाचे आह.े हमस्टर होम्स, ही भयानक गोष्ट आह.े भयांकर घटना, 

अहतशय दषु्ट पठरहस्र्ती, तुमच्या डोळ्यादेखत घडणारी व ती कुठल्या र्राला जाईल 

याची कल्पनाही करता येणार नाही, अशी गोष्ट! मनुष्यप्राण्याला याहून जास्त अवघड 

पेचात पकडण ेशक्य आह ेका?”  

“कदाहचत नाही.”  

“मग ज्या माझ्या अशीलासाठी मी लढत आहे, त्याच्याबद्दल तुम्हाला नक्कीच 

सहानुभूती वाटेल.” 

“मला कळत नाही, की तुम्ही फक्त दोघाांच्या मधले आहात, तर मग तुमचा 

अशील कोण आह?े” 

“हमस्टर होम्स, मी तुम्हाला हवनांती करतो की या प्रश्नाचा तुम्ही आग्रह धरु 

नये. मी त्याला, त्याचे नाव यात येणार नाही, असे आश्वासन दणेे, महत्वाचे आह.े 
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त्याचा उदे्दश अगदी पूणथपणे सन्मान्य व धीटपणाचा आह.े पण तो या प्रकरणात, 

हननावी राहू इहच्छतो. तुम्हाला दकती फी लावायची, ते स्वातांत्र्य असेल आहण ती 

नक्की ददली जाईल. मला वाटते, अशीलाचे खरे नाव माहहती नसले, तरी काही 

हबघडत नाही.  

होम्स बोलला, “मी माफी मागतो. माझ्या केसमध्ये गूढ असलेली एक बाजू 

असते. पण इर्े तर दोन्ही बाजू, गोंधळ उडवणाऱ्या आहते. सर जेम्स, मला वाटते, 

मी यातून माघार घ्यावी.” 

आमचा पाहुणा फार नाराज झाला. त्याचा हवशाल व भावनामय चेहरा 

हनराशेने उतरला.  

तो म्हणाला, “तुमच्या या कृत्याचा पठरणाम, तुमच्या लक्षात येत नाही 

आह.े तुम्ही मला धमथसांकटात टाकले आह.े जर मी तुम्हाला या केसबद्दल साांहगतल,े 

तर तुम्हाला ही केस घ्यायला, नक्की अहभमान वाटेल, याची मला खात्री आह.े पण 

वचन ददलेले असल्यामुळे, मी काही गोष्टी उघड करू शकत नाही. मला शक्य आहे 

तेवढे, मी तुमच्यासमोर माांडू शकतो का?” 

“जोपयांत माझ्यावर केस हातात घेण्याचे काही बांधन नाही, तोपयांत तुम्ही 

नक्कीच, तसे करू शकता.” 

“ठीक आह.े प्रर्मतः तुम्ही जनरल डी मरहहील बद्दल नक्कीच ऐकले असेल.” 

“खैबर केसच्या बाबतीत प्रहसध्द असलेला, डी मरहहील? मी ऐकले आह.े” 
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“त्याला एक मुलगी आह.े तरुण, श्रीमांत, सुांदर, दकतीवान अशी, हहॉयोलेट 

डी मरहहील. सवथ बाबतीत आियथकारक तरुणी आह.े ही सुांदर, हनरागस मुलगी, एका 

राक्षसाच्या तावडीतून वाचावी, म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत.” 

“बॅरॉन ग्रुनरने हतच्यावर काही कब्जा केला आह ेका?” 

“बाईचा सांबांध येणारा सवाथत शहक्तमान कब्जा -- प्रेमाचा कब्जा. तुम्ही 

कदाहचत ऐकले असेल, त्याप्रमाणे तो आकषथक पद्धतीने, असामान्य ठरत्या, देखणा 

आह.े गांभीर आवाज, रोमाांचक वागणूक व गूढरम्यता, ही हस्त्रयाांना आवडणारी सवथ 

लक्षण,े त्याच्यात आहेत. तो कामचतुर आह ेआहण त्याचा त्याने, पुरेपूर उपयोग करून 

घेतलेला आह.े” 

“पण हहॉयोलेट डी मरहहील बाईसाहबे, त्याला कशा काय भेटल्या?”  

“भूमध्य समुद्र सफरीतील जहाजावर, ते भेटले. कां पनी हनवडकपणे, त्याांच्या 

प्रवाशाना हनवडत असते. पण बहुधा ही सफर घडवणाऱ्याांना, बॅरॉन ग्रुनरचे खरे 

चाठरत्र्य कळेपयांत, फार उशीर झाला होता. त्या खलनायकाने तोपयांत, 

बाईसाहबेाांशी जवळीक साधली होती. आहण इतक्या पराकोटीची, की त्याने 

हनःसांशय पूणथपणे त्याांचे हृदय डजांकले होते. ती हतचे प्रेम, क्वहचतच उघड करत असली, 

तरी त्याच्या अतोनात प्रेमात पडली होती. त्याने हतच्यावर, जण ूगारुड घातले होते 

.त्याच्याहशवाय सवथ जग, हतच्यासाठी सुने होते. ती त्याच्याहवरुद्ध एकही शब्द, ऐकून 

घ्यायला तयार नहहती. हतला त्याच्याहशवाय, जग सुने वाटत होते. र्ोडक्यात, हतने 

पुढील महहन्यात त्याच्याशी लग्न करायचे ठरवले आह.े हतला त्यापासून, परावृत्त 
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करण्याचे सगळे प्रयत्न फसले. ती सज्ञान आह ेव हनियाची पक्की आह.े त्यामुळे हतला 

कसे मागे खेचावे, ह ेठरवणे अवघड आह.े” 

“हतला ते ऑस्रीअन प्रकरण, माहहती आह ेका?” 

“पटणार नाही अस,े त्याच्या पूवाथयुष्यातील प्रत्येक सावथजहनक प्रकरण, त्या 

लबाड दैत्याने हतला साांहगतले आह.े पण अशा तऱ्हनेे, की तो अगदी हनरागस व भोळा 

वाटावा व हतने ते पूणथपणे मान्य केले आह.े याबाबतीत ती कोणाचे काही, ऐकून 

घ्यायला तयार नाही.” 

“हप्रय माणसा, तू नक्कीच नकळत का होईना, पण हतचे नाव फोडले आहसे. 

सांशयातीतपणे, जनरल डी मरहहील हचे तुमच्या अशीलाचे नाव आह.े” 

आमच्या पाहुण्याने हनराशेने खुचीत बसकण मारली. 

“हमस्टर होम्स, असे म्हणून मी तुम्हाला फसवू शकतो, पण ते खरे नसेल. 

डी मरहहील हा हनराश झालेला मनुष्य आह.े तो दणकट हशपाई, या घटनेने पार 

हादरून गेला आह.े रणभूमीवर दाखवलेले अवसान गळून पडले आह ेव तो अशक्त 

झाला आह.े र्रर्रणारा म्हातारा माणूस, झाला आह.े हुशार, बलवान व दषु्ट अशा 

त्या ऑस्रीअनचा पाडाव करायला, तो हतबल आह.े माझा जुना हमत्र जनरलचा फार 

वषाांपासूनचा जवळचा हमत्र आह.े आहण याप्रकरणात त्याने मुलीचा पालक 

असल्यासारखी, रुची घेतली आह.े अगदी लहान असल्यापासून त्याने, हतला पाहहलेले 

आह.े ही दःुखदायक गोष्ट त्याला पाहवत नाही आहण हतला त्या नराधमापासून 

वाचवल्याहशवाय, त्याला राहवत नाही. स्कॉटलांड याडथने यात करण्यासारखे, काही 

नाही. त्यानेच सुचवल्यावरून, मी तुम्हाला बोलावले आह.े पण तो यात व्यहक्तशः 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

117 
 

गुांतला जाईल, अस ेकाही त्याला, मी म््टल्याप्रमणे नको आह.े हमस्टर होम्स, तुमच्या 

सामथ्याथन ेतुम्ही माझा अशील, सहज ओळखू शकाल. पण माझा मान ठेऊन, तुम्ही 

कृपया असे करू नका. त्याची ओळख गुप्त ठेवा.” 

होम्स खेळीमेळीचे हसू हसला.  

तो म्हणाला, “मी तुम्हाला खात्रीने ह ेसाांगू शकतो की तुमच्या समस्येत, 

मला रुची वाटू लागली आह.े मी नक्की त्यात लक्ष घालेन. मी तुमच्याशी, कसा सांपकथ  

ठेऊ शकतो?” 

“मी कालथटन क्लबमध्ये असतो. पण तातडीच्या वेळी, XX.31 हा माझा 

खासगी फोन तुम्ही वापरू शकता. होम्सने, नांबर उतरवून घेतला. व ठटपणाांचे पुस्तक 

त्याच्या गुडघ्याांवर उघडे ठेऊन बसला. अजूनही तो हसत होता.  

“बॅरॉनचा सध्याचा पत्ता काय आह?े”  

“ककां गस्टन जवळील हहरनॉन लॉज. ते मोठे घर आह.े तो काही नको ते तकथ  

करण्याच्या बाबतीत, नशीबवान आह ेव श्रीमांत माणूस आह.े त्यामुळे तो सहजपण,े 

हवरुद्ध भूहमका घेण्याची भयानकता, दाखवू शकतो.” 

“आत्ता तो घरी आह ेका?” 

“हो.” 

“तुम्ही मला जे साांहगतले त्याव्यहतठरक्त, या माणसाबद्दल अजून काही 

माहहती, तुम्ही दऊे शकता का?  



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

118 
 

“त्याला अनेक गोष्टीत रुची आह.े तो घोड्याांचा शौकीन आह.े हर्लांगहमॅ येर्े 

काही काळ, तो पोलो खेळत होता. पण नांतर ह ेप्रागचे प्रकरण उद्भवले आहण त्याला 

तो खेळ, सोडून द्यावा लागला. तो पुस्तके व हचत्रे जमवतो. हनसगाथबद्दल त्याला 

बऱ्यापैकी कलात्मक दषृ्टीकोन आह.े हचनी मातीच्या भाांड्याांमध्ये, मला वाटते, तो 

चाांगलाच अहधकारी व्यक्ती आह.े त्यावर त्याने पुस्तक हलहहले आह.े” 

होम्स म्हणाला, “त्याचे मन बरेच गुांतागुांतीचे ददसते आह.े सवथ अट्टल 

गुन्हगेाराांचे असेच असते. चाली पीस नावाचा माझा हमत्र, हहॉयोहलन वाजवण्यात 

हनष्णात होता. वॅगनहबल्डरदखेील र्ोर कलाकारच म्हणायला पाहहजे. मी अजून 

अनेक उदाहरणे दऊे शकतो. बर. सर जेम्स, तुम्ही तुमच्या अशीलाला कळवाल का, 

की मी बॅरॉन ग्रुनरवर माझे लक्ष ठेवणार आह.े अजून जास्त मी काही साांगू शकत 

नाही. माझी स्वतःची अशी माहहती हमळवण्याची, काही ठठकाण ेआहते आहण त्यातून 

या प्रकरणावर, काही उजेड पडू शकेल.” 

आमचा पाहुणा हनघून गेल्यावर, होम्स बराच वेळ, खोल हवचार करत 

बसला. माझे तेर्ील आहस्तत्व, तो जवळजवळ हवसरून गेला. शेवटी एकदाचा तो 

भानावर आला.  

त्यान ेहवचारले, “वॉटसन, तुला काय वाटते आह?े” 

“मी असा हवचार करेन, की तू स्वतः त्या तरूण स्त्रीला भेटावेस.” 

“माझ्या हप्रय वॉटसन, जर हतचे गरीब हबचारे वयस्क वडील, हतचे 

मतपठरवतथन करू शकत नाहीत, तर माझी काय कर्ा? माझ्यासारख्या परक्याला, ते 

कसे काय जमेल? सवथ उपाय र्कले, तर मग तेदखेील करून बघायला हरकत नाही. 
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पण आपण वेगळ्या बाजूने सुरवात करावी, असे मला वाटते. मला वाटते हशनवेल 

जॉन्सनची मदत घ्यावी.” 

हशनवेल जॉन्सन मला आठवेल, असा काही प्रसांग, माझ्या बाबतीत 

घडलेला नहहता. कारण माझ्या हमत्राच्या कारकीदीच्या उत्तराधाथतील केसेस, मी 

पाहहल्या होत्या. शतकाच्या प्रारांभी, हशनवेल एक चाांगला मदतनीस होता. मला 

साांगायला खेद होतो, पण हशनवेल जॉन्सन याने पहहल्याांदा धोकेदायक खलनायक, 

म्हणून नाव हमळवले होते. आहण त्यान ेवषथभर, पाकथ हस्टथ येर्े नोकरी केली होती. 

नांतर त्याला पिात्ताप झाला व तो होम्सकडे आला. लांडनच्या मोठ्या गुप्त गुन्हगेारी 

जगातील दलाल, म्हणून काम सुरु केले व त्यात तो अहतशय महत्वाचा ठरला. 

मादकद्रव्यबांदीच्या बाजूने पोहलसाांचा खबऱ्या, म्हणून तो असला तरी, सरळ कोटाथत 

जाणाऱ्या केसमध्ये तो नसे. त्यामुळे, त्याच्या हमत्राांना त्याच्या कृत्याांबद्दल कधीच 

काही माहहती नहहती. त्याला दोषी न ठरवण्यामध्ये प्रामुख्याने दोन बाबी होत्या. 

एक म्हणज ेतो शहरातील डॉसघर व गॅम्बडलांगडेन अशा प्रत्येक रात्रक्लबमध्ये, सहज 

हशरकाव करू शके व दसुरे म्हणज ेत्याचा चाणाक्ष मेंद,ू झटपट हनरीक्षण करू शके. 

माहहती हमळवण्यासाठी, तो उत्कृष्ट दलाल होता. अशा माणसाची मदत घेण्याचे, 

शेरलॉक होम्स ठरवत होता. 

माझा हमत्र, जी झटपट कारवाईथ करू पहात होता, ती मला समजणे, शक्य 

नहहते कारण माझ्या डॉक्टरकीच्या व्यवसायाचे बांधन, माझ्यावर होते. पण मी 

हसम्पसनमध्ये त्याला ठरवून भेटलो. हतर्े हखडकीसमोरील छोया टेबलावर बसून, 

स्रँडमधील खालील गदीचे आयुष्य बघताना, त्याने कायकाय केले, ते साांहगतले. 
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तो म्हणाला, “जॉन्सन अस्वस्र्पणे, शोध घ्यायच्या मागे आह.े या 

माणसाच्या गुहपताांचा शोध घेण्यासाठी, त्या जगाच्या अांधारमय कचऱ्याखालील 

घाण, हचवडून काढतो आह.े गुन्हगेारीची काळी पाळेमुळे, खणून काढतो आह.े” 

“पण जे आधीच माहहती आह,े ते ती बाई समजून घेत नसेल, तर अजून 

काही सापडल,े तरी त्याचा काय उपयोग आह?े  

“कोणाला माहीत, वॉटसन, बायकाांचे मन व हृदय जाणून घेण,े ह े

पुरुषाांसाठी न सुटणारे कोडे आह.े खुनाचे कारण शोधून काढण ेककां वा त्याचे स्पष्टीकरण 

दणेे, एकवेळ सोप ेआह,े पण र्ोडीदखेील बेकायदशेीर गोष्ट, आपल्यावर उलटू शकते. 

बॅरॉन ग्रुनरने, मला असा शेरा मारला आह े-- “ 

“तो तुझ्याजवळ बोलला?” 

“ओहो, खरे तर मी तुला, माझे बेत साांहगतले नाहीत. अस ेबघ वॉटसन, 

मला माझ्या भक्ष्याची जवळून गचाांडी धरायला आवडते. मला त्याला समोरासमोर 

भेटायच ेआह.े आहण तो काय चीज आह,े ते जाणून घ्यायचे आह.े जेहहा मी जॉन्सनला 

सूचना ददल्या, तेहहा ककां गस्टनसाठी एक टॅक्सी घेऊन, मी बाहरे पडलो व बॅरॉन अगदी 

सहजपण ेबोलायला उत्सुक असल्याचे पाहहले.” 

“त्याने तुला ओळखले का?” 

“त्यात काही कठीण नहहते. मी सरळ माझे काडथ आत पाठवले. तो 

उत्तमपैकी हवरोध करणारा व बफाथप्रमाणे र्ांड आह.े त्याचा आवाज रेशमी आह ेव तो 

तुझ्या एका फॅशनेबल सल्लागाराप्रमाणे मृदभुाषी व कोिा नागाप्रमाणे, हवषारी आह.े 

तो उपजत, खराखुरा गुन्हगेाराांचा उमराव आह.े तो सहजपणे दपुारच्या चहाला 
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बोलावेल आहण त्यामागे र्ांड डोक्याने केलेली गुन्हगेारी चाल, असू शकेल. मला बॅरॉन 

अडेलबटथ ग्रुनरची केस ददल्याचा, आनांद आह.े” 

“तो सहजपणे, हमत्रत्वाने बोलणारा असल्याचे, तुझे म्हणणे आह?े”  

“तो म्हणजे, पोट भरलेले असल्याचा आव आणणारे, पण पुढ्यातील 

उांदरावर लक्ष ठेऊन असणारे, लबाड माांजर आह.े रक्तपात करणाऱ्या ओबडधोबड 

माणसापेक्षा, काही लोकाांचा सहज, साधा स्वभाव कधीकधी भारी पडू शकतो. त्याचे 

स्वागत अगदी ठराहवक पद्धतीचे होते, “हमस्टर होम्स, मी खरे तर असाच हवचार 

करत होतो, की आजउद्या तुम्हाला भेटावे. तुम्ही सांशयाहततपणे जनरल डी 

मरहहीलतफे, त्याची मुलगी, हहॉयोलेट हहच्याशी होणारे माझे लग्न र्ाांबवण्यासाठी, 

नेमले गेला आहात, असे ते आह.े बरोबर ना?” 

मी शाांतपणे ते मान्य केले. 

तो म्हणाला, “माझ्या हप्रय माणसा, तू फक्त तुझी स्वतःची खरीखुरी 

असलेली कीती, गमावून बसणार आहसे. तू यात यशस्वी होशील, असे मला वाटत 

नाही. त ूकेलेले श्रम व सवथ काम, फुकट जाईल. तू स्वतःचा जीव धोक्यात घालून 

बसशील. तू ताबडतोब, यातून काढता पाय घ्यावास, अस ेमी तुला बजावून साांगतो 

आह.े” 

मी बोललो, “ह ेउत्कां ठावधथक आह,े हचे मला तुला साांगायचे होते. बॅरॉन, 

मला तुझ्या बुद्धीबद्दल आदर आह,े आहण तुझे र्ोडेसे जे व्यहक्तमत्व, मी पाहहले आह,े 

त्यामुळे ते मत मुळीच बदललेले नाही. मला तुला तुझ्या तोंडावर ह े साांगूद े की, 

कोणालाच तुझा भूतकाळ, उकरून काढून, तुला हनष्कारण अस्वस्र् करायचे नाही. 
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झाले ते होऊन गेल.े आता तू स्वच्छ पाण्यात आहसे. पण जर तू या लग्नासाठी हट्ट 

धरून बसलास, तर तू शहक्तमान शत्रूांचा घोळका, तुझ्याभोवती जमा करून ठेवशील. 

ते तुला इांग्लांडमध्ये रहाणे नकोसे करून टाकतील. एवढा त्रास सहन करून, तुला 

तुझेच म्हणणे लावून धरायचे आह े का? तू त्या बाईला सोडून ददलेस तर, ते 

शहाणपणाचे ठरेल. तुझा भूतकाळ हतच्या नजरेसमोर आणला, तर ते तुझ्यासाठी फार 

चाांगले ठरणार नाही.”  

एखाद्या दकटकाच्या हमशाांसारखे, बॅरॉनच्या नाकाखाली असलेले छोटे 

कडक केस, तो ऐकत असताना, मजेत हलत होते. शेवटी तो गालातल्या गालात हसू 

लागला. 

तो बोलला, “हमस्टर होम्स, माझे मनोरांजन करण ेर्ाांबवा. हातात तशी 

चाांगली काहीही पाने नसताना खेळत राहणे, ह ेखरोखर हवनोदी आह.े यापेक्षा जास्त 

चाांगले, कोणीच काही करू शकणार नाही. पण ह े दयनीय आह.े तुमच्याकडे तसे 

काहीच बळ नाही. तुम्ही अहत कु्षद्र आहात.” 

“तुला अस ेवाटते तर!” 

“हो. मला ह ेअजून स्पष्ट करुद.े मी इतका बलशाली आह ेव मी ते दाखवूही 

शकतो. या बाईचे प्रेम डजांकण्याइतका मी सुदवैी आह.े माझ्या पूवाथयुष्यातील दःुखद 

घटना स्पष्टपणे साांहगतल्यावरदखेील, ते प्रेम अबाहधत आह.े मी हतला हहेी साांहगतले 

की, काही दषु्ट व स्वार्ी लोक -- मला वाटते, तू स्वतःला ओळखले असशील -- 

तुझ्याकडे येऊन, तुला ह्या गोष्टी साांगतील. अशा लोकाांबरोबर कसे वागायचे, याबद्दल 

मी हतला चाांगलेच सुनावले आह.े हमस्टर होम्स, सांमोहहततेनांतरच्या सूचनेबद्दल तू 
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ऐकले असशील. तू आता बघशीलच, की काही हशष्टसांमत नसलेल्या व मूखथपणाच्या 

गोष्टींहशवाय, एखादा रुबाबदार मनुष्य, कशी भूल घालू शकतो. तुझे ऐकून घ्यायला 

ती तयार होईल, यात काही सांशय नाही, ती तुझ्याबरोबर भेटीची वेळही ठरवेल. 

कारण ती हतच्या वडीलाांच्या इच्छेशी, बाांधली गेलेली आह े-- फक्त एकच गोष्ट ती 

करणार नाही,” 

“तर वॉटसन, अशा तऱ्हनेे आता काही साांगायच ेराहहले नाही. मग जेवढा 

आब राखून हनघता येईल, तेवढा राखून मी हनघालो. पण मी दरवाजाशी जाताच, 

त्यान ेमला र्ाांबवले.” 

“हमस्टर होम्स, सहज हवचारतो, तुला ली िून हा फ्रें च दलाल माहहती आहे 

का?” 

मी म्हणालो, “हो.” 

“त्याला काय झाले, माहहती आह ेका?” 

“मी असे ऐकले, की मॉन्टमाररे भागातील अपाचींनी, त्याला इतके हपटून 

काढल,े की तो आयुष्यभरासाठी पाांगळा झाला.” 

“ह े सवथस्वी खरे आह,े हमस्टर होम्स. आियथकारक योगायोगानी, तो 

आठवड्यापूवी माझी चौकशी करत होता. हमस्टर होम्स, तू अस ेकरू नकोस. ह ेकेलेस, 

तर नशीब चाांगल ेराहणार नाही. खूपजणाांनी याचा प्रत्यय घेतला आह.े माझे तुला 

शेवटचे साांगणे आह,े की मला माझ्या मागाथने जाउद ेव तू तुझ्या मागाथने जा. अच्छा.” 

“तर, अस ेसवथ झाले. तुला आता सवथ माहहती झाले.” 
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“तो प्राणी, धोकादायक ददसतो आह.े” 

“फारच धोकादायक! मी फुशारक्या मारणाऱ्याांची काही पवाथ करत नाही. 

पण हा, त्याला जे खरे बोलायच ेआह,े त्यापेक्षा कमीच बोलतो.” 

“तू यात पडलेच पाहहजेस का? त्याने त्या मुलीशी लग्न केले, तर खरेच एवढे 

काही हबघडते का?” 

“त्याने त्याच्या आधीच्या बायकोचा नक्कीच खून केला, ह ेलक्षात घेता, मला 

अस ेम्हणावेसे वाटते की फारच हबघडते. हशवाय आपला अशील! ठीक आह.े ठीक 

आह.े आपण त्याची चचाथ करायची गरज नाही. तुझी कॉफी घेऊन झाली की तू 

माझ्याबरोबर घरी यावेस ह ेउत्तम, कारण हशनवेल जॉन्सन त्याचा अहवाल घेऊन 

हतर्े येईल.” 

दणकट, ओबडधोबड, लाल चेहऱ्याचा व सुजलेल्या, रक्त येणाऱ्या 

हहरड्याांचा, अशा हशनवेलला, आम्ही पाहहले. त्याचे ठळक काळे डोळे, त्याच्या 

आतल्या लबाड मनाचे, एकमेव द्योतक होते. त्यान े त्याच्या हवशेष अशा राज्यात, 

उडी घेतल्याचे ददसत होते. त्याच्या शेजारी एक ध्यान बसले होते. ती बारीक, 

ज्योतीसारखी ददसणारी, दफकट, ताणलेल्या चेहऱ्याची, तरुण बाई होती. पण पाप 

आहण दःुखामुळे, ती महारोग्यासारख्या दधुथर आजारातून उठलेली, ददसत होती.  

हशनवेल जॉन्सन त्याचा जाड हात हलवून, ओळख करून दते म्हणाला, ‘ही 

हमस कीटी डवांटर आह.े हतला काय माहहती नाही -- खरे तर तीच हतच्यासाठी बोलेल. 

हमस्टर होम्स, तुमचा हनरोप आल्यापासून तासाभरात, मी हतला बोलावून घेतले.  



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

125 
 

ती तरुण स्त्री म्हणाली, “मला शोधण ेसोपे आह.े मी लांडनमध्येच असते. 

जाड्या हशनवेलचा पत्ता, तोच आह.े तो जाड्या, तू व मी जुने हमत्र आहोत. पण दवेा 

रे! जगात काही न्याय असेल, तर अजून एकजण आपल्या खूप खाली नरकात, 

असायला हवा आह.े हमस्टर होम्स, तो तुम्हाला हवा असलेला, माणूस आह.े” 

होम्स हसला. “तुम्ही दोघ ेमाझ्यासाठी काम करायला तयार आहात, असे 

मी समजतो.”  

“ज्या ठठकाणाची त्याची लायकी आह,े हतर्े त्याला पोचवण्यात, मी 

तुमच्याबरोबर आह.े” ती पाहुणी भयांकर जोराने बोलली. हतच्या पाांढऱ्या चेहऱ्यावर 

व डोळ्यात, पुरुष माणसाांच्या चेहऱ्यावर कधीच न ददसणारा व बायकाांच्या बाबतीत 

अगदी क्वहचत ददसणारा असा, पराकोटीचा िषे ददसत होता. 

“हमस्टर होम्स, तुम्ही माझ्या भूतकाळात जाऊ नका. तो इर्े, काही 

कामाचा नाही. पण मी जी काही आह,े ती अडेलबटथ ग्रुनरने केल्यामुळे आह.े जर मी 

त्याला खाली ओढू शकले तर! ओहो, त्याने बऱ्याच जणाना ज्या खड्ड्ड्यात लोटले, 

त्यात त्याला मी ढकलून दऊे शकले तर!” हतने भीतीने हतचे हात हवेत उडवले. 

“काय प्रकरण आह,े ते तुला माहहती आह ेका?” 

“जाड्या हशनवेल, मला साांगत असतो. ग्रुनर सध्या अजून एका गरीब 

हबचाऱ्या मूखथ बाईच्या, मागे आह ेव यावेळेस, त्याला हतच्याशी लग्न करायचे आह.े 

तुम्हाला, ते र्ाांबवायचे आह.े शुद्धीवर असलेल्या शहाण्या मुलीला, चचथमध्ये 

त्याच्याशी लग्न करायचे आह ेव हतला त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी, तुम्हाला त्या 

राक्षसाबद्दल, नक्कीच पुरेसे ठाऊक आह.े” 
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“ती शुद्धीवर नाही. हतच े त्याच्यावर, वेड्यासारखे प्रेम आह.े हतला 

त्याच्याबद्दल, सगळे साांगण्यात आले आह,े पण ती कसलीच पवाथ करत नाही.” 

“खुनाबद्दल साांहगतले का?” 

“हो.” 

“अरे दवेा, ती फारच ठाम ददसते.” 

“ती, सवथ खोटे असल्याचे समजते.” 

“तुम्ही हतच्या मूखथ डोळ्याांसमोर, पुरावे सादर करू शकत नाही का?” 

“अस ेबघा, यात तुम्ही आम्हाला, मदत करू शकता का?” 

“मी स्वतःच एक पुरावा नाही का? जर मी हतला, मला त्याने कसे वापरून 

घेतल ेह ेसाांहगतले तर -- ” 

“तू ते करशील का?” 

“करशील का? का नाही करणार?”  

“छान. असे करून बघण,े कदाहचत योग्य असेल. पण त्याने हतला, त्याच्या 

बहुतेक गैरकृत्याांबद्दल, साांहगतले आह ेव हतने त्याला, क्षमाही केलेली आह.े मला वाटते 

पुन्हा ती याबद्दल, काही ऐकून घेणार नाही.” 

हमस डवांटर म्हणाली, “मी पैजेवर साांगते, की त्याने हतला सगळे साांहगतले 

नसणार. कारण नसताना, खूप उद्दीहपत करणारा एक खून सोडून, मी त्याने केलेले 

एकदोन खून, र्ोडेफार पाहहलेले आहते. त्याबद्दल, त्याच्या मखमली आवाजात तो 
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बोलत असे व नांतर माझ्या डोळ्याला डोळा हभडवून म्हणात असे, ‘तो महहन्याभरात 

वारला’ ती गोष्ट खरी नहहती. मी फार लक्ष ददले नाही -- अस े बघा, मी तेहहा 

स्वतःहून, त्याच्या प्रेमात पडल े होते. तो जे म्हणेल, ते मला खरे वाटे, या मूखथ 

मुलीसारखेच! फक्त एकाच गोष्टीने मला हलवल.े हो, येशूने. माझ्या सुदवैाने! त्याच्या 

हवषारी, खोटे बोलणाऱ्या हजभेने, एकाच वेळी स्पष्ट करणाऱ्या व शाांत करणाऱ्या 

हजभेने. मी त्याच रात्री त्याला सोडले. त्याच्याकडे एक कुलुपबांद चॉकलेटी पुस्तक 

आह.े त्यावर त्याच्या सोन्याने मढवलेल्या हाताांचे हचत्र आह.े मला वाटते, त्या रात्री 

,तो र्ोडा पयायलेला होता, नाहीतर त्यान ेमला ते दाखवले नसते.” 

“ते काय होते?” 

“मी साांगते. हमस्टर होम्स, जसे काही माणसे, फुलपाखरे व कीटक गोळा 

करतात, तसे हा मनुष्य बायकाना गोळा करतो व त्याबद्दल अहभमान बाळगतो. त्यात 

त्या बायकाांचे फोटो, नाव, पत्ता व प्रत्येक बारीकसारीक गोष्ट, हलहहलेली असते. ते 

पशुतुल्य पुस्तक होते. गटारातून आलेला मनुष्यही गोळा करणार नाही, अशी माहहती 

त्यात होती. पण ते अडेलबटथ ग्रुनरचे पुस्तक होते. जर त्याला काही कानफटात द्यायची 

असेल, तर त्यावर असे नाव पाहहजे की ‘त्या, ज्याना मी लुबाडले.’ पण ते पुस्तक 

तुम्हाला इर्ेहतर्े कुठेच, सापडणार नाही व त्याने तुमचा उदे्दश सफल होणार नाहीच 

व झाला तरी ते तुम्हाला हमळणारच नाही.” 

“ते कुठे आह?े” 

“ते आत्ता कुठे आह,े ह ेमी तुम्हाला कसे काय साांग ूशकेन? मी एक वषाथहून 

जास्त काळापूवीच, त्याला सोडले. तेहहा तो ते कुठे ठेवायचा, ह ेमी साांगू शकेन. तो 
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अनेक बाबतीत, नीटनेटका, व्यवहस्र्त असा माणूस आह.े तेहहा कदाहचत, अजूनही 

आतल्या अभ्याहसकेच्या जुन्या कपाटाच्या कपपयात ते ठेवलेले असेल. तुम्हाला त्याचे 

घर, माहहती आह ेका?” 

होम्स बोलला, “मी त्याच्या अभ्याहसकेत गेलेलो आह.े” 

“गेलेले आहात? मग जर तुम्ही, कामहगरीला आजच सुरवात केली असेल, 

तर तुम्ही, फारच जलद आहात. ककां वा यावेळेस हप्रय अडेलबटथला, तोडीस तोड 

कुणीतरी, हमळालेला ददसतो आह.े बाहरेची अभ्याहसका हचनी काचसामानाचे कपाट 

असलेली आह.े दोन हखडक्याांमधील जागेत, ते काचेचे कपाट आह.े अडेलबटथच्या 

टेबलाच्या मागून वाट आतल्या अभ्याहसकेकडे जाते. तो कागद व इतर वस्तू ठेवतो, 

अशी ती लहान खोली आह.े” 

“त्याला चोराांचे भय वाटत नाही का?” 

“अडेलबटथ काही हभत्रा नाही. त्याचा पक्का शत्रूदेखील त्याला हभत्रा 

म्हणणार नाही. तो स्वतःची काळजी घेऊ शकतो. रात्री चोर आल्यास त्यासाठी एक 

चोर गजर आह.े हशवाय चोराांसाठी हतर्े आहचे काय – काचेचे छान सामान र्ोडेच 

ते घेऊन जातील?”  

हशनवेल जॉन्सन एखाद्या तज्ञाच्या आवाजात ठरवून म्हणाला, “अस ेचाांगले 

नाही. अशा प्रकारच्या वस्तूना, ज्या हवकता येत नाहीत ककां वा हवतळवताही येत 

नाहीत, त्याना कुां पण घालायची जरुरी नसते.” 

होम्स म्हणाला, “खरे आह.े बरे. आता हमस हवन्टर, जर तू उद्या पाच वाजता 

इर्े आलीस तर, मी मधल्या काळात हवचार करीन, की तुझ्या सुचवण्याप्रमाणे, या 
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बाईला व्यहक्तशः भेटायचे जमवता येईल का. मी तुझ्या सहकायाथबद्दल, फार ॠणी 

आह.े मी अस ेम्हणायची जरुरी नाही, की माझ्या मदतनीसाांना मी उदारपणे -- “  

ती तरुण बाई ओरडली, “हमस्टर होम्स, तसे काही नाही. मी पैशासाठी ह े

करत नाही. मला या माणसाला, डुबलेले पहायचे आह.े त्याच्या हचखलातील शाहपत 

चेहऱ्यावर, मी लार् मारताना, मला बघायचे आह.े त्यासाठी, माझा हा अट्टाहास 

आह.े ती माझी ककां मत आह.े जोपयांत तुम्ही त्याच्या मागावर आहात, तोपयांत, मी 

उद्या ककां वा कधीही तुमच्या बरोबर असेन. मला कुठून शोधून काढायचे ते, हा जाड्या 

तुम्हाला नेहमी साांगेल.”  

नांतर दसुऱ्या ददवशी सांध्याकाळपयांत, मी होम्सला भेटलो नाही. तेहहा 

आम्ही आमच्या नेहमीच्या स्रँड हॉटेलमध्ये जेवण घेतले. त्याच्या भेटीमधून काय 

नशीब आजमावता आले, अस ेमी त्याला हवचारल्यावर त्याने खाांद ेउडवले. मग त्यान े

सगळी गोष्ट साांहगतली. ती मी त्याच्याच शब्दात साांगतो. त्याची कठोर व कोरडी 

हवधाने मात्र, मी र्ोडी सौम्य करून, नेहमीच्या खऱ्या आयुष्यातील अशी साांगेन.  

होम्स म्हणाला, “हतच्या भेटीबद्दल ठरवण्यात काही अडचण आली नाही. 

जनरलने फोन करून साांहगतले की त्याने त्या मूखथ मुलीला, भेटीसाठी तयार केले आह.े 

अनैहतक ककां वा वागणुकीचे हनयम तोडून केलेल्या, साखरपुड्याबद्दल, ती मुलगी 

अपेहक्षत अशी चाांगली प्रहतदक्रया दशथवत होती. सूडाने पेटलेली हमस डवांटर, 

ठरल्याप्रमाणे आली. त्यामुळे साडेपाचला एका टॅक्सीने आम्हाला, तो म्हातारा 

जनरल रहात होता हतर्े, म्हणज,े १०४, बकथ ले चौक, या लांडनमधील एका 

सवथसाधारण ददसणाऱ्या घराशी, सोडले. तेर्ील हशपायाने आम्हाला हपवळे पडदे 
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असलेल्या हॉलचा रस्ता दाखवला. हतर्े ती तरुण बाई र्ाांबली होती. नम्र, अबोल, 

लाजरी, हतच्या हनियावर कायम असलेली अशी व पवथतावरील बफाथच्या 

प्रहतमेसारखी एकाकी.  

“वॉटसन, मला कळत नाही, की ती कशी ददसत होती, ते तुला कसे साांगावे. 

कदाहचत आपले सवथ काही पार पडायच्या आत, ती तुला भेटेल व मग तू तुझ्या 

शब्दात, हतचे हचत्र उभे करू शकशील. ती सुांदर आह ेपण या जगातील न भासणारी, 

काहीतरी गारुड घालणारी, अशी ती वाटते. मध्ययुगीन काळातील हनष्णात 

हचत्रकाराांच्या कुां चल्यातून साकारलेल्या हचत्रातील चेहरे मी पाहहले आहते. मी 

कल्पनाही करू शकत नाही अशा सौदयथवतीवर, असा पशुतुल्य नराधम, कसे काय 

त्याचे पांजे टाकू शकतो? ते दोघे दकती हवरोधाभासात्मक आहते, असाच हवचार 

तुझ्यादेखील डोक्यात आला असता. दवैी प्रकारची वधू व पशुतुल्य वर, आददमानव 

व परी! यापेक्षा हवपरीत जोडी तू कधीच पाहहली नसशील.” 

“आम्ही हतर्े का आलो आहोत, ते हतला माहहती होते. अर्ाथत त्या 

खलनायकानी, आधीच आमच्याहवरुद्ध हतचे मन हवषारी करायला, सुरवात केली 

होती. माझा अांदाज आह ेकी, हमस डवांटरच्या हतर्े येण्यामुळे हतला नवल वाटल.े हतने 

आम्हाला सुरवातीला, ती चचथमधील पाद्री व आम्ही जण ू महारोगी व हभकारी 

असल्यासारखी, दरूस्र् वागणूक ददली व खुच्याांवर स्र्ानापन्न होण्यास साांहगतले. 

वॉटसन, तुला जर तुझे डोके दफरवून घ्यायचे असेल तर, हहॉयोलेट डी मरहहील हहचे 

उपचार, तू सुरु कर.”  
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हहमनगातील वाऱ्यासारख्या आवाजात, हतने बोलायला सुरवात केली, 

“नमस्ते सर, तुमचे नाव मी ऐकलेले आह.े माझ्या माहहतीप्रमाणे, तुम्हाला माझा 

हप्रयकर, बॅरॉन ग्रुनर याच्याबद्दल मला नको ते साांगून, त्याच्यापासून मला 

तोडण्यासाठी, बोलावले आह.े केवळ माझ्या वडीलाांनी हवनांती केली, म्हणून मी 

तुम्हाला भेटते आह.े आहण मी तुम्हाला आधीच साांगते की तुम्ही जे साांगाल, त्याचा 

माझ्यावर काडीइतकाही पठरणाम होणार नाही.” 

“वॉटसन, मला हतच्यासाठी वाईट वाटले. ती माझी स्वतःची मुलगी 

असावी, अस ेमला क्षणभर वाटल.े मी नेहमी इतका भावनाशील व आग्रही नसतो. 

मी माझी डोके वापरतो, हृदय नहह.े माझ्या स्वभावातील जी काही मृदतुा आह,े ती 

सवथ वापरून, मी हतला भावनामय आहहान केले. एखाद्या माणसाशी लग्न करून 

त्याची बायको झाल्यावर, हतला त्या माणसाच्या चारीत्र्याबद्दल जाग येते, तेहहा 

हतची कशी वाईट अवस्र्ा होते त्याचे हचत्र मी हतच्यासमोर उभे केले. रक्तरांहजत 

हाताांनी व अनावर लालसेने केलेला स्पशथ हतला सहन करावा लागेल. लाज, भीती, 

टोकाचे शारीठरक व मानहसक कष्ट आहण हवफलतेहशवाय काहीही हतच्या पदरात 

पडणार नाही, ह े मी हतच्या कानीकपाळी ओरडून साांहगतले. त्या सुांदर गालाांवर 

माझ्या तप्त शब्दाांचा पठरणाम होऊन, एकही रांगाची रेषा उमटली नाही की भकास 

डोळ्यात, एकही भावनेची छटा ददसली नाही. तो हलकट, सांमोहहत अवस्र्ेनांतरच्या 

पठरणामाबद्दल काय म्हणाला होता, ते मला आठवले. ती वास्तवापासून दरू, 

हहस्तदांती मनोऱ्यात, अहत उच्च अशा सुखस्वप्नात दांग होऊन रहात होती. तरीही 

हतच्या उत्तरात, काहीच नेमकेपणा नहहता.”  
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“हमस्टर होम्स, मी अत्यांत सहनशीलतेने तुमचे सवथ ऐकून घेतल े आह.े 

माझ्या मनावर त्याचा पठरणाम तुम्ही अपेक्षा केल्याप्रमाणे, तांतोतांत झाला आह.े मी 

जाणते की, अडेलबटथ, म्हणजे माझा हप्रयकर, याचे आयुष्य वादळी होते. त्यात त्याने 

कडू, िषेपूणथ व अहतशय अन्यायी अशी, दषु्कीती सहन केली आह.े माझ्यासमोर त्याची 

खोटी डनांदानालस्ती करणाऱ्याांच्या या ओळीत, तुम्ही एकदम शेवटचे आहात. तुमचे 

म्हणणे कदाहचत खरे असेल, पण शेवटी तुम्ही पैशासाठी काम करणारे दलाल आहात. 

तुम्ही बॅरॉनच्या बाजूने ककां वा हवरुध्ध, कशाही प्रकारे काम करू शकता. पण कुठल्याही 

पठरहस्र्तीत मी तुम्हाला एकदाच आहण शेवटचे साांगत,े की माझे त्याच्यावर व त्याचे 

माझ्यावर प्रेम आह.े सगळ्या जगाचे मत माझ्यासाठी, हखडकीबाहरे आवाज 

करणाऱ्या पाखराांपेक्षा अहधक ककां मतीचे, मी समजत नाही. जर त्याचा उमदा स्वभाव 

क्षणभरासाठी पडला असेल, तरी मी तो उचलून वर घेईन. तेच तर माझे काम आह.े”  

“मला ह ेसमजले नाही –" इर्े हतने माझ्याबरोबर आलेल्या बाईवर नजर 

दफरवली. “-- ही तरुण बाई कोण असू शकेल?” 

मी ह े साांगणारच होतो, तेवढयात ती मुलगी वादळासारखी बडबडली. 

“वॉटसन, जर तू कधी ज्योत व बफथ  एकत्र पाहहले असशील, तर ते त्या दोन 

बायकाांसारखे होते.” 

हतच्या खुचीतून उडी मारून हमस डवांटर ओरडली, ”मी तुला साांगत,े मी 

कोण आह ेते. भावनाहतरेकाने हतचे तोंड वाकडे झाले. -- मी त्याची आधीची बायको 

आह.े त्याने शेकडो हस्त्रयाांना भुलवल,े वापरले आहण चोळामोळा करून फेकून ददले. 

तसेच तो तुला पण करेल. पण तुला तो बहुधा स्मशानातच पोचवेल. -- आहण तेच 
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बरे आह.े अग मूखथ हस्त्रये, मी तुला साांगते, जर तू या माणसाबरोबर लग्न केलेस तर, 

तो तुला ठार मारेल. तुझे हृदय बांद पाडेल, नाहीतर मान मोडेल. पण तो तुला या ना 

त्या मागाथने, हमळवेलच. मी तुला साांगत,े पण त्याचे ह ेकृत्य, तुझ्यावरील प्रेमाने केलेले 

आह,े असे समजू नकोस. मी जगले काय आहण मेले काय, पण मी त्या कावळ्याच्या 

शापाला, काही घाबरत नाही. त्याला जखमी करून त्याचा सूड घेणे, ह े माझ्या 

त्याच्याबद्दलच्या िषेातून आलेले आह.े ते तसेच आह.े माझ्या सुांदर हस्त्रय,े -- तू 

माझ्याकडे अशी बघू नकोस. कारण तुला कळण्यापूवीच, तो कदाहचत तुला अजूनही 

खालच्या र्राला नेईल.” 

हमस हहॉयोलेट डी मरहहील र्ांडपण ेम्हणाली, “अशा गोष्टींवर, मला चचाथ 

करायची नाही. मी ह ेएकदाच साांगते आह,े की माझ्या हप्रयकराच्या आयुष्यातील 

तीन प्रवाह, मला माहहती आहते. ज्यात तो लबाड, नखरेल बायकाांच्या सांपकाथत आला 

आहण त्याच्या हातून जर काही काही पाप घडले असेलच, तर त्याला त्याचा 

मनापासून पिात्ताप झाल्याचे, मला पटलेले आह.े” 

माझ्याबरोबर आलेली बाई ककां चाळली, “तीन प्रवाह? मूखथ हस्त्रये, अत्यांत 

मूखथ हस्त्रय,े” 

“हमस्टर होम्स, तुम्ही कृपया ही भेट सांपवा. मी तुम्हाला भेटून, माझ्या 

वहडलाांची आज्ञा पाळली आह.े पण या व्यक्तीचे रानटी बोलणे ऐकून घेण्याची काही, 

माझ्यावर सक्ती नाही.”  

“शपर् घेऊन हमस हवन्टर पुढे धावली. मी हतच ेमनगट पकडले नसते तर 

हतने त्या वेड्या बाईचे केस धरून ओढले असते. मी हतला दाराकडे खेचले. सुदवैाने 
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काहीही तमाशा न होता, हतला परत मोटारीत कोंबण्यात मी यशस्वी ठरलो. हतचा 

रागाचा पारा फारच चढला होता. वॉटसन, शाांतपण ेहवचार केल्यावर माझा मलाच 

राग आला. ज्या बाईला वाचवायचा प्रयत्न आम्ही करत होतो, ती वणथन 

करण्यापलीकडे शाांतपणे व हनर्वथकारपणे स्वतःमध्येच दांग होती. आता तुला आम्ही 

कुठपयांत येऊन पोचलो आहोत, ते कळले असेल. ही खेळी हरल्यामुळे, मला अजून 

काही वेगळा बेत आखावा लागणार, असे ददसत आह.े मी तुझ्या सांपकाथत राहीन, 

वॉटसन, कारण अस ेददसते आह ेकी तुलाही यात लक्ष घालावे लागणार आह.े तरीही 

अशी शक्यता आह,े की पुढची चाल त्याांच्याकडूनच होईल.” 

आहण तसेच झाले. चाांगलाच दणका बसला. ती बाई कशालाच बधत 

नहहती, यावर माझा हवश्वास बसत नहहता. मी फुटपार्वरील एका दगडावर उभा 

होतो, तेहहा माझे लक्ष डभांतीवरील एका पाटीकडे गेले. मला वाटते तो दगड मी तुला 

दाखवायला पाहहजे होता. माझ्या हृदयात एक कळ उठली. चेररांग क्रॉस स्र्ानक व 

ग्रँड हॉटेल याांच्या मध्ये, एक पाय असलेला वृत्तपत्र हवके्रता, त्याचे सांध्याकाळचे 

वतथमानपत्र फडकवत होता. शेवटच्या सांभाषणानांतरच्या दोन ददवसाची तारीख, 

त्यावर होती. हतर्े काळ्या रांगान ेहपवळ्या रांगावर, भयानक बातमी छापलेली ददसत 

होती.  

शेरलॉक होम्सवर खुनी हल्ला 

काही क्षण मी ददग्मूढ होऊन, उभा राहहलो. मग मी गोंधळलेल्या अवस्र्ेत, 

ते वतथमानपत्र हहसकावून घेतल.े पैस ेन ददल्याने तो हवके्रता, माझ्यावर धाऊन आला. 
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मला आठवते आह ेत्याप्रमाणे, एका औषधहवके्रत्याच्या दकुानाच्या दारात उभे राहून, 

मी तो दरूगामी व भयानक पठरणाम करणारा पठरच्छेद वाचला. तो असा होताः  

‘आम्हाला खेदपूवथक अस ेसाांगावे लागते आह,े की आज सकाळी, सुप्रहसद्ध 

गुप्तहरे, हमस्टर शेरलॉक होम्स याांच्यावर खुनी हल्ला करून, त्याना असुरहक्षत ठरत्या, 

आडवे पाडले गेल.े नक्की काय झाले ते कळले नाही, पण ठरजेन्ट रस्त्याच्या बाजूला, 

दपुारी बारा वाजता हा प्रकार घडला असावा. काठ्या घेतलेल्या दोन माणसाांनी 

हल्ला करून, हमस्टर होम्सना डोक्यावर व अांगावर बडवून काढले. त्याना झालेल्या 

जखमा खूप गांभीर असल्याचे डॉक्टर म्हणाले. त्याना चेररांग क्रॉस दवाखान्यात व 

नांतर त्याांच्या बेकर रस्त्यावरील हनवासस्र्ानी नेण्यात आले. अशा बेकायदशेीर 

कृत्यािारे, त्याांच्यावर हल्ला करणारी माणसे, व्यवहस्र्त पोशाख केलेली होती. ती 

गदीतून हनसटून, कॅफे रॉयलच्या आत हशरली व त्यामागे असलेल्या ग्लासहाऊस 

रस्त्याने बाहरे पडली. नक्कीच ते गुन्हगेारी टोळीतले असावेत. जखमी माणसाच्या 

हुशारीने, त्याांच्यावर खेद करायची पाळी आली.  

मी ते वाचून सांपवतो न सांपवतो तोच, मी एका टाांग्यात उडी मारली व 

बेकर रस्त्याला लागलो. प्रहसध्द सजथन लेस्ली ओकशॉट फुटपार्च्या कडेला टाांग्यात 

र्ाांबलेले होते. 

त्याांचा अहवाल होता, ‘लगेच काही धोका नाही. दोन खोल जखमा व 

बऱ्यापैकी मुका मार. खूप टाके घालावे लागतील. गुांगीचे इांजेक्शन दणेे, जरुरीचे होते. 

हवश्राांती घ्यायला हवी, पण काही हमहनटाांची मुलाखत द्यायला काही हरकत नाही.’  
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या परवानगीमुळे मी अांधाऱ्या खोलीत हशरलो. रुग्ण टक्क जागा होता. आहण 

मी हलक्या कुजबुजत्या आवाजात माझे नाव ऐकले. हखडकीचा पडदा बराच 

उघडलेला होता व सूयाथचे हतरप े दकरण आत येऊन, बँडेज बाांधलेल्या जखमी 

माणसाच्या डोक्यावर पडत होते. घट्ट पाांढऱ्या कापडामधून, लालसर जाांभळ्या 

रांगाचा तुकडा ददसत होता. मी त्याच्या जवळ बसून त्याच्यावर ओणावलो.  

तो क्षीण आवाजात म्हणाला, “वॉटसन, इतका घाबरू नकोस. जेवढे ददसते 

आह ेतेवढे वाईट काही मला लागलेले नाही.” 

“त्याबद्दल मी दवेाचे आभार मानतो.”  

“तुला माहहती आह,े की मी र्ोडा लाठीहल्ला हनष्णात आह.े मी बराचसा 

मार चुकवला, पण तो दसुरा मनुष्य, मला फार भारी पडत होता.” 

“होम्स, मी काय करू शकतो? अर्ाथत त्या नालायक मनुष्यानेच, मारेकरी 

घातले असणार. तू म्हणत असशील तर मी जाऊन, काठीन ेत्याना चोपून काढतो.” 

“अरे बाबा वॉटसन, नको. पोहलसाांनी त्याना पकडल्याहशवाय, आपण 

त्याना काही करू शकत नाही. पण त्याांचे सूांबाल्या करून पसार होण,े नक्कीच, पके्क 

ठरवून केलेले ददसते. जरा र्ाांब. मी काही बेत करतो आह.े पहहली गोष्ट म्हणज ेमला 

फार लागले आह ेअसा बाऊ करायचा. ते तुझ्याकडे बातमीसाठी येतील. वॉटसन, 

तेहहा ते जरा फुगवून साांग. डोक्याला मार लागून, मी बेशुध्द झालो आह ेव तापात 

अस्वस्र् होऊन, मला भास होत आहते, असे साांगून बघ. मला आठवडाभर काही न 

करता, हवश्राांती हमळाली, तर मी नशीबवान ठरेन. पण अहत करू नकोस.” 

“पण सर, लेस्ली ओकशॉट?” 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

137 
 

“ओहो, तो ठीक आहे. त्याला माझ्या आजारपणाची, सवाथत वाईट बाजू 

ददसेल. मी ते बघून घेईन.” 

“अजून काही?” 

“हो. हशनवेल जॉन्सनला साांग, की त्या मुलीला कुठेतरी लपव. ते मारेकरी 

आता हतच्या मागे लागतील, कारण या केसमध्ये ती माझ्याबरोबर होती, ह ेत्याना 

माहहती आह.े माझ्यावर त्याांनी हल्ला केला, तर ते हतच्यावरही करू शकतात. ह े

तातडीचे काम आह.े ते आज रात्रीच कर.” 

“आता मी जातो. अजून काही?” 

“माझा पाईप व तांबाखू टेबलावर ठेव. हां अस्से! रोज सकाळी ये. मग आपण 

आपले बेत आख.ू” 

त्या सांध्याकाळी मी जॉन्सनबरोबर ठरवल,े की त्यान े हमस हवन्टरला 

गावाबाहरे, एखाद्या शाांत ठठकाणी न्यावे आहण धोका सांपेपयांत, ती स्वस्र् राहील, 

याकडे लक्ष द्यावे.  

सहा ददवस लोकाना असे वाटत होते, की होम्स मरणोन्मुख आह.े 

वतथमानपत्रे तसे साांगत होती व काही वाईट घडण्याचा अांदाज दते होती. माझ्या 

वारांवार होणाऱ्या खेपाांमुळे, मला कळत होते, की होम्सची अवस्र्ा, एवढी काही 

वाईट नहहती. त्याची बारीक अांगकाठी व जबरदस्त इच्छाशक्ती, आियथकारक ठरत्या 

काम करत होती. तो झटपट सुधारत होता. कधीकधी मला सांशय येत होता की, त्याने 

जास्त आजारी असल्याचे जे ढोंग घेतले होते, त्यामानाने तो फारच भराभर सुधारत 

होता. त्या माणसामध्ये जगावेगळे अस,े काहीतरी होते, ज्यामुळे खूप नाटकी बदल 
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होत होते. त्यामुळे त्याच्या जवळच्या हमत्राांनाही, त्याचे नक्की काय बेत आहते, 

याबद्दल तकथ  करत बसावे लागत होते. तो एकटाच करू शकेल, असा टोकाचा सुरहक्षत 

व कोणालाही मान्य होईल असा बेत, त्याने ठरवला. इतर कोणाहीपेक्षा मी त्याच्या 

जास्त जवळ होतो, तरीही आमच्यातील अांतराबद्दल मी जागरूक होतो.  

सातव्या ददवशी टाके काढल ेगेल.े तरीही बॅक्टेठरयामुळे सांसगथ होण्याची 

शक्यता, नाकारता येत नसल्याचे, सांध्याकाळच्या अहवालात हलहहले होते. त्यातच 

पुढे अस ेजाहीर केले होते, की जे मला माझा हमत्र आजारी असो की बरा असो, पण 

त्याला नेऊन द्यायचेच होते. ते अस े होतेः शुक्रवारी हलहहरपूलपासून सुटणाऱ्या 

रुरीटाहनया, या बोटीवर बॅरॉन अडेलबटथ चढणार होता. हहॉयोलेट डी मरहहील 

बरोबर होणाऱ्या त्याच्या लग्नापूवी, परदशेातील काही महत्वाचे आर्र्थक काम 

हनपटण्यासाठी, तो जाणार होता. होम्सने ती बातमी र्ांडपणे व बारीक लक्ष दऊेन, 

दफकट चेहऱ्याने ऐकली. त्यावरून मला कळले, की ती त्याच्या हजहहारी लागली आह.े  

“शुक्रवारी?” तो ओरडला. “फक्त तीनच ददवस, आपल्याला हमळत आहते. 

तो हलकट स्वतःला धोक्यापासून दरू ठेवत आह.े वॉटसन, पण तो ते करू शकणार 

नाही. दवेाच्या आहशवाथदाने, आता तो ते करू शकणार नाही. तुला माझ्यासाठी 

काहीतरी करावे लागेल.” 

“होम्स, तू मला फक्त साांग.” 

“मग पुढचे चोवीस तास अर्कपण,े हचनीमातीची भाांडी बनवण्याच्या 

कामात लक्ष घाल.” 
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त्यान े काही स्पष्टीकरण ददल े नाही, आहण मीही माहगतले नाही. खूप 

अनुभवावरून, मी आज्ञाधारकपणातील शहाणपण, हशकलो होतो. पण जेहहा मी 

त्याच्या खोलीतून बाहरे पडून बेकर रस्त्याला लागलो, तेहहा माझ्या डोक्यात अस े

चक्र सुरु झाले, की मला असे हवहचत्र काम करण्यास, का बरे साांहगतले असेल? शेवटी 

मी लांडनमधील सेंट जेम्स चौकातील वाचनालयात, पोचलो. लोमॅक्स नावाच्या 

वाचनालय अहधकारी असलेल्या माझ्या हमत्राला, सवथ काही साांहगतले. तेहहा त्याने 

मला, एक जाडजूड पुस्तक ददले. ते काखोटीला मारून, मी माझ्या खोलीवर पोचलो.  

अस े म्हणतात, की एखादा वकील रहववारच्या सुट्टीत, केसचा इतका 

साांगोपाांग अभ्यास करतो, की तो हनष्णात साक्षीदाराची, सोमवारी चाांगली 

उलटतपासणी करतो. पण परत येणाऱ्या शहनवारी, त्याचे बळेबळे हमळवलेले ज्ञान 

हवसरून जातो. हचनीमातीची भाांडी बनवण्याच्या बाबतीत, स्वतःला अहधकारी 

व्यक्ती बनवण्याच्या, मी मागे लागलो. फक्त र्ोडी हवश्राांती घेऊन, पूणथ सांध्याकाळ व 

रात्रभर मी त्या बाबतीतले, ज्ञानामृत हपत होतो. नावे लक्षात ठेवत होतो. त्यातील 

र्ोर कलाकार, नकासगीर याांची नावे, वतुथळाकार तारखाांचे गूढ, हांग-व ूची प्रहतके, 

युांग-लू ची सौदयथस्र्ळे, टॅग-डयांग चे हलखाण, सांग व युआन याच्या प्राचीन काळातील 

अजब काम,े ह ेसवथ हशकत होतो. दसुऱ्या ददवशी सांध्याकाळी, मी होम्सला फोन केला, 

तेहहा मी ही सवथ माहहती, कोळून पयायलो होतो. जरी तुम्ही सावथजहनक अहवालातून 

तसा अांदाज केला नसेल, तरी तो आता अांर्रुणातून उठत होता. त्याचे बँडेजमध्ये 

गुांडाळलेले डोके हातावर टेकवून, त्याच्या आवडत्या आरामखुचीत बसला होता.  

मी म्हणालो, “का रे होम्स, जर वतथमानपत्रावर कोणी हवश्वास ठेवला, तर 

तू मरायला टेकलेला आहसे, असेच वाटेल.” 
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तो बोलला, “तेच माझ्या बाबतीत प्रसृत हहायला, मला हवे आह.े आहण 

आता वॉटसन, तू तुला साांहगतलेली कामहगरी, केलीस का?” 

“मी हनदान, तसा प्रयत्न केला.” 

“छान. या हवषयावर तू हुशारीने बोलू शकशील?” 

“मला वाटते, हो.” 

“तर मग मला, शेकोटीच्या बाजूचे भाांडे द.े” 

मी तसे केल्यावर, त्याने झाकण उघडले व आहण एक लहानशी, मोठ्या 

हनगुतीने, उांची रेशमी कपड्यात गुांडाळलेली वस्तू बाहरे काढली. ती उलगडून, त्यातून 

एक छोटीशी, सुांदर, गडद हनळ्या रांगाची बशी बाहरे काढली. 

“वॉटसन, ही काळजीपूवथक हाताळावी लागते. ही डमांगच्या काळातील 

अांड्याच्या कवचापासून बनवलेली वस्तू आह.े याहून सुबक नग कुठेही हमळणार नाही. 

असा पूणथ सांच राजाच्या राजवाड्यात शोभून ददसेल. -- खरे तर, पेकींगच्या राजेशाही 

राजवाड्यातदखेील, असा पूणथ सांच आहे का, ह ेमाहहती नाही. खऱ्या जाणकाराला तो 

सांच, आियथचदकत करून सोडेल.” 

“माझा, त्याच्याशी काय सांबांध आह?े” 

होम्सने मला एक काडथ ददल.े त्यावर छापले होतेः  

डॉ हहल बाटथन, ३६९ अधथचांद्र रस्ता.” 
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“वॉटसन, ह े तुझे आज सांध्याकाळचे नाव आह.े तू बॅरॉन ग्रुनरला फोन 

करणार आहसे. मला त्याच्या काही सवयी माहहती आहते. साडेआठ वाजता तो बहुधा 

ठरकामा असेल. तू त्याला फोन करणार आहेस, अशी हचठ्ठी त्याला आधीच हमळालेली 

असेल. उत्कृष्ट असा डमांगचा हचनी मातीच्या बशाांचा सांच तू आणणार आहसे, अस ेतू 

त्याला साांग. तू दहुरेी भूहमकेत डॉक्टर पण असणार आहसे व हचनी मातीच्या वस्तुांचा 

जाणकार हवके्रताही. तू असल्या वस्तूांचा सांग्राहक आहसे व हा सांच तुला असाच एके 

ठठकाणी आढळून आला, असे तू साांग. या हवषयात ग्रुनरला रस असल्याचे माहहती 

असल्याने, चाांगली ककां मत आल्यास, तुला तो हवकायचा आह.े.” 

“काय ककां मतीला?” 

“वॉटसन, चाांगला प्रश्न हवचारलास. तुझ्या वस्तूांची ककां मत तुला माहहती 

नसेल तर, खात्रीने तू मार खाशील. त्याच्या अशीलाच्या सांग्रहातून, सर जेम्सने मला 

ही बशी ददली. ह्यासारखी वस्तू अख्या दहुनयेत कुठेच हमळणार नाही.” 

“त्या सांचाची ककां मत, एखाद्या जाणकाराकडून ठरवून घ्यावी, अस े मी 

सुचहवन.” 

“उत्तम वॉटसन, तू आज अगदी चमकतो आहसे. हिस्टी ककां वा सोर्बाय 

चालेल. तू स्वतःच ककां मत न ठरवण्यात, तुझे चातुयथ ददसून येत आह.े” 

“पण तो मला भेटलाच नाही, तर?” 

“खरांच की. पण तो तुला भेटेल. हवशेषतः ज्यात तो उत्तम जाणकार आह,े 

अशा या हवषयातील वस्तूांच्या सांग्रहाचे त्याला प्रचांड वेड आह.े वॉटसन, खाली बस. 
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मी तुला एक पत्र हलहायला साांगतो. त्याच्या उत्तराची जरुरी नाही. तू फक्त येतो 

आहसे व कशासाठी येतो आहसे, एवढेच साांग.” 

ते वाखाणणी करण्यासारख,े लहानसे, नम्र व जाणकाराची उत्कां ठा वाढवेल 

अस ेपत्र होते. एका व्यवस्र्ापकाला ते घेऊन पाठवण्यात आले. त्याच सांध्याकाळी 

हखशात डॉ हहल बाटथनचे काडथ व हातात ती मौल्यवान बशी घेऊन, मी माझ्या 

साहसासाठी हनघालो. 

सुांदर घर व पठरसर बघून, डॉ हहल बाटथनने म््टल्याप्रमाणे, बॅरॉन ग्रुनर 

चाांगलाच श्रीमांत मनुष्य असल्याचे ददसत होते. गाडी आत आणायच्या 

वळणावळणाच्या, लाांब मागाथने, कडेने लावलेल्या शोहभवांत फुलाांच्या ताटव्यातून, 

छान दगडाांच्या आकषथक पुतळे बसवलेल्या चौकोनातून आम्ही आत आलो. दहक्षण 

आदफ्रकेतील एका सोन्याच्या खाणी असलेल्या राजाने, त्याच्या चलतीच्या काळात, 

ह ेबाांधले होते. मोठे बुटकेसे, चारी कडेला लहानसे मनोरे असलेले, वास्तुशास्त्रातील 

स्वप्न वाटेल असे, त ेघर त्याच्या आकाराचा व भक्कमपणाचा ठसा मनावर उमटवत 

होते. एका बाकाची शोभा वाढवणाऱ्या व हबशपसारखा भासणाऱ्या स्वयांपाक्याने, 

मला घरात नेले. एक व्यवहस्र्त पोशाख घातलेला दरवान, मला बॅरॉनकडे घेऊन 

गेला.  

तो एका उघड्या, मोठ्या दोन हखडक्याांमधील शोकेससमोर, लहान, 

चॉकलेटी फुलदाणी हातात घेऊन उभा होता. त्या शोकेसमध्ये हचनी वस्तूचा सांग्रह 

होता. मी आत हशरल्यावर तो वळला.  
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“या. बसा डॉक्टर. मी माझ्या खहजन्याकडे बघत होतो व मी खरांच त्यात 

भर घालू शकेन का, म्हणजे मला ते परवडेल का, असा हवचार करत होतो. सातव्या 

शतकातील हा छोटा टँगच्या काळातील नमुन्यामध्ये बहुधा तुम्हाला, रस असेल. मला 

खात्री आहे की याहून उत्तम काराहगरी व चमक तुम्ही कधीच पाहहली नसेल. तुम्ही 

म्हटल्याप्रमाणे, तुमच्याकडे डमांगच्या काळातील बशी आह ेका?” 

मी काळजीपूवथक ती वेष्टणातून बाहरे काढली. व त्याच्याकडे ददली. तो 

खाली बसला, ददवा लावला कारण आता अांधार पडू लागला होता. त्याने त्याचे 

परीक्षण करायला सुरवात केली. अस ेकरताना, हपवळा प्रकाश त्याच्यावर पडला. व 

मला सहजतेने त्याचे जवळून हनरीक्षण करता आले.  

तो नक्कीच ठळकपणे, दखेणा मनुष्य होता. युरोहपअन सुांदरतेची त्याची 

दकती, यर्ार्थ होती. त्याची चण मध्यम होती पण तो डौलदार व चपळ ददसत होता. 

त्याचा चेहरा काळसर व बाजूच्या र्ाटाला न शोभेल असा होता. मोठ्या गडद 

डोळ्यात, हस्त्रयाांना वश करू शकेल व हवरोध करता येणार नाही असे काहीतरी, 

आकषथण होते. त्याचे डोळे व हमशा काळ्या कुळकुळीत होत्या. हमशा लहान ,टोकदार 

व काळजीपूवथक छाटलेल्या होत्या. त्याचे सरळ, पातळ ओठाांचे तोंड सोडून बाकी सवथ 

नीटनीटके व आल्हाददायक होते. खुन्याचे तोंड कसे असते ह ेपहायच ेअसेल, तर ते 

त्याचे होते. दषु्ट, ओरखडे असलेले, दबलेले व यात जराही बदल न होणारे, असे 

भयानक होते. बाहरेच्या बाजूला वळलेल्या हमशा ठेवायचा सल्ला, त्याला कुणी ददला 

होता, कुणास ठाऊक! त्या जण ुधोक्याचा इशारा दते होत्या. त्याचा आवाज मोहक 

होता. व हावभाव उत्तम होते. माझ्या मते त्याचे वय तीसपेक्षा र्ोडे जास्त असावे. 

पण त्याच्याबद्दलच्या माहहतीत, ते बेचाळीस असल्याचे ददसून आले.  
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शेवटी तो म्हणाला, “फार सुांदर – खरांच फार छान! आहण तुम्ही म्हणता 

आहात, की तुमच्याकडे अशा सहाचा सांच आह.े अशा भव्य ददव्य नमुन्याांबद्दल, मी 

ऐकायलाच नको होते. याच्याशी तुलना करता येईल असा एकच सांच, मी इांग्लांडमध्ये 

पाहीला होता. बाजारात तर, अस ेकाही हमळणारच नाही. डॉ हहल बाटथन, ह ेतुम्हाला 

कुठे हमळाले, अस ेमी तुम्हाला हवचारल ेतर, ते फार आगाऊपणाचे वाटणार नाही 

ना?”  

मला जेवढी बेदफदकरी दाखवता येईल तेवढी दाखवत, मी म्हणालो, “त्याचे 

काय मोठेसे? “तुम्ही बघता आहात, की ही वस्तू अगदी एकमेवाहितीय आह.े आहण 

ककां मत म्हणाल तर, मी त्या बाबतीत तज्ञाचे मत घेऊ इहच्छतो.” 

त्याच्या गडद काळ्या डोळ्याांमध्ये, झटपट सांशयाची छटा आणत तो 

म्हणाला, “अशा गोष्टींचा व्यवहार करताना, अर्ाथतच त्यातील सवथ खाचाखोचा 

माहहती असायला हव्यात. वस्तू अगदी एकमेवाहितीय आह,े ह ेनक्की. त्याबद्दल मला 

काही सांशय नाही. पण समजा -- जर मी सगळ्या शक्यता लक्षात घेतल्या -- आहण 

नांतर अस ेलक्षात आले तर -- की तुम्हाला ती हवकायचा अहधकार नाही, तर मग?” 

“असा कुणाचा काही दावा नसल्याची, मी तुम्हाला खात्री दऊे शकतो.” 

“त्याने असा प्रश्न हनमाथण होईल, की तुमच्या खात्री दणे्याची ककां मत काय?” 

“माझे बँकर, याचे उत्तर दतेील.” 

“तसेच होवो. आहण तरीही हा सवथ व्यवहार मला, र्ोडा वेगळाच वाटतो.” 
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मी बेदफकीरीने म्हणालो, “तुम्ही व्यवहार करा ककां वा करू नका. तुम्ही 

त्याबाबतीत पके्क पारखी असल्याने, मी तुमच्याकडे ती वस्तू प्रर्म पेश केली. मी 

तुम्हाला ती वस्तु, हप्तयाांवर पण दऊे शकतो.“ 

“मी अशा वस्तूांच्या बाबतीत जाणकार असल्याचे, तुम्हाला कोणी 

साांहगतले?” 

“मला माहहती आह,े की तुम्ही या हवषयावर पुस्तक हलहहले आहे.” 

“तुम्ही ते वाचले आह ेका?” 

“नाही.” 

“अस ेबघा, हे मला समजायला, जास्त जास्त कठीण होत चालले आहे. 

तुम्ही जाणकार आहात. फार दकमती वस्तू तुमच्याकडे जमा आहते. आहण तरीही 

तुम्ही त्याची खरा अर्थ व ककां मत जाणून घेण्यासाठी, पुस्तक वाचायची तसदी घेतली 

नाहीत. ह्याच ेकाय स्पष्टीकरण तुम्ही द्याल?” 

“मी पेशाने डॉक्टर असून, फार व्यग्र असतो.” 

“ह ेकाही उत्तर नहह.े जर माणसाला छांद असेल, तर तो त्याची इतर काही 

काम ेअसली तरी, त्याचा पाठपुरावा करतोच. तुम्ही तुमच्या हचठ्ठीत असे म्हटले होते, 

की तुम्ही त्या बाबतीत हनष्णात आहात.” 

“मी आहचे.” 

“मी तुम्हाला आजमावण्यासाठी काही प्रश्न हवचारू शकतो का? डॉक्टर, 

तुम्ही खरोखर डॉक्टर असाल तर, ह ेजास्तच सांशयास्पद होते आह.े तुम्हाला सम्राट 
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शोमुबद्दल काय माहहती आह ेआहण तुम्ही नारामधील शोसोशी त्याचा सांबांध कसा 

जोडाल? हप्रय डॉक्टर, ह े तुम्हाला गोंधळात टाकते आहे का? नॉनहनथ वेई 

घराण्याबद्दल आहण हचनी मातीच्या भाांड्याांच्या इहतहासातील, त्याांच्या स्र्ानाबद्दल 

तुम्ही काय साांगू शकता?” 

मी माझ्या खुचीवरून रागारागाने उडी मारून उठलो. 

मी म्हणालो, ‘ह ेअसहनीय आह,े सर. मी इर्े तुम्हाला एवढी चाांगली वस्तू, 

प्रर्म दाखवायला म्हणून आलो, आहण तुम्ही, मी शाळकरी मुलगा असल्यासारखी, 

माझी परीक्षा घ्यायला बघता आहात. माझे ज्ञान कदाहचत तुमच्यापेक्षा कमी असेल, 

पण इतक्या उद्धटपणे हवचारल्या गेलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे, मी नक्कीच देणार नाही.” 

त्यान ेमाझ्याकडे रोखून बहघतल.े त्याच्या डोळ्यातील आल्हाददायक भाव 

जाऊन, ते अचानक चमकू लागल.े त्या दषु्ट ओठाांमधून दातही चमकू लागले.  

“ह ेकाय नाटक आह?े तू इर्े हरे म्हणून, आला आहसे. तू होम्सकडून, हवशेष 

कामहगरीवर आला आहसे. माझ्याबरोबर, खेळी खेळतो आहसे. तो हतकडे मरायला 

टेकल्याचे, मी ऐकतो आह ेआहण म्हणून माझ्यावर नजर ठेवण्यासाठी, त्याने तुला 

पाठवले आह.े तू इर्े आतमध्ये, सहज प्रवेश हमळवला आहसे, पण आता तुला बाहरे 

पडणे, मुश्कील होणार आह.े”  

त्यान े पाउल पुढे टाकले आहण मी मागे झालो. माझ्यावर होणाऱ्या 

हल्ल्यासाठी तयार झालो, कारण शेजारी तो मनुष्य रागाने धुमसत होता. त्याला 

पहहल्यापासूनच, माझा सांशय आला असावा. या उलटतपासणीमुळे त्याला खरे काय 

ते, कळून चुकले. पण एक गोष्ट स्पष्ट होती, की मी त्याला फसवायची, आशा करत 
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नहहतो. त्याने एका खणात हात घालून, रागारागाने काहीतरी शोधले. त्याच्या 

कानावर काही पडल्याने, तो लक्ष दऊेन ऐकत असताना, तो ओरडला, “ओय ओय” व 

त्याच्या मागील खोलीत घुसला.  

मी दाराच्या ददशेने दोन पाऊले गेलो. आतील दषृ्य माझ्या मनावर कायमचे 

कोरलेले राहील. बागेत उघडणारी हखडकी सताड उघडी होती. त्याच्या बाजूला 

रक्ताळलेले डोके कापडाने बाांधलेला, भयांकर अशा भुतासारखा ददसणारा, चेहरा 

उतरलेला शेरलॉक होम्स, उभा होता. नांतर पुढच्याच क्षणी फटीतून मी काळपट 

हहरव्या पानाांच्या झुडुपाांमध्ये, त्याच्या शरीराचा आपटल्याचा आवाज ऐकला. रागाने 

ओरडत घराचा मालक त्या उघड्या हखडकीतून त्याच्या मागे धावला.  

आहण मग! एका क्षणाधाथत, आहण तरीही मी ते स्पष्टपणे पाहहले. एक हात 

-- बाईचा हात -- पानाांमधून बाहरे आला. त्याच वेळी बॅरॉनच्या तोंडून एक भयानक 

ककां काळी बाहरे पडली. -- अशी जोरात मारलेली ककां काळी, की जी माझ्या सदवै 

आठवणीत राहील. त्याने त्याचे दोन्ही हात तोंडावर मारून घेतल ेव उलटा दफरून, 

त्याच्या खोलीत गेला. डभांतीवर जोरजोरात डोके आपटू लागला. मग तो गाहलच्यावर 

पडून गडाबडा लोळू लागला. त्याच्या ककां काळ्याांनी सारे घर दमुदमुून गेले. 

तो ओरडला, “पाणी! अरे दवेा, पाणी!” 

मी शेजारील टेबलावरून, एक ग्लास घेऊन त्याच्या मदतीला धावलो. 

त्याच वेळी, स्वयांपाकी व इतर अनेक नोकर माणसे, हतर्े धावली. मी त्या जखमी 

माणसाच्या जवळ गुडघ्यावर बसून, त्याचा चेहरा प्रकाशाकडे वळवला, तेहहा तो 

बघून एकजण चक्कर येऊन कोसळला. दषु्ट अॅहसड, त्याचा चेहरा सगळीकडून खात 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

148 
 

होते. ्नुवटी वरुन व कानामधून ते गळू लागले. एक डोळा आधीच पाांढरा होऊन 

चमकत होता. व दसुरा लाल होऊन त्याची जळजळ होत होती. ज्या चेहऱ्याची मी 

काही हमहनटाांपूवी स्तुती करत होतो, त्या सुांदर चेहऱे्यावर आता जणु, एखाद्या 

कलाकाराने ओला, घाणेरडा बोळा दफरवला व तो रांगहीन, अमानुष व भयानक करून 

टाकला. र्ोडक्या शब्दात मी त्या अॅहसड हल्ल्याचे वणथन केले. काहीजण हखडकीतून 

वर चढले, बाकीचे बाहरे हहरवळीवर पळत गेल.े पण अांधार होता व पाउस पडू 

लागला होता. त्याच्या ककां काळयाांमधून बॅरॉन ग्रुनर, हल्ला करणाऱीला रागाने हशव्या 

दते होता. “ती -- ती हलकट माांजर होती. कीटी डवांटर! ती राक्षसीण! हतला, ह ेभरून 

द्यावे लागेल. ती भरून दईेल. अरे दवेा. ह्या कळा, मी सहन करू शकत नाही.” तो 

ओरडला.  

मी त्याच्या चेहऱ्याला तेल लाऊन, खडबडीत भागावर, कापूस व मऊ 

कापड ठेवल.े भाजलेल्या, दाह होणाऱ्या कातडीसाठी उपचार म्हणून त्याला 

वेदनाशामक इांजेक्शन ददले. या धक्क्यामुळे, माझ्याबद्दलचा त्याचा सवथ सांशय दरू 

झाला. भकास डोळे, जणू मी परत होते तसे सगळे करेन, अशा हवश्वासाने माझ्याकड े

बघत होते. त्याने माझे हात धरून ठेवल.े इतका घाणेरडा व कुरूप बदल बघून मी, 

दःुख करू शकलो असतो. पण त्याचे अहतशय वाईट आयुष्य ठळकपणे आठवून, मी 

तसे करू शकलो नाही. त्याचे जळके हात व चेहरा, माझ्यात दकळस व िषे पैदा करत 

होता. त्याच्या कुटुांबाचा सजथन व पाठोपाठ एक हवशेष डॉक्टर आल्यावर मी सुटकेचा 

हनःश्वास टाकला. एक पोलीस इन्स्पेक्टर पण आला. त्याला मी माझे खरे काडथ ददले. 

अस े न करणे, ह े हनरुपयोगी व मूखथपणाचे होते, कारण स्कॉटलांड याडथ मला 

होम्सइतकेच ओळखत होते. नांतर मी ते भीतीदायक व अांधारी घर सोडल.े 
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होम्स त्याच्या नेहमीच्या खुचीत बसला होता. तो अशक्त व दमलेला वाटत 

होता. त्याच्या जखमाांव्यहतठरक्त, त्याच्या पोलादी धैयाथलादेखील, त्या सांध्याकाळच्या 

घटनेने धक्का बसला होता. त्याने भीतीदायकपणे मी साांगत असलेले, बॅरॉनमधील 

बदलाचे नाय ऐकून घेतले.  

टेबलावरून चॉकलेटी पुस्तक उचलत तो म्हणाला, “पापाची ककां मत बरां 

वॉटसन, ही पापाची ककां मत आह.े लवकर ककां वा उहशरा, पाप फेडावेच लागते. 

पापाचा घडा पूणथ भरला की दवेाला कळते. ती बाई म्हणत होती, ते ह ेपुस्तक आह.े 

जर ह्याने लग्न मोडले नाही, तर इतर कशानेच मोडणार नाही. वॉटसन, पण ते 

मोडेलच. शांभर टके्क. कोणत्याही स्वाहभमानी बाईला, ते सहन होणार नाही.” 

“ही त्याची प्रेमाची डायरी आह ेका?” 

“ककां वा त्याच्या वासनेची डायरी. काहीही म्हणा. ज्या क्षणी त्या बाईने 

याबद्दल साांहगतल,े तेहहाच मला कळून चुकले, की ह ेआपल्या हातात आल्यास, भक्कम 

शस्त्र होऊ शकेल. माझे हवचार हतला कळतील व ती बाई कदाहचत, सगळ्याना साांगत 

सुटेल म्हणून, मी तेहहा काही बोललो नाही. पण, त्याच्या मागे लागलो. मग 

माझ्यावरील ्ल्ल्यानांतर, बॅरॉनला मी असे वाटू ददले, की आता, माझ्यापासून काही 

काळजी घ्यायची जरुरी नाही. ह े सवथ चाांगल्यासाठीच झाले. मी अजून र्ोडे, 

र्ाांबायला हवे होते. पण त्याच्या अमेठरका भेटीच्या वृत्ताने, मला ते लगेच करावे 

लागले. इतके महत्वाचे पुस्तक, त्याने अस ेसोडून ददले नसते. म्हणून मला, लगेच कृती 

करावी लागली. रात्री चोरी करण ेअशक्य होते. तो काळजी घेतो. पण त्याचे लक्ष 

दसुरीकडे वळवून, सांध्याकाळी सांधी होती. इर्े तुझे व हनळ्या बशीचे काम होते. पण 
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पुस्तक कुठे असणार आह,े याबद्दल मला खात्री करावी लागली. कारण तुझ्या हचनी 

मातीच्या भाांड्याांबद्दलच्या तात्पुरत्या ज्ञानामुळे, माझ्याकडे वेळ र्ोडा होता. मी 

शेवटच्या क्षणी, कीटी डवांटरला बरोबर घेतले. हतने हतच्या वस्त्राखाली काळजीपूवथक, 

कसल ेछोटे पाकीट लपवून आणले होते, याचा तकथ  मी कसा करणार? मला वाटले मी 

साांहगतले म्हणून फक्त, ती आली आह.े पण हतचा स्वतःचादखेील, काही बेत होता.” 

“त्याने मी तुझ्याकडून आलो असल्याचा, अांदाज बाांधला.” 

“मला, अशी भीती वाटत होतीच. पण मला पुस्तक सापडण्याच्या 

क्षणापयांत, त ूत्याला गुांगवून ठेवलेस. तरीही कोणी न बघता सटकण्याइतका, जास्त 

वेळही नाही. ओहो, जेम्स, तुम्ही आल्यामुळे मला आनांद झाला आह.े” 

आमचा सुसांस्कृत हमत्र, कोटाथतील चौकशीच्या आधी हजर झाला. कायकाय 

झाले, ह े त्यान े होम्सकडून अगदी पूणथ लक्ष दऊेन ऐकले. ऐकल्यावर तो आनांदाने 

ओरडला, “तू आियथकारक कामहगरी, केली आहसे. अगदी नवलपूणथ! पण डॉ वॉटसन 

म्हणतो आह,े त्याप्रमाणे तुझ्या जखमा भयांकर असतील, तर मग आपला, लग्न होऊन 

न दणे्याचा हतेू, या भयांकर पुस्तकाहशवाय सफल झाला आह,े” 

होम्सने मान हलवली.  

हहॉयोलेट डी मरहहीलसारखी बाई, कदाहचत आपल्या अपेक्षेसारखे 

वागणार नाही. तो कुरूप केला गेलेला शहीद असल्याचे समजून, ती त्याच्यावर जास्त 

प्रेम करेल. नाही. नाही. ही त्याची नैहतक बाजू आह,े शारीठरक नहह.े शारीठरक बाजू 

आपल्याकडून कुरूप केली गेली. ते पुस्तक आता हतला परत जहमनीवर आणेल. -- 
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आहण मला माहहती आह,े की त्याव्यहतठरक्त काहीच नाही. ते त्यान ेस्वतः हलहहले 

आह.े ती ते डावलू शकणार नाही.” 

सर जेम्स, ती मूल्यवान बशी व ते पुस्तक दोन्ही घेऊन गेल.े मी त्याना नेणे 

अपेहक्षत असल्याप्रमाणे, मी त्याना रस्त्यापयांत घेऊन गेलो. एक टाांगा, त्याांची वाट 

बघत र्ाांबला होता. ते उडी मारून आत बसले व घाईघाईने टाांगेवाल्याला सूचना 

ददली. टाांगा हळूहळू लाांब गेला. त्यानी सैन्यामधल्या हशष्टसांमत पद्धतीप्रमाणे, त्याांचा 

मोठा कोट हखडकीतून अधाथ बाहरे काढून फडफडवला. मी लहानशा शटरच्या 

उजेडातून, ते पाहहले. मी आियाथने आ वासून, बघतच राहहलो. नांतर मी हजना चढून, 

होम्सच्या खोलीकडे गेलो.  

माझ्याकडे असलेली मोठी बातमी फोडून मी ओरडलो, “आपला अशील 

कोण आह ेते मी शोधून काढल ेआह,े बर का होम्स तो -- “ 

होम्स कसाबसा हात वर करत म्हणाला, “तो हवश्वासू हमत्र व धीट सभ्य 

गृहस्र् आह.े आयुष्यभर आता ते तसेच राहूद.े गुन्हा दाखवणारे पुस्तक कसे वापरले 

गेल,े मला माहहती नाही. सर जेम्सने, ते कदाहचत घडवून आणले असेल. ककां वा ते 

नाजूक काम, त्या तरुण स्त्रीच्या वडीलाांनी केले असेल. शेवटी पठरणाम, आपल्याला 

हवा तो झाला.  

तीन ददवसाांनी, वतथमानपत्रात एक पठरच्छेद छापून आला, की बॅरॉन 

अडेलबटथ ग्रुनर व हमस हहॉयोलेट डी मरहहील याांचे लग्न होणार नाही. त्याच्याच 

खाली, हमस हवन्टरने ग्रुनरवर कडक जहरी टीका करून, त्याच्या तोंडावर सल्फ्युरीक 

उडवल्याबद्दल झालेली, पोलीस कोटाथतील पहहली सुनावणी ददली होती. फारशी 
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गांभीर नसलेली व क्षम्य अशी ती केस असल्याचे आढळून आल्यामुळे, अशा गुन्ह्यासाठी 

असलेली कमीत कमी हशक्षा हतला दणे्यात येईल अस े ठरले. शेरलॉक होम्सला, 

बेकायदशेीरपणे इमारतीत प्रवेश केल्याबद्दल, धमकी दणे्यात आली. पण जेहहा उदे्दश 

चाांगला असतो व अशील पुरेसा प्रहसध्द असतो, तेहहा कडक हिटीश कायदा सुद्धा 

लवहचक व मानवतावादी बनतो. माझा हमत्र अजून कोटाथतील डपांजऱ्यात उभा 

राहहलेला नाही. 
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बुरखाधारी भाडेकरू 

 

 

  

 

शेरलॉक होम्स सतत तेवीस वषे, काम करत होता आहण त्यातील सतरा 

वषे, मी त्याच्या कामाची नोंद ठेवत होतो व त्याला मदतही, करत होतो. ह ेलक्षात 

घेतल्यावर, ह े स्पष्ट होईल की माझ्याकडे, बरेच काही गोळा झाले होते. काम 

हमळवायचा प्रश्न नसे, तर ते हनवडायचा, प्रश्न अस.े कपाटाांचे खण, वार्षथक 

पुस्तकाांच्या गठ्ठठ्याांनी व पाठवलेल्या पत्राांच्या कागदाांनी, भरलेले होते. फक्त गुन्हगेार 

शास्त्रातील हवद्याथ्याांसाठीच नहह ेतर, हहहक्टोठरयन युगातील, सामाहजक प्रकारच्या 
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प्रकरणाांची व कोटाथत दाखल प्रकरणाांची चौकशी करता येईल, अस ेते ठठकाण होते. 

मी अस ेम्हणू शकतो, की यातील दःुख व वेदना माांडणाऱ्या पत्राांचे लेखक, जे आपल्या 

कुटुांबाचे ककां वा त्याांच्या घराण्यातील प्रहसध्द व्यक्तींचे, नाव जाहीर करू नका, अशी 

हवनांती करत, ती पाळली जाई. त्याांचा खासगीपणा जपणे, हा व्यवसायाच्या प्रहतष्ठचेा 

प्रश्न होता. त्याबद्दल माझा हमत्र प्रहसध्द होता. अशीलाांनी ददलेल्या माहहतीचा 

दरुुपयोग केला जाणार नाही, याची खात्री त्याना अस.े तरीही ही जमवलेली माहहती 

हमळवण्याचे व नष्ट करण्याचे जे प्रयत्न अलीकडे झाले, त्याचा मी जोरदार हनषेध 

करतो. या रागाच्या प्रहतदक्रयाांचे मूळ, मला माहहती आह.े आहण जर ते परत झाले, 

तर मला हमस्टर होम्सकडून, अस े साांगण्याचा अहधकार हमळालेला आह,े की या 

सगळ्यामागे असलेले, राजकीय नेते, त्याांची मांडळे व त्याांनी हाताशी धरलेले लोक, 

याांची नावे जाहीर केली जातील.  

या प्रत्येक केसमध्ये होम्सला, त्याच्या चौकस जाणीवेची दणेगी व 

हनरीक्षणक्षमता दाखवण्याची सांधी हमळाली अस े समजणे, बरोबर नाही, ह े या 

आठवणींतून, मी साांगायचा प्रयत्न केला आहे. काही वेळा त्याला, फार पठरश्रम करून 

फळ पदरात पडते, तर कधी ते त्याला, आपोआप हमळते. पण भयांकर मानवी 

दःुखाांहतका असलेल्या केसेसमध्ये, त्याला अगदी कमी वाव हमळाला, असेही घडले 

आह.े त्यातील एक केस, मला जतन करायची आह.े ती साांगताना, मी नावात व 

स्र्ळात र्ोडे बदल केले आहते. पण बाकी सवथ, खरे घडलेले आहे. 

१८९६ मधील एका सकाळी मला, होम्सने घाईघाईत खरडलेली, मला 

हजर रहाण्यास साांगणारी, एक हचठ्ठी हमळाली. मी हतर्े पोचलो, तेहहा त्याला धुरकट 
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जागी, एका वयस्क, जाड्या व आईसारख्या ददसणाऱ्या, घराच्या मालदकणीबरोबर, 

हतच्या समोरील खुचीवर बसलेले पाहहले. 

माझा हमत्र हाताने हनदशे करत मला म्हणाला, “या दहक्षण हिक्स्टनच्या 

हमसेस मेरीलो आहते. जर तुला तुझी वाईट सवय चालू ठेवायची असेल, तर याांचा 

धूम्रपानाला हवरोध नाही. याांच्याकडे साांगण्यासाठी एक रुचीपूणथ गोष्ट आह.े 

कदाहचत, ही केस पुढे आपण हातात घेऊ व त्यामुळे, आत्ता तुझे इर्े असण,े उपयोगी 

ठरेल.” 

“मी काहीही करायला, तयार आह े-- “  

“तुम्हाला ह ेसमजेल हमसेस मेरीलो, की जर मी हमसेस रॉन्डरकडे आलो 

तर, मी एक साक्षीदार माझ्याबरोबर असण,े पसांत करीन. आम्ही येण्यापूवी, तुम्ही 

त्याना तसे साांगून ठेवा.” 

आमची पाहुणी म्हणाली, “हमस्टर होम्स, देव तुमचे भले करो. ती तुम्हाला 

भेटायला उत्सुक आह.े हतला वाटते आह े की, तुम्ही हतला सवथतोपरी, मदत करू 

शकाल.”  

“मग आम्ही दपुारी लवकर येऊ. आपली माहहती बरोबर असल्याची, आपण 

हनघण्यापूवी खात्री करून घेऊ. जर आपण ती पुन्हा एकदा बहघतली तर, डॉ 

वॉटसनला पण त्याचा, पठरहस्र्ती समजून घ्यायला, उपयोग होईल. तुम्ही म्हणता 

त्याप्रमाणे हमसेस रॉन्डर, तुमची गेली सात वषे भाडेकरू आहे. आहण तुम्ही फक्त 

एकदाच, हतचा चेहरा पाहहला आह.े” 
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हमसेस मेरीलो म्हणाली, “दवेाजवळ मी प्रार्थना करते, की मी तो परत 

बघायला नको.” 

“मला माहहती आह ेकी तो भयानक ठरत्या, ठळकपण,े जखमी व खुनशी 

आह.े” 

“हमस्टर होम्स, तुम्ही क्वहचतच त्याला चेहरा म्हणाल, असा तो ददसतो. 

आमच्या दधूवाल्याने एकदा हखडकीवरुन डोकावून, त्याची झलक पाहहली आहण 

पुढील बागेत त्याच्या चरवीतले सवथ दधू साांडले. असा तो चेहरा आह.े जेहहा मी एकदा 

हतच्या नकळत, हतला पाहहले, तेहहा हतने लगबगीने तो झाकून घेतला व म्हणाली, 

“हमसेस मेरीलो, तुम्हाला आता शेवटी कळले असेल, की मी कधीच माझे अवगुांठन, 

का काढत नाही.” 

“तुम्हाला हतचा काही इहतहास, माहहती आह ेका?” 

“काहीच नाही.” 

‘ती इर्े रहायला आली, तेहहा हतने काही सांदभथ, ददल ेनाहीत का?” 

“नाही सर, पण हतने खूप रोख पैसे ददले. तीन महहन्याांचे भाडे, हतने 

टेबलावर आधीच ठेवले. माझ्या अटींवर पण काहीही हरकत, घेतली नाही. या 

ददवसात माझ्यासारख्या गरीब बाईला असी सांधी सोडणे, परवडणारे नहहते.” 

“हतने ह ेतुमचे घर हनवडण्याचे, काही कारण साांहगतले का?” 

‘ह ेघर रस्त्यापासून बरेच आत आह ेव इर्े खासगीपणा जपता येतो. हशवाय 

मी फक्त एकच भाडेकरू ठेवते. आहण मला माझे कुटुांब नाही. मी अस ेसमजते की हतने 
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इतर घरेही पाहहली, पण ह ेहतला सवाथत सोयीस्कर वाटले. खासगीपणा हतला हवा 

आह ेव त्यासाठी ती पैसे मोजायला तयार आह.े” 

‘तुम्ही म्हणता, की एकदा अचानकपणे घडलेला प्रसांग सोडला तर, हतने 

पहहल्यापासून शेवटपयांत, कधीच हतचा चेहरा दाखवला नाही म्हणजे ही, फारच 

वेगळी गोष्ट आह.े आहण म्हणूनच तुम्हाला, हतची परीक्षा करायची आह.े” 

“हमस्टर होम्स, मला जोपयांत भाडे हमळते, तोपयांत मी अत्यांत समाधानी 

आह.े तुम्हाला अशी शाांत व कमी त्रास देणारी भाडेकरू हमळणे, कठीण आह.े’ 

“पण मग प्रकरण, या र्राला का गेले?” 

“हतची तब्येत. हमस्टर होम्स, ती खालावत चालली आह.े आहण हतच्या 

मनात काहीतरी भयांकर आह.े ती ‘खून’ ‘खून’ असे ओरडत असते. एकदा हतला मी 

‘अरे दषु्ट पशु’ ‘राक्षस’ अस ेओरडताना ऐकल.े ह ेरात्री घडले व अगदी घरभर तो 

आवाज घुमला. त्यामुळे मी घाबरून, र्रर्रायला लागल.े मग सकाळी मी हतच्याकडे 

गेल ेव बोलल,े “हमसेस रॉन्डर, जर तुम्हाला काही त्रास होत असेल, तर चचथमधील 

लोकाना तुम्ही बोलावू शकता. ककां वा पोलीसही येऊ शकतात. त्याांच्याकडून तुम्हाला 

मदत हमळेल.” ती म्हणाली, ‘कृपा करून पोलीस नकोत. आहण जे पूवी घडले ते 

चचथमधले लोक बदलू शकणार नाहीत. आहण तरीही, मी मरण्यापूवी, जर कोणी सत्य 

जाणून घेतले, तर माझे मन शाांत होईल.’ म्हणून हमस्टर होम्स, हतला तसे काहीच 

नको असल्याने, मी तुमच्यासारख्या गुप्तहरेाला बोलावणे पाठवले. हतलाही ह ेपसांत 

पडल ेआह.े ती म्हणाली, ’मी ज्याच्याबद्दल कधीच हवचार केला नहहता, असा हाच 

तो मनुष्य. हमसेस मेरीलो, तुम्ही त्याना इर्े आणा. आहण ते येत नसतील तर त्याना 
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साांगा, की मी जांगली जनावराांचा खेळ करणाऱ्या, रॉन्डरची बायको आह ेव माझे नाव 

अब्बास परवा असल्याचे, साांगा. ह ेबघा, हतने इर्े ते हलहहले आह.े ती पुढे म्हणाली, 

“मला वाटतो आह,े तोच तो माणूस असेल, तर तो इर्े नक्की येईल.” 

होम्सने शेरा मारला, “आहण त्याप्रमाणे मी आलो आह.े फार छान, हमसेस 

मेरीलो. मला डॉ वॉटसनबरोबर र्ोडे बोलावे लागेल. तोपयांत जेवणाची वेळ होईल. 

साधारण तीन वाजता, हिक्स्टनमधील तुमच्या घरी, तुम्ही आमची वाट बघा.” 

आमची पाहुणी अडखळत, सावकाश खोलीबाहरे गेल्यावर, लगेच मग 

शेरलॉक होम्स भयांकर ताकदीने, कोपऱ्यातील सावथजहनक पुस्तकाांच्या दढगावर तुटून 

पडला. काही हमहनटे सतत पानाांची खुसखुस झाली. नांतर समाधानाचा एक सुस्कारा 

टाकून, त्याने जे काही शोधले, ते घेऊन तो बाहरे आला. तो इतका उत्तेहजत झाला 

होता, की हवहचत्रपणे, पाय एकमेकाांवर काटकोनात ठेऊन, बसून राहहला. त्याच्या 

अवती भवती पुस्तके पडली होती व एक त्याच्या गुडघ्याांवर उघडे होते. 

वॉटसन, मला या केसबद्दल पूवीही, काळजी वाटत होती. इर्े माझ्या 

सांहक्षप्त ठटपण्या पडल्या आहते. पण मी कबूल करतो, की मला यातून, काहीही 

अर्थबोध होत नाही. आहण तरी माझी खात्री आह,े की अचानक आलेले रक्तरांहजत, 

सांशयी मरण शोधून काढणारा, चुकला होता. तुला अब्बास परवाची दःुखाांत गोष्ट 

आठवत नाही का?” 

“नाही, होम्स.” 
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“आहण तरी, तू तेहहा माझ्याबरोबर होतास. पण नक्कीच माझे स्वतःच ेमत, 

फार वरवरचे होते. कारण कुठल्याच पक्षाने, माझी मदत माहगतली नहहती. कदाहचत 

तू कागद वाचायच ेकष्ट घेशील?” 

“तू मला, मुदे्द दऊे शकणार नाहीस का?” 

“ते अगदी सहज करता येईल. मी बोलू लागलो, की तुला ते आठवेल. अर्ाथत, 

रॉन्डर ह े घरगुती नाव आह.े तो वॉम्बवेलचा व सँगेरचा प्रहतस्पधी होता. आहण 

त्याच्या काळातील, सकथ सचे खेळ करणारा, महान व्यवस्र्ापक / मालक होता. तरीही 

असा पुरावा आह,े की तो दारू हपऊ लागला. आहण मग तो आहण त्याचा खेळ, 

दोन्हीचा दजाथ घसरू लागला. ती मोठी शोकाांहतका झाली. त्याची गाडी 

बकथ शायरमधील एका छोया खेडेगावात, अब्बास परवा, येर्े रात्री र्ाांबली होती. ते 

हवम्बल्ड्ड्नच्या वाटेवर होते. ते रस्त्याने चालले होते. वाटेत फक्त मुक्काम करायच,े पण 

खेळ दाखवायचे नाहीत. कारण ती लहान गावे असल्याने, त्याना पुरेशी प्राप्ती झाली 

नसती.  

त्याांच्या खेळात एक खूप छान, उत्तर आदफ्रकेतील डसांह होता. त्याचे नाव, 

सहारा राजा होते. रॉन्डर व त्याची बायको. दोघाांची अशी सवय होती, की ते त्याच्या 

डपांजऱ्याच्या आतून खेळ करत असत. हा फोटो बघ. त्यावरून तुला कळेल, की रॉन्डर 

एखाद्या मोठ्या डुकरासारखा होता व बायकोही महाकाय होती. एका कोटथमाशथलच्या 

वेळी असा आदशे हनघाला, की तो डसांह धोकादायक असल्याने, डपांजऱ्याच्या आतून 

खेळ करू नये,. पण नेहमीप्रमाणे, ओळख असलेला डसांह काय करणार आह,े असे 

समजून तो, धाब्यावर बसवला गेला.  
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“रॉन्डर ककां वा त्याची बायको नेहमीप्रमाणे, त्याला रात्री खायला द्यायला 

गेल.े कधी ते दोघे जात. तर कधी एकेकटा जाई. पण ते काम, ते दसुऱ्या कुणाला 

साांगत नसत. त्याांचा असा हवश्वास होता की जोपयांत ते खाणे घेऊन जात आहते 

तोपयांत, डसांह त्याना, त्याचे भल ेकरणारा समजेल आहण त्याांच्यावर कधीही हल्ला 

करणार नाही. सात वषाांपूवी, त्या हवहशष्ट रात्री, ते दोघ ेगेले आहण एक भयानक 

प्रकार घडला. तो नक्की काय होता, ह ेकधीच स्पष्ट झाले नाही.  

मध्यरात्री सवथ पठरसर त्या जनावराच्या गजथनेने आहण बाईच्या 

ककां काळ्याांनी जागा झाला. वेगवेगळे ररांगमास्टसथ व नोकर त्याांच्या तांबूतून, कां दील 

घेऊन घाईघाईने बाहरे पडल.े त्या उजेडात, त्याना भयानक दषृ्य ददसले. उघड्या 

असलेल्या डपांजऱ्यापासून दहा याडाथवर पडलेल्या, रॉन्डरच्या डोक्याच्या मागील 

भागाचा, चेंदामेंदा झाला होता. त्याच्या डोक्याच्या कातडीवर, पांज्याच्या मोठ्या 

खुणा होत्या. डपांजऱ्याच्या दाराजवळ, हमसेस रॉन्डर पाठीवर उताणी पडली होती. 

हतच्यावर डसांह जबडा उघडून ओणावला होता. हतचा चेहरा असा काही फाडला गेला 

होता, की ती हजवांत राहील, अस ेवाटत नहहते. सकथ स मधल्या बऱ्याच लोकाांनी, 

दणकट हलओनाडोच्या व हवदषुक हग्रग्जच्या नेतृत्वाखाली, काठ्या घेऊन त्या 

प्राण्याला डपांजऱ्यात परत बांददस्त केले. तो डसांह मोकळा कसा सुटला, ह ेएक गूढच 

होते. अस ेअनुमान काढले गेल,े की जेहहा त्या जोडीने, डसांहाला खायला दणे्यासाठी 

डपांजऱ्याचे दार उघडले, तेहहा त्या प्राण्याने त्याांच्या अांगावर झेप घेतली. त्या प्रसांगात, 

बाकी काहीच पुरावा नहहता. फक्त ती अत्यांत घाबरलेली बाई, ककां चाळत राहहली. 

‘हभत्रा! हभत्रा!’ असे बडबडत, ती ते ज्यात रहायच ेत्या गाडीच्या ददशेने, मागेमागे 
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येऊ लागली. त्या घटनेची चौकशी सुरू झाली आहण त्या ददुैवी प्रसांगातील अटळ 

साक्षीदार, म्हणून हतला हहडीस, जखमी चेहरा घेऊन, कोटाथत जावे लागले.  

“दसुरा काय पयाथय, उपलब्ध होता?” मी म्हणालो.  

“तू अस ेम्हणू शकतोस. पण बकथ शायरच्या पोलीस अहधकाऱ्याांपैकी गुप्तहरे 

एडमांडला, एकदोन मुदे्द गोंधळात टाकत होते. तो चतुर मनुष्य होता. नांतर त्याला 

दसुऱ्या गावाला पाठवण्यात आले. आहण अशा तऱ्हनेे, मी या प्रकरणाशी, जोडला 

गेलो. त्याने, त्या प्रकरणातील लक्ष काढून घेतल.े” 

“बारीक, हपवळसर केस असलेला मनुष्य?” 

“बरोबर. मला खात्री होती, की तुला ते आठवेल.” 

“पण त्याला, काय सलत होते?” 

“आम्हाला दोघानाही, सलत होते. ते प्रकरण हाताळण,े फारच अवघड 

होते. त्याकडे डसांहाच्या नजरेतून बघा. तो मोकळा आह.े त्याने काय केले? पुढे पाच 

सहा फेऱ्या मारल्या. त्यामुळे तो रॉन्डरजवळ आला. रॉन्डरने पळायचा प्रयत्न केला -

- पांज्याच्या खुणा डोक्याच्या मागील बाजूस होत्या -- पण डसांहाने त्याला खाली 

पाडले. मग त्याच्यावर ओणवून हनघून जाण्याऐवजी, तो डपांजऱ्याजवळ असलेल्या 

बाईकडे वळला. त्याने हतला पांजे मारले. चेहऱ्यावर चावला. हतच्या ककां काळ्या, अस े

दशथवत होत्या की हतचा नवरा, हतची सुटका करायला असमर्थ होता. तो जखमी 

हबचारा, हतला काय मदत करणार? तुम्ही समजू शकता, की नाही?” 

“नक्कीच.” 
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आहण मग अजून एक गोष्ट झाली. मी हवचार करतो, तशी ती माझ्यावरच 

उलटते. जेहहा डसांहाने गजथना केली व बाई ककां चाळली, तेहहा एक मनुष्य भीतीने ओरडू 

लागला.” 

“तो नक्कीच रॉन्डर होता.”  

“पण त्याची कवटी हचरडली गेली होती, तर तो परत ओरडणे, तुम्ही 

अपेहक्षत धरु शकत नाही. बाईच्या ओरडण्याबरोबर, पुरुषाच्या ओरडण्याचा 

आवाजही आला होता, अस ेसाांगणारे हनदान, दोन तरी साक्षीदार आहते.” 

“मला वाटते सगळा पठरसरच, तेहहा ओरडत होता. इतर 

मुद्द्याांच्याबाबतीत, मी उत्तर शोध ूशकतो.” 

“ते मला कळले, तर मला आनांद होईल.” 

“दोघ ेबरोबर होते. जेहहा डसांह मोकळा सुटला, तेहहा ते डपांजऱ्यापासून दहा 

याडाथवर होते. मनुष्य वळला व त्याला पाडले गेल.े बाईच्या डोक्यात असे आले, की 

डपांजऱ्यात जाऊन स्वतःला बांददस्त करावे. या प्रकारेच फक्त हतला स्वतःची सुटका 

करून घेता आली असती. ती असे करायला लागल्यावर, डसांहाने हतच्यावर उडी 

घेऊन, हतला खाली पाडले. ती हतच्या नवऱ्यावर हचडली. कारण त्याने डसांहापासून 

वळून डसांहाला राग आणला. जर त्याांनी त्या डसांहाला तोंड दाखवले असते, तर ते 

कदाहचत डसांहाला शाांत करू शकल ेअसते. म्हणून ती ‘हभत्रा’ असे ओरडली.  

“झकास, वॉटसन! फक्त यात, एकच चूक ददसते.” 

“होम्स, काय चूक आह?े” 
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“जर ते डपांजऱ्यापासून, दहा याडाथवर होते, तर डसांह मोकळा कसा काय 

होता?” 

“अस ेशक्य आह,े की त्याना कुणी शत्रू असेल व त्यान ेडपांजऱ्याचे दार, उघडे 

ठेवल ेअसेल.” 

“तो डसांह त्याांच्या नेहमीच्या खायला घालण्याला, सरावलेला होता, तर 

मग त्याने त्याांच्याबरोबर खेळण्याऐवजी, रानटीपणे त्याांच्यावर हल्ला का केला?” 

“बहुधा त्या शत्रूने, त्या डसांहाला फार कु्रद्ध बनवले असावे.” 

होम्स हवचारात पडलेला वाटला. काही काळ गपप राहहला.  

“बर वॉटसन, तुझ्या बोलण्यावर मी असे म्हणेन, की रॉन्डरला खूप शत्रू 

होते. एडमांडने मला साांहगतले, की तो पयायल्यावर भयानक अस.े त्याच्या वाटेत 

येणाऱ्याला, वाटेल तशा हशव्या घालून त्रास दते अस.े त्या जणू एखाद्या राक्षसाच्या 

डरकाळ्या असत, असे आपली अशील म्हणाली होती. त्या बाईच्या रात्रीच्या 

ककां काळ्या आठव. पण जोपयांत आपल्याला सवथ काही समजत नाही, तोपयांत आपले 

तकथ , काही ठाम हनणथयापयांत पोचत नाहीत. आपण त्या बाईला भेटण्यापूवी, आपला 

उत्साह ठटकवून ठेवूया.  

जेहहा घोडागाडीने आम्हाला हमसेस मेरीलोच्या घराशी सोडले, तेहहा त्या 

जाड्या बाईला आम्ही हतच्या घराच्या उघड्या दारात, उभे असलेले पाहहले. हतची 

मुख्य काळजी ही होती, की ती भाडेकरू, जागा सोडून जाईल की काय. त्यामुळे ती 

बहुधा, आम्हाला असे साांगायला उभी होती, की तुम्ही काही न करता, आलात तसे 
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परत जा. हतची समजूत घातल्यावर, आम्ही हतच्याबरोबर वाईट गाहलचा अांर्रलेला 

हजना, चढू लागलो व त्या गूढ भाडेकरुच्या खोलीत पोचलो.  

ती कोंडलेली, हशळा वास येणारी, लहानशी जागा होती. आमच्या 

अांदाजाप्रमाणे, ती भाडेकरू क्वहचतच तेर्ून बाहरे जात अस.े एका डहांस्त्र जनावराला 

पाळीव प्राण्यासारखे डपांजऱ्यात कोंडता कोंडता, नहशबाच्या फेऱ्याने, ती स्वतःच 

डपांजऱ्यात कैद झाली होती. खोलीच्या अांधाऱ्या कोपऱ्यात, एका मोडक्या हातवाल्या 

खुचीत, ती बसली. अनेक वषे, योग्य हततकी हालचाल न केल्याने, हतची आकृती बेढब 

झाली होती. पण कधीकाळी ती सुांदर असणार आहण अजूनही ती सुखलोलुप, वाटत 

होती. एका जाड व गडद बुरख्यान,े हतने चेहरा झाकला होता. पण हतचा वरचा ओठ, 

नीट आकाराचे तोंड व गोल हनुवटी ददसत होती. नक्की ती एक वेगळीच बाई 

असल्याचे, मी जाणले. हतचा आवाज चाांगला कमावलेला व सुखकारक वाटत होता. 

ती म्हणाली, “हमस्टर होम्स, माझे नाव काही तुम्हाला अपठरहचत नाही. 

त्यामुळेच मला वाटते, तुम्ही आलात.” 

”तसे आह ेबाईसाहबे, पण तुम्हाला कसे कळले, की मला तुमच्या केसमध्ये 

रुची आह.े” 

“माझी तब्येत सुधारली, तेहहा मला कळले, की मला गावातील गुप्तहरे 

असलेल्या, हमस्टर एडमांड याांनी तपासले. मी त्याांच्याशी खोटे बोलल,े म्हणून मला 

भीती वाटत होती. मी खरे बोलल ेअसते, तर तो कदाहचत शहाणपणा ठरला असता.” 

“खरे बोलणे, नेहमीच शहाणपणाचे ठरते. पण तुम्ही त्याांच्याशी, खोटे का 

बोललात?” 
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“कारण दसुऱ्या कोणाचे तरी भहवष्य, त्यावर अवलांबून होते. मला माहहती 

होते, की तो फारच फालतू माणूस होता. तरी माझ्या सद्सदहववेकबुद्धीला स्मरून, 

मी त्याला बरबाद केले नाही. आम्ही इतके -- इतके जवळ होतो!”  

“पण हा अडर्ळा, आता दरू झाला का?” 

“हो सर, ज्या व्यक्तीबद्दल मी बोलते आह,े ती मेली.’ 

“मग तुम्हाला जे माहहती आह,े ते पोहलसाना का साांगत नाही?” 

“कारण, अजून एका माणसाचा पण, हवचार करायला हवा. तो माणूस 

म्हणज,े मी. मला पोलीस तपासणीमुळे होणारा गवगवा, नको आह.े मी काही आता, 

जास्त जगणार नाही. पण मला शाांततेने, मरायचे आह.े मला एका तरी सुयोग्य 

माणसाला, माझी भयांकर गोष्ट साांगायची आह.े म्हणज ेमी मेल्यावर, कुणाला तरी 

सवथ समजलेले असेल.”  

“बाईसाहबे, तुम्ही माझी भलावण करत आहात. मी जबाबदार मनुष्य आह.े 

मी तुम्हाला अस ेवचन दऊे शकत नाही, की तुम्ही मला जे साांगाल, ते मी पोहलसाना 

साांगणार नाही. कारण, ते माझे कतथव्य असेल.” 

“हमस्टर होम्स, मी तसा हवचार करत नाही. मला तुमचे चाठरत्र्य व 

कामाची पद्धत माहहती आह.े कारण मी काही वषे, तुमचे काम पहाते आह.े फक्त 

वाचणे, एवढाच आनांद माझ्या आयुष्यात, नहशबाने ठेवला आह.े जगात इतर सवथत्र 

चाललेल्या गोष्टींना, मी मुकल ेआह.े पण माझ्या बाबतीत, मी माझ्या दःुखद गोष्टीचा, 

तुम्हाला उपयोग होण्याची सांधी सोडणार नाही. मी ते साांगून, माझे मन मोकळे 

करीन.” 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

166 
 

“मी व माझा हमत्र, तुमचे म्हणणे आनांदाने ऐकू.” 

ती बाई उठली व खणातून एका माणसाचे, फोटो काढले. तो मजबूत 

शरीराचा होता. त्याचे मोठे हात, त्याच्या फुगलेल्या छातीवर घडी करून ठेवलेले 

होते. त्याच्या मोठ्या हमशाांमधून स्वतःच्या समाधानाचे हसू हसणारा व अनेकाना 

ताब्यात ठेवणारा, असा तो होता.  

“तो हलओनाडो आह.े” ती म्हणाली. 

“हलओनाडो, तो पुरावा दणेारा मजबूत माणूस?” 

“तोच तो. आहण हा -- दसुरा फोटो. हा माझा नवरा आह.े” 

“त्याचा चेहरा भयानक होता. डुकरासारखा असलेला माणूस. महाकाय, 

शहक्तमान व भीती उत्पन्न करणारा, रानटी, कू्रर व वाईट वतथनाचा असा तो जांगली 

रानडुक्कर माणूस होता. फारच भेसूर तोंडाचा, रागाने तोंडाला फेस आलेला, छोया 

धोकादायक डोळ्याांचा; अशी त्याची तुम्ही कल्पना करू शकता. शारीठरक शक्तीच्या 

जोरावर, अशक्ताांना त्रास दणेारा, खूनखराबा करणारा व पशुसारखाच असणारा, 

असा तो होता. ह ेसवथ त्याच्या ओघळलेल्या गालाांवर, हलहहले होते.  

“सभ्य गृहस्र्हो, ह ेदोन फोटो, त्याांची गोष्ट समजून घायला, तुम्हाला मदत 

करतील. मी एक कोंड्यावर वाढलेली, सकथ समधील गरीब मुलगी होते. गोल ररांगमधून 

मागेपुढे उड्या मारायचे काम, मी दहा वषाथची होण्याच्या आधीपासून, करत होते. 

मी जाणती झाल्यावर, हा माणूस माझ्यावर प्रेम करू लागला. त्याच्या वासनेला, प्रेम 

म्हणता येत असले तर! त्याच्या पापी कृत्याांमध्ये, मी त्याची बायको होऊन सहभागी 

झाले, त्या ददवसापासून माझा नरकवास सुरु झाला. त्या राक्षसाने, माझा शारीठरक 
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आहण मानहसक छळ केला. त्याच्या कारवाया जाणत नहहते, असे सकथ सच्या 

खेळामध्ये कोणीच नहहते. त्यान ेमला, इतर सवाांपासून तोडले. मी तक्रार केल्यावर, 

त्यान ेमला बाांधून, चाबकाने बेदम चोपून काढले. सवाथना माझी दया येई व त्याचा 

हतटकारा वाटे. पण ते, काय करू शकत होते? ते सगळे त्याला घाबरत. कारण तो 

सवथ वेळी, भयानक असे आहण दारू पयायलेला असे, तेहहा तर खुनशी अस.े त्याच्या 

वारांवार लोकाांवर हल्ला करण्यामुळे व पशुांवर अत्याचार करण्यामुळे, तो 

पोहलसाांकडून पकडला जाई. पण त्याच्याकडे भरपूर पैस े असल्याने, त्याला दांड 

भरायला, काहीच वाटत नसे. सवथ चाांगली माणसे, आम्हाला सोडून गेली. खेळ 

हळूहळू, गाळात जाऊ लागला. फक्त हलओनाडो व मी दोघानीच छोटा हजमी ग्रीग्ज 

या हवदषूकाच्या मदतीने ती कशीबशी चालू ठेवली. हबचारा ग्रीग्ज! त्याच्याकडे 

लोकाना ्सवण्यासारखे, मजेशीर काही नहहते. पण खेळ चालू ठेवण्यासाठी, तो 

काहीतरी करत राहहला.  

मग माझ्या आयुष्यात, हलओनाडो अहधकाहधक येऊ लागला. तुम्हाला तो 

कसा आह ेते माहहतीच आह.े त्या दणकट शरीरात, जो काही सुप्त असा दषु्ट आत्मा 

दडलेला होता, तो आत्ता मला कळला. पण तेहहा तो मला, माझ्या नवऱ्यापेक्षा 

चाांगला, अगदी दवेदतूासारखा वाटू लागला. त्याला माझी दया आली व त्याने मला 

मदत केली. आमचे एकमेकाांवर गाढ, अगदी भावनाहतरेकाने केलेले, प्रेम बसले. अशा 

प्रेमाची मी फक्त स्वप्नात, कल्पना केली होती पण प्रत्यक्षात, कधीच अनुभवले नहहते. 

माझ्या नवऱ्याला याचा सांशय आला, पण मला वाटते, तो हभत्रा व दांडुकेशाही 

गाजवणारा, असा दोन्ही प्रकारचा होता. तो कसा कुणास ठाऊक, पण हलओनाडोला 

घाबरणारा होता. त्याने त्याच्या पद्धतीने, माझा पूवीपेक्षा अहधक छळ करून, सूड 
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घेतला. एका रात्री माझ्या ककां काळ्या ऐकून, हलओनाडो आमच्या गाडीच्या दाराशी 

आला. आम्ही त्या रात्री एका दःुखी घटनेच्या जवळ येऊन ठेपलो. मी आहण माझा 

हप्रयकर, समजून चुकलो, की आता यातून माघार घेण,े शक्य नाही. माझा नवरा, 

जगायला लायक नहहता. आम्ही बेत आखला, की हा मेला पाहहजे.  

हलओनाडो हुशार व बेत आखण्यात हनष्णात, अशा बुद्धीचा होता. त्याने 

तो सवथ बेत आखला. मी त्याला दोष दते नाही, कारण, मी कुठल्याही पठरहस्र्तीत, 

त्याची सार् सोडणार नहहते. पण माझ्याकडे, अशी युक्ती शोधून काढण्याइतकी बुद्धी 

व चातुयथ नहहते. आम्ही -- म्हणजे हलओनाडोने एक हत्यार बनवले. र्ांड डोक्याने 

त्यान ेबाहरेील बाजूस टोक वळलेली, हसहासारखी पाच लाांब स्टीलची नख ेअसलेली 

काठी बनवली. जवळजवळ डसांहाचा पांजाच बनवला. माझ्या नवऱ्याला मरणधक्का 

दणे्यासाठी, तो डसांहाचा पांजा केला होता. डसांहानेच त्याच्यावर हल्ला केला आह,े असा 

आभास होऊन, आमच्यावर काही आरोप येऊ नये, अशी ती योजना होती. त्यासाठी 

आम्ही डपांजऱ्याचे दार, र्ोडे उघडे ठेवल ेहोते.  

“ती गडद काळोखाची रात्र होती. तेहहा मी व माझा नवरा आमच्या 

नेहमीच्या सवयीप्रमाणे, डसांहाला खायला घालण्यासाठी आलो. आमच्याबरोबर 

आम्ही, जस्ताच्या र्ाळीतून कच्च े मास आणले होते. डपांजऱ्याजवळ पोचण्यापूवी, 

आम्हाला गाडी ओलाांडावी लागणार होती व हतर्े कोपऱ्यात हलओनाडो र्ाांबला 

होता. त्याच्या लक्षात येण्यापूवीच, आम्ही त्याच्या अांगावरुन पुढे गेलो. पण तो 

आवाज न करता चुपचाप आमच्या पाठोपाठ आला. माझ्या नवऱ्याच्या डोक्यात तो 

डसांहाचा खोटा हात घुसल्याचा आवाज मी ऐकला. तो ऐकून माझे हृदय, आनांदाने 

धडधडू लागले. मी पुढे झाले व डसांहाच्या डपांजऱ्याच्या दाराची फट बांद करायला गेल.े 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

169 
 

आहण मग एक भयांकर गोष्ट झाली. तुम्ही ऐकल ेअसेल, की माणसाच्या रक्ताचा वास, 

या प्राण्याना दकती झटकन येतो व त्यामुळे ते कसे उत्तेहजत होतात. काहीतरी 

अांतःप्रेरणेने, त्या प्राण्याला क्षणाधाथत कळले, की कुण्या माणसाला भोसकले गेले आहे. 

मी दार लावता लावता त्याने बाहरे उडी मारून, माझ्या अांगावर झेप घेतली. 

हलओनाडो जर त्याच्या शस्त्रासहीत, पुढे आला असता व शस्त्राने डसांहावर वार केला 

असता तर, तर कदाहचत डसांहापासून, मला वाचवू शकला असता. पण त्याची 

घाबरगुांडी उडाली. मी त्याला भीतीने ओरडताना व वळून, पळून जाताना पाहहले. 

त्याच वेळी डसांहाचे सुळे, माझ्या चेहऱ्यात घुसले. त्या गरम, घाणेरड्या श्वासान ेव 

पांज्याने केलेला हवषारी जखमाांनी मी बेशुध्द झाले. त्यापूवी, माझ्या तळव्याांनी मी 

डसांहाचा, फुत्कार टाकणारा व रक्ताने माखलेला जबडा माझ्यापासून दरू सारायचा 

प्रयत्न करत होते. मदतीसाठी ओरडत होते. सवथ पठरसर ढवळला गेल्याचे, मला 

जाणवल.े मग माणसे आल्याचे, मला अांधुक जाणवले. हलओनाडो, ग्रीग्ज व इतर लोक 

मला डसांहाच्या पांज्याखालून, ओढत होते. मी बेशुध्द होते. हमस्टर होम्स, अनेक महहने 

मी, झोपेहशवाय तळमळत राहहले. जेहहा मी भानावर आले व स्वतःला आरशात 

पाहहले, तेहहा डसांहाला खूप हशव्या ददल्या. माझे सौदयथ ओरबाडले म्हणून नहह,े तर 

मला ठार केले नाही म्हणून. माझी एकच इच्छा उरली होती. हमस्टर होम्स, 

माझ्याकडे ती पुरी करायला पैसेही होते. मी माझा कुरूप चेहरा झाकून घेईन व मला 

कोणी ओळखत नाही व कुणी भेटणार नाही अशा ठठकाणी जाऊन राहीन. मला 

तेवढेच करण,े हशल्लक राहहले होते -- आहण तेच मी केले. तो हबचारा जखमी माणूस, 

माझा नवरा, मरणाच्या दाढेत ओढला गेला -- तर अशा तऱ्हनेे, युगेहनया रॉन्डरचा 

शेवट झाला. 
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त्या दःुखी बाईने हतची गोष्ट साांहगतल्यावर, आम्ही काही वेळ शाांत बसून 

राहहलो. मग होम्सने सहानुभूती दाखवत, त्याचे लाांब हात ताणले आहण हतच्या 

हातावर समजूत घातल्यासारखे ठेवल.े असे त्याचे भावप्रदशथन, मी क्वहचतच पाहहले 

होते.  

तो बोलला, “हबचारी बाई! हबचारी बाई! नहशबाचे खेळ खरांच, अगम्य 

असतात. जर अशा ददुवैी घटनेनांतर, काही सहानुभूती हमळणार नसेल, तर जग 

म्हणज ेएक दषु्ट हवनोदच होईल. पण हलओनाडोचे काय?”  

“मी त्यानांतर, त्याला कधी पाहहले नाही व त्याच्याबद्दल काही ऐकलेही 

नाही. कदाहचत त्याच्याबद्दल कडवटपण ेअसा समज करून घेण,े माझ्यासाठी चुकीचे 

होते. अगदी वेगळी व अकल्पनीय अशी डसांहाची कहाणी, आम्ही गावभर पसरवली. 

पण बाईचे प्रेम ही बाब, अशी सहजासहजी नजरेआड करता येत नाही. त्याने मला 

त्या पशूच्या पांजाखाली मरत ठेऊन ददल.े माझ्या गरजेच्या वेळी, मला सोडून गेला. 

तरीही मी त्याला, फाशीच्या तख्तापयांत पोचवू शकल ेनाही. माझे काय झाले, ती 

गोष्ट अलाहहदा. माझ्या आत्ता जगते आहे त्या प्रत्यक्ष आयुष्यापेक्षा, भयांकर अजून 

काय अस ूशकेल? पण मी हलओनाडो व त्याचे नशीब, यामध्ये उभी आह.े” 

“आहण तो मेला का?” 

“गेल्या महहन्यात मागेटजवळ अांघोळ करताना, तो बुडाला. मी 

वतथमानपत्रात त्याच्या मृत्यूबद्दल वाचले.” 

“आहण त्याच्याकडील त्या तुमच्या गोष्टीतील अहितीय व हवहचत्र अशा 

पांचनखी शस्त्राचे त्याने काय केले?” 
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“हमस्टर होम्स, मी साांगू शकत नाही. गावाबाहरे एक हहरवे पाणी असलेली 

चुनखडीची खाण आहे. कदाहचत त्याच्या तळाशी -- ” 

“त्याचे आता फारसे महत्व नाही. ही केस आता बांद झालेली आह.े” 

ती बाई म्हणाली, “हो. ही केस आता बांद झाली आह.े”  

आम्ही जाण्यासाठी उठलो. पण त्या बाईच्या आवाजात, असे काही होते 

की ज्यामुळे, होम्सचे लक्ष हखळले गेले. तो सावकाश हतच्याकडे वळला.  

तो म्हणाला, “तुमचे आयुष्य, तुमचे नसते. त्यात ढवळाढवळ करायचा 

प्रयत्न करू नका.” 

“कोणाला त्याचा उपयोग आह?े” 

“ते तुम्ही कसे साांगणार? जगाचा हाच एक मूल्यवान धडा आह,े की मूकपणे 

वेदना सहन करायला लावणे.” 

त्या बाईच ेउत्तर भयानक होते. हतने हतच ेचेहऱ्यावरील अवगुांठन बाजूला 

केले व पुढे उजेडात आली. 

“ती म्हणाली, “तुम्हाला ह ेसहन होईल का, ते मला माहहती नाही.” 

ते भयानक होते. शब्दात माांडणे शक्य नसलेली, चेहरा असे काही हशल्लक 

नसलेली चौकट! उबग येईल अशा भीतीदायक, नष्ट झालेल्या भागावर उगवून आलेले 

ते दषृ्य! अजूनच भेसूर करणारे, दोन हजवांत, सुांदर, तपदकरी करुण डोळे! होम्सने 

त्याचे हात, दया दाखवण्यासाठी व हवरोधासाठी उांचावले आहण आम्ही दोघे बाहरे 

पडलो. 
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दोन ददवसाांनतर, मी माझ्या हमत्राला भेटलो तेहहा त्याने, मोठ्या 

अहभमानाने, त्याच्या शेकोटीवरील डभांतीच्या बाजूस असलेली, एक छोटीशी हनळी 

बाटली दाखवली. मी ती उचलली. त्यावर लाल हवष, अस ेहलहहलेली हचठ्ठी होती. 

मी ती बाटली उघडली तेहहा, ताजा बदामी वास उसळला. 

मी म्हणालो, “ह ेहायड्रोसायहनक अॅहसड आह.े” 

“बरोबर. ह ेपोस्टाने आले. ‘मला जे घ्यायचा मोह होतो आह,े ते तुम्हाला 

पाठवले आह.े मी तुमचे म्हणणे ऐकेन.’ असा हनरोप होता. वॉटसन, मला वाटते, ही 

पाठवणाऱ्या शूर महहलेच्या नावाचा, आपण अांदाज करू शकतो.”  
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रत्नजहडत मुकुट  

 

 

 

खालील रस्त्याकडे बघत मी हखडकीत उभा होतो. तेहहा मी म्हणालो, 

“होम्स, एक वेडा माणूस येतो आह.े त्याच्या नातेवाईकानी, त्याला एकयाला सोडावे 

ह,े जरा दःुखद वाटते.” 

माझा हमत्र अांगात आळस भरलेल्या हस्र्तीत आरामखुचीतून उठून, त्याच्या 

गाऊनच्या हखशात हात घालून, माझ्या खाांद्यावरून डोकावून पाहू लागला. ती 

उजेडाची व कोरडी अशी, फेिुवारीमधील सकाळ होती. आदल्या ददवशीचा बफाथचा 

र्र अजून रस्त्यावर पडला होता व सूयथप्रकाशात चमकून उठत होता. बेकर रस्त्याच्या 
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मध्यभागी, येणाऱ्या जाणाऱ्या मोटारींमुळे तो बफथ  चुरडला जाऊन, चॉकलेटी पटे्ट 

उठल ेहोते. पदपर् मात्र अजून, पाांढराशुभ्र ददसत होता. पण उांचसखल झाल्यामुळे, 

धोकादायक ठरत्या घसरडा झाला होता. त्यामुळे त्यावरून चालणारे लोक, 

नेहमीपेक्षा कमी होते. फक्त हा चक्रम माणूस सोडून, रेल्वे स्टेशनच्या बाजूने कोणीच 

येत नहहते. त्याच्या हवहचत्र वागणुकीने माझे लक्ष वेधून घेतल.े 

तो साधारण पन्नाशीचा, उांच, दणकट व छाप पाडणारा इसम, वाटत होता. 

त्याचा चेहरा भरीव व उठून ददसणारा होता. शरीरयष्टी हुकमी वाटत होती. त्याने 

दफकट रांगाचे, पण खानदानी छापाचे, कपडे घातले होते. काळा कोट, मोहतया 

करड्या रांगाची पँट व चकाकणारी टोपी घातली होती. पण त्याच्या डौलदार 

कपड्याना व एकां दर शरीरयष्टीला, त्याचे हावभाव शोभत नहहते. कारण तो मधूनच 

उड्या मारत, भरभर चालत होता. पायाांना तो देत असलेल्या अती गतीमुळे, तो 

दमलेला वाटत होता. धावताना तो त्याचे हात, जोरजोराने वरखाली हलवत होता. 

मान इकडेहतकडे, दफरवत होता. चेहराही, हवहचत्रपणे हलवत होता. 

मी म्हणालो, “याला काय झाले असेल? तो घराांवर टाकलेले आकडे, बघत 

चालला आह.े” 

होम्स त्याचे हात चोळत म्हणाला, “मला वाटते, तो इर्ेच, येतो आह.े”  

“हो. मला वाटते, तो माझा व्यावसाहयक सल्ला घ्यायला, येतो आह.े मला 

त्याचे हावभाव, ओळखीचे वाटत आहते. हो. मी तुला, बोललो नाही का?” तो अस े

बोलत असताना तो मनुष्य धापा टाकत, आमच्या दाराशी आला व सबांध घरभर 

आवाज घुमेपयांत, घांटी वाजवत राहहला. 
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काही वेळाने तो आमच्या खोलीत होता. अजून धापा टाकत होता व काही 

न बोलता, नाटकी हावभाव करत होता. त्याच्या डोळ्यातील तीव्र दःुखाची छटा 

बघून, एका झटक्यात आमचे हसू, भीती व दयेमध्ये बदलले. क्षणभर त्याला, बोलताच 

येईना. पण तो त्याचे शरीर, मागे व दोन्ही बाजूला हलवत राहहला. हवचाराांच्या 

अांतापयांत जाऊन पोचल्यासारखे, केस उपटत राहीला. मग एकदम पायावर उभा 

राहून, त्याचे डोके इतक्या जोराने डभांतीवर आपटून घेऊ लागला, की आम्ही दोघेही 

धावलो व त्याला खोलीच्या मध्यभागी आणले. शेरलॉक होम्सने त्याला आरामखुचीत 

ढकलले व त्याच्या शेजारी बसून, त्याच्या हातावर र्ोपटल.े त्याच्याशी हलक्या, 

साांत्वनपर आवाजात बोलू लागला. ते कसे करायच,े ह ेत्याला चाांगलेच ठाऊक होते. 

तो बोलला, “तू माझ्याकडे, तुझी हकीगत साांगायला आला आहसे, नाही 

का? तू घाईने आल्यामुळे, दमला आहसे. तू आधी स्वतःला सावर आहण नांतर तुझी 

काय समस्या आह,े ते मला साांग.” 

छाती धपापत व स्वतःच्या भावनाांशी भाांडत, तो हमहनटभर बसला. मग 

कपाळावरून रुमाल दफरवला. ओठ घट्ट केले आहण त्याचा चेहरा, आमच्याकडे 

वळवला. 

तो म्हणाला, “नक्कीच तुम्ही मला, वेडा समजला असाल.” 

होम्स उत्तरला, “मला वाटते, तू काहीतरी भलत्याच, त्रासात आहसे.” 

“दवेाला माहीत मला -- एकदम अचानक झालेला भयांकर त्रास -- माझी 

बुद्धी भ्रष्ट करणरा --  
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माझे चाठरत्र्य, धुतल्या ताांदळुासारखे असताना, मी लोकाांची अवहलेना, 

एक वेळ सहन केली असती. खासगी सांकटेही प्रत्येकाचा नशीबात असतातच. पण 

दोन्ही एकदम येणे, म्हणजे भयांकर आह.े त्यामुळे मी ढवळून हनघालो आह.े आहण 

फक्त मी एकटाच नाही, तर या भागातील उच्च खानदानी घराण्यातील कोणीतरी पण! 

या भयानक प्रकरणातून बाहरे पडायचा मागथ, शोधायला हवा. नाहीतर, खूपजण या 

त्रासाला बळी पडतील.  

होम्स म्हणाला, “तुमच्या मनात काय आह,े ते बोलून टाका. म्हणजे 

मलादखेील स्पष्टपण ेकळेल, की तुम्ही कोण आहात व तुमची काय व्यर्ा आह.े” 

आमचा पाहुणा म्हणाला, “माझे नाव बहुधा, तुमच्या ओळखीचे असेल. 

थ्रेडनीडल रस्त्यावरील, होल्डर व स्टीह्न्सन बँकींग फमथचा, मी अलेक्झाांडर होल्डर 

आह.े” लांडनमधील सवाथत मोठ्या बँकींग फमथपैकी दोन नांबरच्या बँकींग फमथचा, तो 

जेष्ठ भागीदार असल्याने, ते नाव आमच्या खरेच, ओळखीचे होते. मग काय झाले 

असेल, की लांडनचा सन्मान्य नागठरक, अशा दयनीय अवस्र्ेत असावा? त्याला 

स्वतःची गोष्ट साांगायचे बळ येईपयांत, आमची उत्सुकता दाबून, आम्ही र्ाांबलो. 

तो बोलला, “मला वाटते की वेळेला महत्व आह.े म्हणून मी इर्े यायची 

घाई केली. पोलीस इन्स्पेक्टरने मला, तुमचे सहकायथ हमळवण्याची, सूचना केली आह.े 

मी जहमनीखालील मागाथने बेकर रस्त्याला आलो आहण भरभर पोचण्यासाठी चालत 

आलो. कारण बफाथतून गाड्या, फार हळू चालत आहते. मी व्यायाम करणारा माणूस 

नाही, त्यामुळे मी फार दमलो. पण आता मला बरे वाटते आह.े मी तुमच्यासमोर 

र्ोडक्यात, पण स्पष्टपणे, सवथ गोष्टी माांडतो.  
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तुम्हाला अर्ाथत ह ेमाहहती आह ेकी, यशस्वी बँकींग व्यापारासाठी, ग्राहक 

वाढवण े व आर्र्थक दषृ्या मजबूत अशा ठेवी वाढवण,े क्रमप्राप्त असते. नफा 

वाढवण्यासाठी, सवाथत योग्य मागथ म्हणजे कज ेदेणे. पण त्यात सुरहक्षतता, सांशयास्पद 

असता कामा नये. आम्ही गेले काही वषे, अस ेखूप प्रयत्न केले. अनेक उच्च वगाथतील 

कुटुांबाांकडून, त्याांची भव्य हचत्रे, वाचनालये व चायना कपबशाांचे सांच गहाण ठेऊन, 

आम्ही मोठ्या रकमा कजाथऊ ददल्या आहते. 

काल मी माझ्या कायाथलयात बसलो असताना, कारकुनाने एक काडथ आणून 

ददल.े ते पाहून मी चमकलो, कारण ते दसुऱ्या कुणाचे नसून, इांग्लांडमधील आदराने 

घेतल ेजाणारे, अगदी उच्च स्तरातील व जगातील घरगुती सामानाच्या बाबतीतले, 

अग्रगण्य अस,े नाव होते. तुम्ही दखेील ते ऐकलेले असेल. मला हमळणाऱ्या मानामुळे 

मी हषथभठरत झालो. तो आत आल्याबरोबर, त्याने कामासांबांधी, बातचीत सुरु केली. 

मान्य करण्यास कठीण अस ेते काम, त्याला पटपट उरकायचे होते.  

तो बोलला, “हमस्टर होल्डर, मला असे समजले आह,े की तुम्ही पैसे कजाथऊ 

दतेा.” 

“जेहहा सुरहक्षतता चाांगली असते, तेहहाच आम्ही ते करतो.” 

तो म्हणाला, “मला ५०,००० पौंडाांची ताबडतोब, खूप गरज आह.े अर्ाथत 

मी माझ्या हमत्राांकडून, या दकरकोळ रकमेच्या दहापट रक्कम, हमळवू शकतो. पण मला 

ते व्यवहार म्हणून, घ्यायचे आहते. माझ्या एकां दर समाजातील स्र्ानावरून तुम्ही 

समजाल, की मला कुठल्याही अटी घालणे, शहाणपणाचे होणार नाही.” 
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मी हवचारले, “दकती काळाकरता तुम्हाला ही रक्कम हवी आह,े अस ेमी 

हवचारू शकतो का?” 

‘पुढच्या सोमवारी मला एक मोठी रक्कम हमळणे, अपेहक्षत आह.े आहण तेहहा 

मी बहुधा नक्कीच तुमची रक्कम, तुम्हाला जो व्याजदर योग्य वाटेल, त्यासह परत 

करीन. पण मला लगेच पैस ेहमळण ेआवश्यक आह.े” 

मी म्हणालो, “मी माझ्या स्वतःच्या हखशातून काहीही अटींहशवाय, 

तुम्हाला ताबडतोप रक्कम दऊे शकतो. मला र्ोडा जास्त ताण, सहन करावा लागेल. 

पण जर फमथमधून पैसे द्यायचे असतील, तर मला माझ्या भागीदाराशी, बोलावे 

लागेल. तुमच्या बाबतीत सुद्धा, व्यवहाराची प्रत्येक बाजू मला बघावी लागेल.” 

दजेदार चामड्याची एक काळी चौकोनी केस खुचीत त्याच्या बाजूला ठेवत 

तो म्हणाला, ‘मी ते तसेच घेणे पसांत करेन. तुम्ही रत्नजडीत मुकुटाबद्दल ऐकले असेल 

ना?” 

मी हवचारल,े “राजाच्या खहजन्यातील, मोठी दकमती वस्तु?” 

त्यान ेकेस उघडून, मासाच्या रांगाच्या मऊ मखमलीमध्ये ठेवलेला, तो मोठा 

रत्नजडीत मुकुट दाखवला. तो म्हणाला, “अर्ाथत. त्यात एकोणचाळीस रत्ने आहते. 

आहण सोन्याची ककां मत तर मोजता येण्यासारखी नाही. याची कमीत कमी ककां मत, 

मी तुमच्याकडून जी रक्कम घेणार आह,े त्याच्या दपुपट असेल. मी ती तुमच्याजवळ 

ठेवायला तयार आह.े” 

मी ती मूल्यवान केस, हातात घेतली आहण र्ोड्या सांशयाने, हतच्याकडून 

माझ्या ग्राहकाकडे बहघतले. 
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त्यान ेहवचारले, “तुम्हाला याच्या ककां मतीबद्दल, खात्री वाटत नाही का?” 

“तसे नाही. मला फक्त असा सांशय येतो आहे की -- “ 

“ती वस्तू इर्े ठेवण्याच्या, माझ्या नेकीबद्दल? तुम्ही त्याबाबत, हनडिांत 

राहू शकता. मी चार ददवसात, तुमचे पैसे तुम्हाला परत करून माझी वस्तू घेऊन 

जाईन, अशी मला खात्री असल्याहशवाय, मी ह ेधाडस करणार नाही. ही वस्तू अगदी 

खरी आह.े एवढी सुरहक्षतता पुरेशी आह ेका?” 

“खूप झाली.” 

“हमस्टर होल्डर, माझ्या तुमच्यावर असलेल्या हवश्वासाचे, ह ेप्रहतक आह.े 

कारण मी तुमच्याबद्दल तसेच ऐकलेले आह.े तुम्ही त्याची काळजी घ्याल व 

गावगपपाना र्ारा देणार नाही. कारण याला काही अपाय पोचला, तर ते मोठे प्रकरण 

होईल. त्याला काही धक्का लागला तर, त्याचा पूणथ नाश झाल्यासारखेच होईल कारण, 

जगात अशी दसुरी रत्ने नाहीत, की जी त्या जागी बसू शकतील. तुमच्यावर पूणथ 

हवश्वास टाकून, मी ती इर्े ठेवतो व सोमवारी सकाळी तुम्हाला स्वतः भेटतो.” 

माझे ग्राहक जायला हनघालेले पाहून, मी अजून काही न बोलता, माझ्या 

रोखपालाला बोलावून, त्याला १००० पौंडाच्या पन्नास नोटा काढायला साांहगतल.े 

पण माझ्यासमोरील टेबलावर, ती मूल्यवान केस असताना व मी हतर्े एकटा 

असताना, मी त्या वस्तूबद्दल घेतलेली जबाबदारी माझ्याकडून हनभावली जाण्याची, 

मला शांका वाटू लागली. ती राष्ट्रीय सांपत्ती असल्याबद्दल, काही वाद नहहता. पण 

त्याबाबत ददुवैाने काही नको ते झाल्यास, मोठ्या प्रकरणाला तोंड द्यावे लागेल, ह े

लक्षात येऊन, मी त्याची जबाबदारी घेतल्याबद्दल, स्वतःला कोसू लागलो. पण आता 



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

180 
 

जे झाले, त्यात काही बदल करण े शक्य नहहते. मी ती वस्तू माझ्या खासगी 

लॉकरमध्ये, कुलुपबांद केली आहण परत माझ्या कामाला लागलो.  

सांध्याकाळ झाली. मला वाटले माझ्यामागे ऑफीसमध्ये मी पहहल्याांदाच, 

एवढी मौल्यवान वस्तू ठेवतो आह,े ह ेकाही बरोबर नाही. बँकेचे लॉकसथ पूवी फोडले 

गेल ेहोते. माझा पण कशावरून, फोडला जाणार नाही? अस ेझाले, तर माझी काय 

गत होईल? मी ठरवले, यापुढे मी हजर्े हजर्े जाईन हतर्े हतर्े, ती माझ्याबरोबरच 

नेईन. त्यामुळे ती सदवै, माझ्या ताब्यात असेल. असा हवचार करून मी टॅक्सी 

बोलावली आहण माझ्या घरी, स्रीर्ॅमला, त्या वस्तुसकट गेलो. मी ती जोपयांत वर 

घेऊन गेलो नाही व ती माझ्या कपडे बदलायच्या खोलीतील कपाटात बांदीस्त केली 

नाही, तोपयांत मी सुखाने श्वास घेऊ शकलो नाही.  

हमस्टर होम्स, आता तुम्हाला सवथ काही समजण्यासाठी, माझ्या घराबद्दल 

र्ोडेसे बोलतो. माझा कुत्रा घराबाहरे झोपतो. त्यामुळे त्याचा काही प्रश्न नाही. 

माझ्याकडे अनेक वषाांपासून तीन नोकराणी आहते. त्याांची हवश्वासाहथता वादातीत 

आह.े अजून एकजण ल्युसी नावाची नोकराणी फक्त गेल ेकाही महहने, माझ्याकडे काम 

करते. हतच ेचाठरत्र्य उत्तम आह ेव कामही समाधानकारक आह.े परांतु, ती ददसायला 

सुांदर असल्याने, हतचे चाहते इर्े अवतीभवती घोटाळत असतात. तेवढी एक बाब 

सोडली तर, प्रत्येक बाबतीत ती पूणथपणे चाांगली मुलगी आह.े  

तर ह े नोकराांबद्दल झाले. माझे कुटुांब इतके लहान आह े की त्याबद्दल 

साांगायला फार वेळ लागणार नाही. मी हवधुर असून, मला एकच मुलगा आह,े आर्थर. 

तो म्हणजे माझी हनराशाच आह.े हमस्टर होम्स, घोर हनराशा आह.े त्यात मी मलाच, 
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दोषी समजतो. लोक म्हणतात, की मी त्याला हबघडवल ेआह.े बहुधा, तसेच असेल. 

जेहहा माझी हप्रय पत्नी वारली, तेहहा मला प्रेम करण्यासाठी, फक्त तोच उरला. 

त्याच्या चेहऱ्यावरून क्षणभरासाठी सुद्धा हसू मावळलेले, मला सहन होत नसे. 

त्याच्या सवथ इच्छा, मी पूणथ करत अस.े कदाहचत मी कडक हशस्तीचा असतो तर, 

आमच्या दोघाांसाठीही, ते बरे ठरले असते. मला खरे तर, उत्तम अस ेम्हणायचे होते.  

मला नैसर्गथकपणे असे वाटत होते की, त्याने माझ्या व्यवसायात यशस्वी 

हहावे. पण, तो व्यवसायाहभमुख, नहहता. तो रानटी, लहरी व खरे साांगायचे तर, 

मोठ्या रकमेबाबत मी त्याच्यावर हवश्वास टाकू शकेन असा नहहता. तो तरुणपणी 

उमराव गटाचा सभासद झाला आहण र्ोडेच ददवसात तो, तेर्ील मोहक पद्धती व 

तेर्ील लाांब पसथ घेऊन डहांडणाऱ्या व खर्चथक सवयी असणाऱ्या लोकाांच्या सांपकाथत 

आला. तो अहत प्रमाणात पत्ते खेळू लागला व पैसे उधळू लागला. माझ्याकडे परतपरत 

येऊन, त्याची कज ेचुकवण्यासाठी, उधारीवर पैसे मागू लागला. एकदोन वेळा त्याने 

धोकादायक दोस्ताांपासून, वेगळे होण्याचाही प्रयत्न केला. पण दरवेळी, त्याचा हमत्र, 

जॉजथ बनथवेलने, त्याला परत त्याांच्यात, ओढून घेतल.े 

बनथवेलसारख्या माणसाने त्याच्यावर प्रभाव टाकावा, याचे मला आियथ 

वाटल े नाही. तो वारांवार त्याला घरी आणत अस.े आहण मलादखेील त्याच्या 

व्यहक्तमत्वाची भूल पडल्यासारखे होई. तो आर्थरपेक्षा मोठा आह.े जग त्याच्या 

नादावर झुलत असलेला, सगळीकडे असणारा, सगळीकडे नजरेस पडणारा, 

सांभाषणचतुर आहण अत्यांत देखणा असा तो आह.े. हतेुपूवथक त्याच्या अहस्तत्वाचा 

प्रभाव बाजूला ठेवून मी पाहीले तर, तो अत्यांत अहवश्वासू डोळ्याांचा असल्याचे कळत 

अस.े त्याच्यावर कधीच हवश्वास टाकू नये, असा. असा मीच हवचार केला अस ेनाही, 
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तर मेरीनेही असाच हवचार केला, कारण महहलाना झटपट अांतरज्ञानाने त्या गोष्टी 

कळतात.  

आहण आता ती कोण ह ेसाांगायचे आह.े ती माझी पुतणी आह.े जेहहा माझा 

भाऊ, पाच वषाांपूवी वारला, तेहहा जगात हतला एकटीलाच ठेऊन गेला. तेहहा मी 

हतला घरी आणून, मुलीप्रमाणे हतचा साांभाळ केला. ती माझ्या घरात आलेला सूयाथचा 

दकरण आह.े -- गोड, प्रेमळ, सुांदर, आियथकारक व्यवस्र्ापक व घर साांभाळणारी 

आहण तरीही नाजुक, शाांत व हळूवार अशी ती माझा उजवा हात आह.े एकाच गोष्टीत 

ती माझ्या मनाहवरुध्ह वागली आह,े दोनदा माझ्या मुलाने हतला लग्नासांबांधी 

हवचारल,े कारण तो हतच्यावर खूप प्रेम करतो. पण प्रत्येक वेळी हतने, नकार ददला. 

जर त्याला योग्य मागाथवर आणण्याचे काम कोणी करू शकत असेल, तर तीच करू 

शकते. त्याांच्या लग्नाने, त्याचे पूणथ आयुष्य बदलले असते. पण आता त्यासाठी, फार 

उशीर झाला -- कायमचा फार उशीर! 

हमस्टर होम्स, आता तुम्हाला माहहती आह ेकी, माझ्या घरात कोणकोण 

रहाते. आता मी माझी हवहचत्र गोष्ट सुरु करतो. त्या रात्री आम्ही जेवणानांतर कॉफी 

घेत होतो. तेहहा आर्थर व मेरीला मी माझा अनुभव साांहगतला. आहण मूल्यवान 

खहजन्याबद्दल, जो मी घरी आणून ठेवला होता, त्याबद्दलही साांहगतले. फक्त माझ्या 

ग्राहकाचे नाव मात्र, मी साांहगतले आही. ल्युसी कॉफी घेऊन आली होती. त्यानांतर 

हतने दार लावून घेतले होते. पण ते नक्की बांद होते, ह ेमी शपर्ेवर साांगू शकत नाही. 

मेरी व आर्थर याना त्या मुकुटाबद्दल फार रुची वाटू लागल्याने, त्याना तो पहायचा 

होता. पण मला, ते ठीक वाटले नाही.  
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आर्थरने हवचारले, “तुम्ही तो कुठे ठेवला आह?े”  

“माझ्या कपाटात.” 

तो म्हणाला, “ठीक आह.े मी अशी आशा करतो, की रात्री घरावर दरोडा 

पडणार नाही.” 

मी उत्तरलो, “तो कुलुपबांद आह.े” 

“ओहो, माझी जुनी दकल्ली त्याला बरोबर लागते. मी लहान असताना त्या 

दकल्लीने ते उघडले होते.” 

“त्याला नेहमी, रानटी पद्धतीने बोलायची सवय होती. तो काय बोलला, 

यावर मी हवचार केला. त्या रात्री, एकदम पडलेला चेहरा घेऊन, तो माझ्यापाठोपाठ, 

माझ्या खोलीत आला.  

मान खाली घालून बोलला, “ह ेबघा डॅड, तुम्ही मला २०० पौंड दऊे शकाल 

का?” 

मी तीक्ष्णपणे म्हणालो, “नाही. मी नाही देऊ शकत. मी पैशाच्या बाबतीत, 

तुझ्याशी फार उदारपणे वागलो आह.े” 

तो म्हणाला, “तुम्ही खूप दयाळूपणा दाखवला आह.े पण मला पैस ेपाहीजे 

आहतेच. नाहीतर क्लबमध्ये मला तोंड दाखवायला, जागा रहाणार नाही.” 

मी ओरडलो, “फार छान!” 
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तो म्हणाला, “तुम्हाला माझी मानहानी झालेली, आवडणार नाही. असे 

झालेले, मलाही सहन होणार नाही. तुम्ही मला ददले नाहीत, तर मला अन्य मागथ 

शोधावे लागतील.” 

मी फारच रागावलो, कारण या महहन्यात, ह े हतसऱ्याांदा होत होते. मी 

ओरडलो, “मी तुला एकही पैसा देणार नाही.” यावर तो अहधक काही न बोलता, मान 

खाली घालून, हनघून गेला. 

तो गेल्यावर, मी माझे कपाट उघडून, खहजना सुरहक्षत असल्याची खात्री 

केली व परत कुलूप लाऊन टाकले. मग मी घराभोवती चक्कर मारून, सवथ काही ठीक 

असल्याची खात्री केली, सहसा मी ह ेमेरीला साांगत अस.े पण मला ते स्वतःच, करावेसे 

वाटल.े मी खाली उतरलो, तेहहा हॉलच्या एका हखडकीशी, मला मेरी ददसली. हतने 

हखडकी बांद करून कडी लावली. 

ती मला र्ोडी उहिग्न वाटली. ती बोलली, डॅड, तुम्ही त्या नोकराणीला, 

ल्युसीला, आज रात्री बाहरे जायची परवानगी, ददली आह ेका?” 

“अर्ाथतच नाही.”  

“ती आत्ताच, मागच्या दाराने आली. मला वाटते, ती बाजूच्या दाराशी, 

फक्त कोणाला तरी भेटायला गेली होती. पण मला वाटते, हतला काहीतरी धोका आह े

व ती सुरहक्षत नाही. ह ेर्ाांबवल ेपाहीजे.”  

“तू सकाळी हतच्याशी बोल. ककां वा तुला वाटत असेल तर, मी बोलतो. तुला 

खात्री आह ेना, की सवथ व्यवहस्र्त बांद केले आह?े” 
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“अगदी खात्रीने, डॅड.” 

“मग शुभ रात्र.” अस ेम्हणून मी, माझ्या झोपायच्या खोलीत, वर गेलो व 

लगेच झोपलो.  

“हमस्टर होम्स, जे घडले ते सवथ, मी तुम्हाला साांगायचा प्रयत्न करतो आह,े 

कारण त्यामुळे तुम्हाला पुढे, कदाहचत फायदा होईल. पण तुम्हाला काही हवचारायचे 

असल्यास, हवचारू शकता.” “तुमचे साांगण ेअगदी खुलासेवार आह.े” इहत होम्स. 

“आता मी गोष्टीच्या ज्या भागाकडे वळतो आह,े त्यात मी हवशेषकरून 

खुलासेवार असावे, अशी मी इच्छा करतो. मी अगदी ढाराढूर झोपणारा, माणूस 

नाही. आहण माझ्या मनातल्या काळजीने, मी अजूनच तसा झालो होतो. साधारण, 

पहाटेच्या दोन वाजता, घरात काही आवाज झाल्याने, मी जागा झालो. त्यापूवीही 

मी टक्क जागा होतो. मला अस ेवाटल,े की एक हखडकी, र्ोड्या हळूवारपणे लावली 

गेली. मी चाहूल घेत, पडून राहहलो. अचानक माझ्या पुढच्या खोलीत, हळूच पाय 

वाजल्याचा आवाज मला ऐकू आला. मी अांर्रुणातून बाहरे पडलो. मी भीतीने र्रर्र 

कापत होतो. आहण मी माझ्या खोलीच्या दारातून, बाहरे डोकावून पाहहले. 

मी ककां चाळलो, “आर्थर! अरे खलनायका, अरे चोरा, मुकुटाला हात 

लावायची तुझी छाती कशी झाली?” 

ददव्याचा मांद प्रकाश चालू ठेवूनच, मी आलो होतो आहण माझा आनांदी 

नसलेला मुलगा, त्याच्या शटथपँटमध्ये उजेडात, हातात मुकुट घेऊन उभा होता. तो 

सवथ शक्तीहनशी, मुकुट वाकवायच्या ककां वा रानटीपणे तोडफोड करायच्या, पाहवत्र्यात 

होता. माझे ओरडण ेऐकून त्याच्या हातून तो पडला व तो मरणाांहतक घाबरला. मी 
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तो मुकुट ओढून घेतला व तपासला. त्याचा तीन रत्ने बसवलेला एक सोन्याचा कोपरा, 

नाहीसा झाला होता.  

मी अत्यांत सांतापाने ओरडलो, “अरे अपमानकारक माणसा, तू त्याची 

मोडतोड केलीस. तू माझी कायमची, नाचक्की केलीस. तू चोरलेली रत्ने, कुठे आहते?” 

तो केकाटला, ‘चोरलेली?” 

मी त्याला खाांद्याला धरून गदागदा हलवत, गजथना केली, “हो, चोरा,” 

तो बोलला, “मी, काहीच काढली नाहीत. त्यातून, काहीच कमी झालेली 

नाहीत.” 

“त्यातून तीन नाहीशी झाली आहते. आहण तुला माहहती आह,े की ती कुठे 

आहते. मी तुला खोटारडा व चोर दखेील म्हणू का? मी तुला त्या मुकुटावर, जोर 

लावताना पाहहले नाही, अस ेतू समजतोस का?” 

तो म्हणाला, “तुम्ही मला, भरपूर हशव्या ददल्या आहते. मी आता अजून, ह े

सहन करणार नाही. तुम्ही माझा अपमान केल्यामुळे, मी आता या हवषयावर, अजून 

एकही शब्द बोलणार नाही. मी तुमचे घर, सकाळी सोडेन आहण जगात कसे जगायचे, 

ते माझे मी बघेन.” 

मी दःुखाने व रागाने वेडाहपसा होऊन ओरडलो, ‘तू ते पोहलसाांच्या हातात 

दशेील. मी ह ेप्रकरण धसास लावीन.” 
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त्याच्या स्वभावात मला माहहती नसलेल्या, तीव्र अशा भावनेने, तो 

बोलला, “तुम्हाला माझ्याकडून काही कळणार नाही. तुम्ही पोहलसाना बोलावलेत, 

तर त्याना काय शोधायचे त ेशोध ूद.े” 

सारे घर जागे होऊन, घाबरेघुबरे झाले होते. कारण रागाने, माझा आवाज 

चढला होता. पहील्याांदा मेरी माझ्या खोलीत धावली. मुकुट व आर्थरचा चेहरा बघून, 

हतला काय झाले ते कळले. ती ककां चाळत जहमनीवर बेशुध्द पडली. मी नोकराणीला, 

पोहलसाना पाचारण करण्यासाठी पाठवले आहण ताबडतोप तपास, त्याांच्या हातात 

ददला. जेहहा इन्स्पेक्टर व कॉन्स्टेबल आत हशरले, तेहहा आर्थर त्याचे हात दमुडून, 

रागान ेउभा होता. चोरीच्या गुन्ह्याखाली, त्याला मी पोहलसाांच्या ताब्यात देणार 

का, अस ेत्याची नजर हवचारत होती. मी अस ेम्हणालो, की ह ेखासगी प्रकरण आह,े 

पण सावथजहनक झाले आह.े कारण मोडतोड केलेला मुकुट, ही देशाची सांपत्ती होती. 

मी साांहगतले, की सवथ काही कायद्याप्रमाणे हहावे.  

तो म्हणाला, “तुम्ही मला ताबडतोप पकडू नका. मी पाच हमहनटाकरता 

घर सोडल,े तर ते तुमच्या व माझ्याही फायद्याचे होईल.” 

मी म्हणालो, “तेवढ्यात तू पळून गेलास व कदाहचत तू जे चोरले आहसे, ते 

तू लपवलेस तर?” आहण मग जी भयांकर पठरहस्र्ती ओढवेल, ती माझ्या लक्षात आली. 

मी त्याला म्हणालो की ह े लक्षात ठेव, की फक्त माझीच मानहानी नहह े तर 

दशेाचीदेखील मानहानी होऊन, धमकीचे प्रकरण सुरु होईल. त्याने पाहीजे तर हनघून 

जावे, पण त्या तीन रत्नाांचे त्यान ेकाय केले, ह ेसाांगावे. 
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मी बोललो, तुला या प्रकरणाला, तोंड द्यावेच लागेल. तू यात रांगे हार्, 

पकडला गेला आहसे. आहण कबुलीजबाबाने, तुझा गुन्हा आणखीच लिास्पद होणार 

आह.े रत्ने कुठे आहते, ते साांगून, तुझ्या हातात असेल तेवढी भरपाई, तू करू शकतोस. 

मग तुझे अपराध, माफ केले जातील व हवसरलेही जातील.” 

“तुमची क्षमाशीलता, जे ती तुमच्याकडे मागतील, त्याांच्यासाठी ठेवा.” असे 

म्हणून हनरागस हसू हसत, तो माझ्यापासून दरू गेला. तो इतका ताठर होता, की 

माझ्या कुठल्याही शब्दाांचा त्याच्यावर, काहीही पठरणाम होत नहहता. त्यासाठी फक्त 

एकच उपाय होता. मी त्याला पोहलसाांच्या ताब्यात ददले. फक्त त्याचीच झडती 

घेतली गेली नाही, तर त्याच्या खोलीची व त्याने ती रत्ने घरात कुठे ठेवली असण्याची 

शक्यता होती, त्या सवथ जागाांची, कसून झडती घेण्यात आली. पण काही सापडले 

नाही. आम्ही दकतीही मनधरणी केली व धमक्या ददल्या तरी, त्या दःुखी मुलाने काही, 

तोंड उघडले नाही. आज सकाळी तो तुरुांगात गेला. आहण मी पोहलसाांच्या सवथ 

मागण्या पूणथ करून, तुमच्याकडे धावत आलो. तुमच्या चातुयाथने, तुम्ही ही केस 

उलगडू शकाल, असा हवश्वास मला वाटतो. पोहलसाांनी अस ेसाांहगतल ेआह,े की सध्या 

तरी त,े काही करू शकत नाहीत. तुम्हाला योग्य वाटेल, त्या आर्र्थक हद्दीपयांत, तुम्ही 

जाऊ शकता. मी आधीच १०० पौंडाचे बहक्षस त्यासाठी जाहीर केले आह.े अरे दवेा, 

मी काय करू? मी एका रात्रीत माझा मान, रत्ने व मुलगाही गमावला आह.े अरेरे, मी 

काय करू?” 

त्यान े त्याच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला, हात दाबून ठेवल ेव शब्दातीत 

दःुख झालेल्या माणसा प्रमाण,े स्वतःला मागे पुढे झुलवू लागला.  
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शेरलॉक होम्स त्याच्या भुवया जुळवून व डोळे शेकोटीकडे लावून, काही 

हमहनटे शाांत बसला.  

त्यान ेहवचारले, “तुला भेटायला, खूप लोक आले का?”  

“नाही. फक्त त्याच्या कुटुांबासकट, माझा भागीदार व आर्थरचा हमत्र सर 

जॉजथ बनथवेल, ह ेमात्र पुष्कळ वेळा, घरी येऊन गेल.े मला वाटते, आणखी कुणी नाही.” 

त्यान ेहवचारले, “तू समाजात, बाहरे बऱ्याच वेळा, जातोस का?”  

आर्थर खूप वेळा जातो. मी व मेरी घरी असतो. आहण त्याची, आम्ही काही 

पवाथ करत नाही.’ 

“एका तरुण मुलीसाठी, ह ेआगळेवेगळे आहे.” 

“ती स्वभावाने शाांत आह.े हशवाय ती काही, एवढी तरुण नाही. ती चोवीस 

वषाांची आह.े” 

“ह ेसवथ जे तुम्ही साांगत आहात ते हतच्यासाठीही, धक्कादायक असेल.” 

“खूपच भयानक! हतला तर माझ्याहीपेक्षा, जास्त धका बसला आह.े’ 

तुम्हाला दोघानाही, तुझ्या मुलानेच ह ेकेले असेल, याहवषयी काही शांका 

नाही?” 

“कशी असेल, जेहहा माझ्या डोळ्याांनी मी त्याला मुकुट हातात असलेले 

पाहहले.” 
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“मी त्याला हनष्कषथ काढण्याइतका, पक्का पुरावा समजणार नाही. उरलेला 

मुकुट, आधी जसा होता, तसाच होता का?” 

“तो वाकडा केलेला होता.” 

“मग तुला असे वाटले नाही का, की तो तो सरळ करत असेल?” 

“असेच असो. तुम्ही शक्य आह ेतेवढे, ह ेत्याच्यासाठी व माझ्यासाठी करत 

आहात. मुळात, तो हतर्े काय करत होता? जर तो हनरागस आह,े तर मग तो तसे 

साांगत का नाही?” 

‘बरोबर. आहण जर तो दोषी असेल तर, तो काही खोटे, शोधून का काढत 

नाही? त्याचे गपप रहाणे, मला दोन्ही बांद मागथ दाखवते. या केसमध्ये, खूपसे अजून 

मुदे्द आहते. तुला रात्री झोपेतून उठवणाऱ्या आवाजाांबद्दल, पोहलसाना काय वाटते?” 

“त्याना अस े वाटते, की ते आर्थरने त्याची झोपायची खोली लावताना, 

झालेले आवाज असतील.” 

“वा, काहीही गोष्ट! जण ूएखादा माणूस रक्तरांहजत गुन्हा करून, मग त्याच्या 

दाराचा आवाज करून, घरादाराला उठवेल. आहण रत्ने गायब झाली, त्याबद्दल ते 

काय म्हणतात?” 

“ते फर्नथचरची तपासणी करून, अजून ते हमळेल, अशा आशेवर आहते.” 

त्याांनी घराबाहरे, ते शोधायचा हवचार केला का?” 

“हो. त्यात त्याांनी त्याांची, बरीच शक्ती पणाला लावली. सबांध बाग, त्यानी 

अगदी कसोशीने तपासली.’ 
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होम्स म्हणाला, “माझ्या हप्रय हमस्टर होल्डर, ह ेप्रकरण खरे तर, तुला ककां वा 

पोहलसाांना पहहल्याांदा वाटल,े त्यापेक्षा फारच गुांतागुांतीचे आह,े साधे नाही. तुझ्या 

कल्पनेप्रमाणे काय घडले, ते पाहू. तुला वाटते की तुझा मुलगा, अांर्रूण सोडून खाली 

आला, मोठा धोका पत्करून तुझ्या खोलीत गेला, तुझे कपाट उघडले, मुकुट घेतला, 

जोर लावून त्याचा एक भाग मोडला, दसुऱ्या कुठल्यातरी जागी गेला, 

एकोणचाळीसपैकी तीन रत्ने अशा रीतीने लपवून ठेवली की ती कुणालाही सापडू 

नयेत. आहण नांतर उरलेली छत्तीस घेऊन, स्वतः पकडला जायचा धोका 

पत्करण्यासाठी, खोलीत हशरला. आता मी तुला हवचारतो, असे घडले असण्याची 

शक्यता, तुला वाटते का?” 

तो बँकर हताश होऊन म्हणाला, “पण मग दसुरे काय घडलेले, असू शकते? 

त्याचे हतेू हनरागस असतील, तर तो ते साांगत का नाही?” 

होम्स उत्तरला, “ते शोधून काढणे, आमचे काम आह.े तर मग आता हमस्टर 

होल्डर, आपण एकदमच, स्रीर्ॅमला जायला हनघू. आम्ही एक तासभर जवळून घराचे 

हनरीक्षण करू.” 

या शोधमोहहमेत, माझ्या हमत्राने मी पण त्याच्याबरोबर यावे, असा हट्ट 

धरला. मीदेखील त्यासाठी उत्सुक होतो. कारण माझी उत्सुकता व सहानुभूती, आम्ही 

ऐकलेल्या गोष्टीने, पूणथपणे ढवळून हनघाली होती. आर्थरच्या दःुखी वहडलाांप्रमाणेच, 

मलाही आर्थरच दोषी वाटत होता. पण माझा होम्सच्या अांदाजावर इतका हवश्वास 

होता, की मला अस ेवाटत होते, की तो या स्पष्टीकरणाने समाधानी नसल्याने, दसुरे 

काही घडले असण्याची, शक्यताही होती. सबांध वाटेत, त्या उपनगराला पोचेपयांत, 
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तो क्वहचत एखादा शब्द बोलला असेल. पण पूणथ वेळ तो, त्याची हनुवटी छातीत 

रुतवून व टोपी डोळ्याांवर ओढून बसला होता. हवचारात, पार बुडाला होता. आमचा 

अशील, त्याला दाखवलेल्या आशेच्या दकरणाांमुळे, ताजातवाना वाटत होता. आधी 

रेल्वेचा प्रवास व नांतर र्ोडे अांतर चालून, आम्ही फेअरबँक येर्े, त्याच्या हनवासस्र्ानी 

येऊन पोचलो. 

ते घर चौरसाकृती व पाांढऱ्या दगडाांचे असून, बरेच मोठे होते व रस्त्याच्या 

मागील बाजूस होते. दोन मोठ्या लोखांडी गेट्ट्सच्या आत, एका बाजूला दोन 

घोडागाड्या आत जातील, एवढा मागथ होता. हहरवळीवर, बफाथचा र्र पसरला होता. 

उजव्या हाताला, एक लाकडी उांचवटा होता व तेर्ून दोन कुां पणामधून अरुांद रस्ता 

स्वयांपाकघराच्या दारापयांत जात होता. कामाहनहमत्त येणाऱ्या लोकाांसाठी तो आत 

हशरण्याचा ऑदफसचा रस्ता होता. डावीकडील छोटा रस्ता, तबेल्याकडे जात होता. 

आहण तो घराचा भाग नहहता तर सावथजहनक, पण फार वापरला न जाणारा रस्ता 

होता. आम्हाला दारात सोडून, होम्स घराच्या सवथ बाजूने दफरला. पुढच्या बाजूला 

फेऱ्या मारल्या. बाहरेच्या लोकाांसाठी असलेली वाट, बघून आला. बागेच्याभोवती व 

तबेल्यापयांत चक्कर मारली. तो इतका वेळ दफरत होता, की हमस्टर होल्डर आहण मी, 

आत जाऊन शेकोटीजवळ बसलो. आम्ही हतर्े शाांतपणे बसलो असताना, दार उघडून 

एक तरुण स्त्री आत आली. ती जराशी उांच, कृश, आहण हतच्या अशक्त शरीरावर उठून 

ददसणाऱ्या काळ्याभोर केसाांची व डोळ्याांची होती. एखाद्या स्त्रीच्या चेहऱ्यावर 

इतका दफकटपणा, मी पाहहलेला नहहता. हतच ेओठ, लालचुटुक नहहते. पण हतचे 

डोळे, लालसर व पाण्याने भरलेले होते. ती शाांतपणे खोलीत जाताना, सकाळी त्या 

बँकरने मला जेवढे दःुखी बनवले, त्यापेक्षा र्ोडे जास्तच, उदास करून गेली. ती एक 
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खांबीर चाठरत्र्याची व स्वतःच्या भावना काबूत ठेवणारी बाई असूनही, ती एवढी 

दःुखी होती. माझे तेर्ील आहस्तत्व लक्षात न घेता, ती सरळ हतच्या काकाांकडे गेली 

व त्याांच्या डोक्यावरून स्त्रीचा गोड, प्रेमळ हात दफरवला.  

हतने हवचारले, “डॅड, तुम्ही आर्थरला तुरुांगातून सोडायचा आदशे ददलात, 

नाही का?” 

“नाही. नाही. बाळे, ह ेप्रकरण शेवटपयांत, तडीस गेल ेपाहहजे.” 

“पण तो हनरागस असल्याबद्दल, मला पूणथ खात्री आह.े तुम्हाला माहहती 

आह,े की ह ेआम्हा हस्त्रयाांना सहजप्रवृत्तीने समजते. मला माहहती आह,े की त्याने 

काहीही केलेले नाही. तुम्ही फार कडकपणे वागल्याबद्दल, तुम्हाला नक्कीच पिात्ताप 

होईल.”  

“त्याने काही केले नसेल, तर मग तो बोलत का नाही?” 

“कोणाला माहीत? तुम्ही त्याच्यावर सांशय घतेल्यामुळे, बहुधा तो फार 

हचडला होता.”  

“त्याच्या हातात प्रत्यक्ष मुकुट पाहहल्यावर, मी त्याच्यावर सांशय घेणार 

नाही, तर काय करणार?” 

“पण त्याने तो फक्त बघण्यासाठी, उचलून घेतला होता. अरेरे, माझे म्हणणे 

ऐका. कृपया ऐका. तो अगदी, हनरागस आहे. काय घडले, ते जाऊद.े ते परतपरत साांगू 

नका. आपला आवडता आर्थर तुरुांगात आह,े ह ेभयांकर आह.े” 
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रत्ने परत हमळेपयांत, ही केस चालू राहील. मी ती र्ाांबवणार नाही. -- 

कधीच नाही. मेरी, आर्थरबद्दलचे प्रेम तुला याचा हवचार करू दते नाही, की याचे 

माझ्यावर, दकती भयांकर पठरणाम होतील. यावर पडदा पाडण्यापेक्षा, याची खोलवर 

चौकशी करण्यासाठी मी लांडनहून, एका सभ्य गृहस्र्ाला आणले आह.े” 

“हचे ते का?” हतने माझ्याकडे चेहरा वळवत म्हटले.  

“नाही. त्याचा हमत्र. त्याच्या इच्छेप्रमाणे, त्याला आम्ही एकटे सोडले आह.े 

आता तो तबेल्याजवळ असेल.” 

“हतर्े त्याना काय सापडणार आह?े ओहो, मला वाटते, ह ेयेत आहते, तेच 

का त?े मला हवश्वास आह ेसर, तुम्ही या प्रकरणात यशस्वी हहाल. पण मला नक्की 

माहहती आह,े की माझा भाऊ, आर्थर याने गुन्हा केलेला नाही.”  

“मला तुमचे पूणथपणे पटते आह.े आपण ते हसध्द करु, असा माझा हवश्वास 

आह.े” होम्स आत हशरत म्हणाला व परत गाहलच्यावरून मागे जाऊन, त्याच्या 

बुटावरील बफथ  झटकू लागला. 

 

“मला वाटते, या हमस मेरी आहते. मी तुम्हाला एकदोन प्रश्न, हवचारू 

शकतो का?” 

“नक्कीच सर, त्यामुळे या भयांकर प्रकरणावर, उजेड पडायला मदत होईल.” 

“काल रात्री, तुम्ही काहीच ऐकले नाही का?” 
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“माझे डॅड जोरात बोलायला लागेपयांत, काहीच नाही. मग मी खाली 

आले.” 

“काल रात्री तुम्ही, हखडक्या दारे बांद केली होती? तुम्ही सवथ हखडक्या घट्ट 

लावून घेतल्या होत्या का?” 

“हो.” 

“आज सकाळी, त्या सगळ्या तशाच बांद होत्या का?” 

हो.” 

“तुमच्या एका नोकराणीचा, कुणी हप्रयकर आह?े मला वाटते, तुम्ही 

तुमच्या डॅडना काल रात्री ती, कोणाला तरी भेटण्यासाठी बाहेर गेलेले असल्याचे, 

बोललात.” 

“हो. आहण ती मुलगी कदाहचत हॉलमध्ये र्ाांबून, मुकुटाबद्दलचे बोलणे 

ऐकत असेल.” 

“अस्सां! ती हतच्या हप्रयकराला ते साांगण्यासाठी, बाहरे गेली असेल व त्या 

दोघाांनी हमळून चोरीचा बेत आखला असेल, असे तुम्हाला म्हणायच ेआह ेका?” 

तो बँकर अधीरपणे म्हणाला, “पण या सगळ्या खात्रीशीर नसलेल्या 

तकथ टाचा, काय उपयोग आह?े जर मी तुम्हाला साांहगतले आह,े की मी आर्थरला 

हातात मुकुट असलेले, पाहहले आह,े तर -- “ 
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“हमस्टर होल्डर, एक हमहनट र्ाांबा. आपण त्याकडे येऊच. हमस होल्डर, 

आता या मुलीबद्दल. मला वाटते, तुम्ही हतला स्वयांपाकघराच्या दाराने आत येताना 

पाहहले?”  

“हो. जेहहा मी ते दार बांद केले आह ेकी नाही, ह ेबघायला गेले, तेहहा मी 

हतला, आत येताना पाहहले. अांधारात, एका माणसालाही पाहहले.” 

“तुम्ही त्याला ओळखता का?” 

“हो. तो आम्हाला भाज्या आणून देणारा, भाजीवाला होता. त्याचे नाव 

फ्राांहसस प्रॉस्पर आह.े’ 

होम्स म्हणाला, “तो दाराच्या डावीकडे उभा होता. म्हणज ेदाराजवळ नहहे 

तर र्ोडे लाांब?  

“हो. तसाच.” 

“आहण त्याचा पाय लाकडाचा आह?े” 

त्या तरुणीच्या बोलक्या काळ्या डोळ्यात, भीतीसारखे काहीतरी उसळले. 

ती म्हणाली, “तुम्ही तर एखाद्या जादगूारासारखेच आहात. तुम्हाला ते कसे कळले?” 

ती हसली. पण होम्सच्या बारीक उत्सुक चेहऱ्यावर, उत्तराचे हास्य नहहते.  

तो म्हणाला, “मी आता वर जाऊ इच्छीतो. पण मला वाटते, मी परत एकदा 

घराभोवती चक्कर मारावी. वर जाण्यापूवी मी एकदा, खालच्या हखडकीकडे बघतो.” 
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हॉलमधून तबेल्याकडे जाताना ददसणाऱ्या वाटेवरच्या हखडकीशी, तो 

बाहरे दफरताना र्ाांबला. ती उघडून, हातात मोठे शहक्तशाली डभांग घेऊन, त्यान ेनीट 

हनरीक्षण केले. शेवटी तो म्हणाला, “आता आपण वर जाऊ.”  

बँकरची झोपायची खोली, र्ोडेफार फर्नथचर असलेली, लहानशी खोली 

होती. हतर्े करडा गाहलचा होता व मोठे कपाट होते. होम्स प्रर्म कपाटाजवळ गेला 

व कुलुपाचे हनरीक्षण केले.  

त्यान ेहवचारले, “ह ेउघडण्यासाठी कुठली दकल्ली वापरली गेली?” 

तीच, हजचा माझ्या मुलाने उल्लेख केला होता, -- ती अडगळीच्या 

खोलीतील कपाटाची दकल्ली.” 

“ती आत्ता इर्े आह ेका?” 

“ती ड्रेडसांग टेबलावर आह.े’ 

शेरलॉक होम्सने ती उचलली आहण कपाट उघडले.  

तो बोलला, “ह े आवाजरहहत कुलूप आह.े त्यामुळे ते उघडले जाताना 

तुम्हाला जाग आली नाही. मला वाटते या केसमध्ये मुकुट आह.े आपण केस उघडून, 

तो पाहहला पाहहजे.” त्याने केस उघडून, मुकुट बाहरे काढला व टेबलावर ठेवला. तो 

बनवणाऱ्याच्या कलेचा, मोठा सुांदर नमुना होता. त्यात छत्तीस रत्ने होती. अशी वस्तू, 

मी कधी पाहहली नहहती. मुकुटाच्या एका बाजूला, चीर गेली होती. तेर्ील तीन रत्ने 

असलेला कोपरा, गायब केला गेला होता. 
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होम्स म्हणाला, “हमस्टर होल्डर, आता ददुवैाने गहाळ झालेला 

कोपऱ्याजवळील जो भाग आह,े तो मी तुम्हाला, मोडायला साांगू शकतो का?”  

बँकरने उडी मारली व भीतीने र्रर्रत म्हणाला, “मी असा हवचार पण, 

करू शकत नाही.” 

“मग मी करतो.” असे म्हणून होम्सने अचानक, त्याची सवथ शक्ती पणाला 

लावली. पण काहीच झाले नाही. तो बोलला, “मला वाटते, अजून र्ोडा जोर 

लावायला हवा. पण माझ्या बोटात खूप शक्ती असूनही, मला इतका वेळ लागतो 

आह.े सामान्य मनुष्य, ह ेकरू शकणार नाही. आता मी तो मोडला, तर काय होईल, 

अस ेतुम्हाला वाटते, हमस्टर होल्डर? हतर्े हपस्तुलाने गोळी मारल्यासारखा आवाज 

येईल. तू मला असे साांगतोस का, की ह ेसवथ तुझ्या अांर्रुणापासून काही याडाथवर 

घडले, पण तुला काहीच आवाज आला नाही?” 

“मला माहहती नाही, की काय हवचार करायचा ते. माझ्यापुढे सगळा 

अांधारच आह.े” 

“तू त्याला पाहीलेस, तेहहा तुझ्या मुलाने पायात, स्लीपसथ ककां वा बूट घातले 

नहहते का?” 

“नाही. पँट शटथ सोडून काहीही नहहते.” 

“आभारी आह.े या चौकशीत, आपल्या बाजूने नक्कीच भलतेच जोरात नशीब 

ददसते आह.े आहण जर आपल्याला यश हमळाले नाही, तर तो हनहवळ आपला दोष 

असेल. हमस्टर होल्डर, तुझ्या परवानगीने, मी मी आता माझा शोध, बाहरेील बाजूस, 

चालू ठेवतो.” 
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एवढे बोलून, तो एकटाच गेला. कारण जरूर नसलेले पायाचे ठस े जर 

उमटल,े तर त्या ठशाांमुळे त्याचेच काम, वाढले असते. सुमारे तासभर तो कामात 

होता. शेवटी त्याचे बफाथने भरलेले पाय घेऊन तो आला. पण नेहमीप्रमाणे, त्याच्या 

चेहऱ्यावरून काही अांदाज बाांधण,े कठीण होते.  

“मला वाटते हमस्टर होल्डर, मी मला पाहहजे ते, सगळे बहघतले आह.े मी 

आता परत जाऊन, मग तुझ्याशी सांपकथ  साधतो.” 

पण हमस्टर होम्स, रत्ने कुठे आहते?” 

“मी साांग ूशकत नाही. 

बँकरने त्याचे हात एकमेकाांवर चोळले व रडक्या सुरात म्हणाला, “मी परत 

ती रत्ने कधीच पाहू शकणार नाही. आहण माझा मुलगा? तुम्ही मला खोटीच आशा 

दाखवलीत, बरोबर ना?” 

“पण माझे मत, काही झाले तरी बदलणार नाही.” 

“मग कृपया मला साांगा, की हा माझ्या घरात घडलेला, अांधारातील खेळ 

काय होता?’ 

“जर उद्या सकाळी नऊ ते दहाच्या दरम्यान तू, माझ्या बेकर रस्त्यावरील 

घरी आलास, तर या घटनेवर उजेड पाडण्यासाठी, मी आनांदाने काही करू शकेन. 

मला वाटते, की जर मी तुला रत्ने परत हमळवून ददली, तर तुझे काम होईल. त्याबद्दल 

दकती रक्कम द्यायला लागेल, ह ेठरवण्याचे स्वातांत्र्य मात्र तू मला ददले आहसे. अच्छा.”  

“मला जर ती रत्ने परत हमळाली, तर मी माझे नशीबच समजेन.”  
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“फार छान. मी या प्रकरणाकडे, नीट लक्ष दतेो. अच्छा. कदाहचत मला 

सांध्याकाळपूवी, इर्े परत यावे लागेल.” 

माझ्या हमत्राने या केसच्या बाबतीत, हनणथय घेतलेला ददसत होता. पण 

त्याचा हनणथय काय होता, त्याची मी र्ोडीदखेील, कल्पना करू शकत नहहतो. बरेच 

वेळा आमच्या घराच्या ददशेने होणाऱ्या प्रवासात, त्यान ेमनाशी काय ठरवल ेआह,े 

ह्याचा छडा मी लावू शकतो. पण तो नेहमी तो हवषय टाळून, दसुऱ्या कुठल्यातरी 

हवषयावर घसरतो. शेवटी हनराशेने, मी मला हवा असलेला हवषय, सोडून दतेो. 

अजून तीन सुद्धा, वाजले नहहते. आम्ही पुन्हा एकदा, आमच्या खोलीवर येऊन दाखल 

झालो. तो त्याच्या ऑदफसमध्ये गेला व एखाद्या ठरकामटेकड्या सामान्य माणसाचा 

वेष करून आला. त्याची कॉलर वर केलेली होती. चकाकणारा गबाळा कोट, लाल 

टाय व हझजलेले बूट अशा वेषात, तो अगदी त्या खालच्या वगाथतला, शोभत होता. 

“ह ेसोंग चाांगले जमले आह.े” शेकोटीवरील आरशात बघत तो म्हणाला, 

”फक्त माझी इच्छा आह ेकी तू माझ्याबरोबर यावेस. वॉटसन, पण मला वाटते, तसे 

नकोच. मी कदाहचत माग काढत चालत असेन. एका व्यक्तीचा पाठलाग करत असेन. 

आहण लवकरच मला कळेल, की ती कोण आह.े मला अशी आशा आह,े की मी काही 

तासात परत येईन. त्याने एक मासाचा तुकडा दोन पावाच्या तुकड्याांमध्ये घातला व 

ते त्याच्या हखशात कोंबत, त्याच्या मोहहमेवर हनघाला.  

मी माझा चहा सांपवतो आह,े तोच तो परत आला. मोठ्या खुशीत ददसत 

होता. बुटाचे इलॅहस्टक ताणून धरत व सोडून दते, त्याने ते एका कोपऱ्यात फेकून 

ददल.े आहण एक कप चहा घेऊ लागला.  
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तो बोलला, “मी चालताना त्याला पाहहले. मी पुढेपुढे चाललो होतो.” 

“कुठे?” 

“ओहो, पहिम ददशेच्या टोकाच्या बाजूला. इर्े यायच्या आधी, र्ोडा वेळ 

असेल. मला उशीर होईल. माझ्यासाठी र्ाांबू नकोस.” 

“तुला काही सापडते आह ेका?” 

ओहो, र्ोडे फार. पण माझी, काही तक्रार नाही. तुला आधी भेटल्यापासून, 

मी स्रीर्ॅमला होतो. पण मी, त्या घरी गेलो नाही. ती एक छोटाशी, गोड समस्या 

होती. आहण ती मला चुकवायची नहहती. कारण त्यातून मला बरीच माहहती 

हमळणार होती. तरीपण मी इर्े गपपा मारत बसत नाही. ह े हभकार कपडे मला 

उतरवले पाहहजेत. आहण माझा नेहमीचा नीटनेटका पोषाख, मला घातला पाहहजे.” 

फक्त त्याच्या शब्दाांपेक्षा, त्याच्या हावभावातून मला कळत होते, की त्याला 

परम सांतोष झालेला आह.े त्याचे डोळे चमकत होते. त्याचा एरवीच्या दफकट 

गालाांवर, रांग चढला होता. तो लगबगीने, वर गेला. आहण काही हमहनटाांनी मी, 

हॉलचे दार जोरात लावल्याचा आवाज ऐकला. मला कळले की तो परत त्याच्या 

आवडत्या कामासाठी बाहरे पडला.  

मी मध्यरात्रीपयांत र्ाांबलो. पण तो काही परत आला नाही. म्हणून मग मी, 

माझ्या खोलीत जाऊन पडलो. त्याचे ह,े काही नवीन नहहते. जेहहा तो एखाद्या 

रहस्याच्या मागावर असे, तेहहा तो ददवसरात्र त्याच्याच मागे अस.े त्यामुळे तो आला 

नाही तरी, मी काही काळजीत पडलो नाही. मग तो कधी आला, ते मला कळले नाही. 
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पण मी सकाळी न्याहारीसाठी, जेहहा खाली आलो तेहहा तो, एका हातात कॉफी व 

दसुऱ्या हातात वतथमानपत्र घेऊन, मोठ्या उत्साहाने बसला होता.  

तो म्हणाला, “वॉटसन, मी कॉफी पयायला सुरवात केली, म्हणून तू मला 

माफ करशील. पण तुला आठवत असेल, की आपल्या अशीलाला, मी सकाळी 

लवकरची वेळ ददलेली आह.े” 

मी उत्तरलो, “नऊनांतरची वेळ ददली आह.े पण तो आला असला तरी, मला 

नवल वाटणार नाही. मला वाटते मी घांटीचा आवाज ऐकला.”  

आहण खरांच आमचा अशील, आला होता. मी त्याच्यातील बदल पाहून, 

अवाक झालो. त्याचा आधीचा रुांद व मासल चेहरा, लहान व पडलेला वाटत होता. 

केस पण, एका रात्रीत जास्त पाांढरे वाटत होते. तो खूप दमलेल्या, पडेल चेहऱ्याने, 

आत हशरला. ते त्याच्या आदल्या ददवशीच्या सकाळपेक्षा, जास्त दःुखदायक वाटत 

होते. मी त्याच्याकडे सरकवलेल्या आरामखुचीत, तो मटकन बसला.  

तो म्हणाला, “मला कळत नाही, की मी एवढा का दमलो आह.े दोन 

ददवसापूवी, मी आनांदी व यशस्वी माणूस होतो. जगाची मला काही पवाथ नहहती. 

आता मात्र मी, एकाकी व अपमानकारक अशा अवस्र्ेत आह.े एकामागून एक 

काळज्या, मला सतावत आहते. माझ्या पुतणीने मला एकटे पाडले आह.े’ 

“एकटे पाडले आह?े” 

“हो. आज सकाळी ती झोपते, त्या हतच्या खोलीत नहहती. हतची खोली, 

ठरकामी होती. आहण हॉलच्या टेबलावर, एक हचठ्ठी पडली होती. मी हतला काल 

रात्री रागाने नहह,े पण दःुखाने म्हणालो, की जर तू माझ्या मुलाशी लग्न केले असतेस, 
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तर त्याचे सगळे भले झाले असते. कदाहचत, मी ह ेअहवचाराने बोललो असेन. त्यामुळे 

बहुधा हतने अशी हचट्ठी हलहहलीः  

माझ्या हप्रय काका, मला वाटते, मी तुम्हाला त्रास होऊन राहहले आह.े 

आहण मी वेगळ्या प्रकारे वागले असते, तर ह ेएवढे ददुवै ओढवल ेनसते. हा हवचार 

मनात घेऊन, मी आता या घरात कधी आनांदी राहू शकणार नाही. मला वाटते, मी 

तुम्हाला कायमचे सोडून जायला हवे. माझ्या भहवष्याची, काळजी करू नका. कारण 

तो तुम्ही, मला ददलेला ठेवा आह.े आहण सवाथत महत्वाचे म्हणजे मला शोधू नका. 

कारण, ते हनरुपयोगी असेल. त्याचा मला त्रास होईल. हजवांतपणी ककां वा मेल्यावर, 

सदवै तुमच्यावर प्रेम करणारी, 

‘मेरी’ 

“हमस्टर होम्स, या हचठ्ठीतून हतला काय म्हणायचे आह?े तुम्हाला असे 

वाटते का, की ती आत्महत्या करेल?” 

“नाही. नाही. तसे काही नाही. कदाहचत, हाच सवाथत उत्तम मागथ असावा. 

हमस्टर होल्डर, मला हवश्वास वाटतो, की लवकरच तुझ्या यातनाांचा, अांत होईल.” 

“वा. वा. तुम्ही अस ेम्हणता! हमस्टर होम्स, तुम्ही काहीतरी, ऐकले असावे. 

रत्ने कुठे आहते?” 

“तुला असे वाटत नाही ना, की एकेका रत्नासाठी, १००० पौंड एवढी रक्कम 

फार जास्त आह?े” 

मी दहा हजार पौंडदेखील द्यायला तयार आह.े” 
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“त्याची काही जरुरी नाही. तीन ्जारनी काम भागेल. आहण मला वाटते, 

अजून एक चाांगली गोष्ट आह.े तुझ्याकडे चेकच ेपुस्तक आह ेका? इर्े ह ेपेन आह.े 

४००० चा चेक हलहहलास तर बरे.” 

हवचार करण्याच्या मनहस्र्तीत नसलेल्या त्या बँकरने, हवा तसा चेक 

हलहून ददला. होम्स त्याच्या टेबलाकडे चालत गेला. तीन रत्ने असलेला एक सोन्याचा 

हत्रकोणी तुकडा काढला व टेबलावर ठेवला.  

एक आनांदाची आरोळी मारून, आमच्या अहशलाने तो हस्तगत केला.  

तो आियाथने आ वासून बोलला, “तुम्हाला तो हमळाला. मी बचावलो.”  

त्याचा आनांद, त्याच्या दःुखाइतकाच भावनामय होता. त्याने त्याला परत 

हमळालेला माल, छातीजवळ कवटाळून धरला. 

शेरलॉक होम्स, जरा कडकपणे म्हणाला, “हमस्टर होल्डर, तुझ्यासाठी अजून 

एक गोष्ट आह.े” 

तो हातात पेन धरून म्हणाला, “तुम्ही मला आकडा साांगा, मी तुम्हाला ती 

रक्कम लगेच दतेो.” 

“ते कजथ माझ्याकडून नाही. तू अगदी नम्रपणे, तुझ्या मुलाची माफी 

माहगतली पाहहजेस. या प्रकरणात तो जसा वागला, त्याबद्दल मला त्याचा, माझा 

मुलगा असल्यासारखाच, अहभमान वाटतो आह.े मला ती सांधी हमळेल का?” 

“म्हणज ेती चोरी, आर्थरने केली नहहती?” 

“मी तुला काल म्हणालो होतो व आज परत साांगतो, की नाही.” 
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“तुम्हाला त्याबद्दल, खात्री आह?े तर मग आपण लवकर त्याच्याकडे 

जाऊन, त्याला साांगू, की आम्हाला सत्य काय, ते कळल ेआह.े” 

“त्याला ते आधीच माहहती आह.े जेहहा मला सवथ समजले, तेहहा मी त्याला 

भेटलो आहण तो मला ही गोष्ट साांगणार नाही, ह ेमाहहती असल्याने, मीच ती त्याला 

साांहगतली. त्यावर त्याला कबूल करावे लागले की, मी बरोबर आह ेआहण त्याने मला 

काही अहधक माहहती साांहगतली, की जी मला पूणथपणे ज्ञात नहहती. तुमची आज 

सकाळची बातमी मात्र, त्याला त्याचे मौन सोडायला लावेल.” 

“कृपा करून मला साांगा, की ह ेवेगळ्याच प्रकारचे गूढ, काय आह?े” 

‘मी ते करीन व मी हतर्पयांत कसा पोचलो, हदेखेील तुला साांगीन. पण 

मला प्रर्म तुला ह ेसाांगू द,े की जे माझ्यासाठी साांगायला कठीण आह.े ऐक. तुझी 

पुतणी व सर जॉजथ बनथवेल याांच्यात काही सामांजस्य आह.े ते दोघे एकत्र पळाले 

आहते.” 

“काय? माझी मेरी? अशक्य!” 

“ह े ददुवैाने खरे आह.े शांभर टके्क, खरे आह.े तुला व तुझा मुलालाही 

त्याच्याबद्दल, खरी माहहती नाही. जेहहा तुम्ही त्याला, तुमच्या कुटुांबात सामील 

करून घेतलेत. तेहहा कुणालाच, या माणसाचे खरे चाठरत्र्य, माहहती नहहते. तो इांग्लांड 

मधील सवाथत धोकादायक मनुष्य आह.े -- फुकट गेलेला जुगारी, अगदी टोकाचा वाईट 

खलनायक! या माणसाला हृदय व सद्सदहववेकबुद्धी अहजबात नाही. तुझ्या 

पुतणीला, अशा प्रकारची माणसे माहहती नाहीत. जेहहा त्याने हतच्यासमोर, शपर्ा 

घेतल्या, तेहहा त्याने यापूवी अशा शेकडो शपर्ा, दसुऱ्या कुठल्या हस्त्रयाांसाठी घेतल्या 
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असणार. हतचा असा समज झाला, की एकया हतनेच त्याचे हृदय, डजांकले आह.े त्या 

राक्षसाला, तो हतला काय म्हणाला, ते चाांगले ठाऊक आह.े ती त्याच्या हातातले 

बाहुल ेझाली, यात तो खूष होता. आहण ती त्याला रोज सांध्याकाळी, भेटू लागली.” 

उतरलेल्या चेहऱ्याने बँकर म्हणाला, “मी यावर, कधीच हवश्वास ठेवणार 

नाही.” 

“मग मी तुला तुझ्या घरात, काल रात्री काय झाले, ते साांगतो. तुझ्या 

पुतणीला जेहहा खात्रीने अस ेवाटले की तू तुझ्या खोलीत गेलास, तेहहा ती हळूच 

तबेल्याकडे जायच्या बाजूला उघडणाऱ्या हखडकीतून, हतच्या हप्रयकराशी बोलली. 

बफाथत त्याच्या पायाचे ठस ेउमटलेले आहेत. तो खूप वेळ, हखडकीशी उभा होता. हतने 

त्याला, मुकुटासांबांधी साांहगतले. सोन्याबद्दलची बातमी ऐकून, त्याची हाव वाढली. 

त्यान ेएक बेत आखून त्यात हतला, गोडगोड बोलून, सामील करून घेतले. तुझ्यावर 

हतच ेवहडलाांसारखे प्रेम आह,े ह ेमला माहहती आह,े पण हप्रयकराच्या प्रेमापुढे, सगळे 

काही कवडीमोल ठरले. हतने तो साांगत असलेले सवथ, ऐकले न ऐकले तोच, हतने तुला 

खाली येताना पाहहले. तेहहा हतने, घाईघाईने हखडकी बांद केली. तुला घरच्या एका 

नोकराणीहवषयी व हतच्या लाकडी पायवाल्या हप्रयकराहवषयी साांहगतले, जे खरे 

होते. 

तुझा मुलगा, तुझ्याशी बोलल्यानांतर झोपायला गेला, पण त्याच्या 

क्लबमधील कजाांमुळे त्याला धड झोप लागेना. मध्यरात्री कोणीतरी त्याच्या 

दारावरून हळूच चालत गेल्याचा, आवाज त्याला आला. म्हणून तो उठला व मेरीला 

हळूच तुझ्या झोपायच्या खोलीपयांत, चालत जाताना पाहहले. आियाथचा धक्का बसून, 
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अांगात होते त्याच कपड्याहनशी, सावकाश हळूहळू अांधारातून चालत जाऊन, काय 

चालले आह,े ते तो बघू लागला. आता ती खोलीतून बाहरे आली होती व पॅसेजमधील 

ददव्याच्या उजेडात, तुझ्या मुलाने पाहहले की हतच्या हातात मूल्यवान मुकुट आह.े ती 

हजना उतरून गेली. आहण तो त्या भयानक घटनेने र्रारून जाऊन, धावला व तुझ्या 

दरवाज्याजवळ असलेल्या पडद्यामागे, र्बकून उभा राहहला. तेहहा त्याला खाली 

हॉलमध्ये काय चालले होते ते ददसले. त्याने मेरीला सावधानतेने हखडकी उघडताना 

पाहहले. बाहरे अांधारात उभे असलेल्या कुणाला तरी हतने तो मुकुट ददला. मग हखडकी 

बांद करून, परत घाईने स्वतःच्या खोलीकडे जाताना, त्याने हतला पाहहले. ती त्याच्या 

अगदी जवळून गेली.  

जोपयांत हतचे काहीना काही चालू होते, तोपयांत तो हतच्याहवरुध्द काही 

करू शकत नहहता. हशवाय त्याचे, हतच्यावर प्रेम होते. पण ती खोलीत गेल्याबरोबर, 

त्याच्या लक्षात आले, की हा तुझ्यासाठी दकती मोठा धक्का ठरेल व तुझे भहवष्य कसे 

ददशाहीन होईल. आहण मग सवथ काही सुरळीत करायच्या उदे्दशाने, तो जसा होता, 

तसाच अनवाणी पायाांनी, खाली धावला. हखडकी उघडली व बाहरे बफाथत उडी 

मारली. बाहरे धावत सुटला. हतर्े त्याला चांद्रप्रकाशात, एक गडद आकृती ददसली. 

सर जॉजथ बनथवेल, पळून जाऊ लागला. पण आर्थरने त्याला पकडले. दोघेजण 

एकमेकाांच्या हवरुध्द बाजूने मुकुट ओढू लागले. दोघाांमधील मारामारीत, तुझ्या मुलाने 

जॉजथच्या डोळ्यावर, पुसटशी जखम केली. नांतर अचानक, काहीतरी ओढले गेल.े मग 

तुझ्या मुलाच्या लक्षात आले, की मुकुट त्याच्या हातात आह.े मग तो धावत घरी 

आला. हखडकीतून आत उडी टाकली व ती लावून घेऊन तुझ्या खोलीकडे हनघाला. 
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आहण त्याला कळले की मारामारीत मुकुट एका बाजूने वाकडा झाला आह.े त्याने तो 

सरळ करायचा प्रयत्न केला. तेहहा तू बाहरे येऊन त्याला पाहहलेस.” 

बँकर धापा टाकत बोलला, “अस ेकसे शक्य आह?े” 

“जेहहा तो तुझ्याकडून आभाराची अपेक्षा करत होता, तेहहा तू त्याला वाटेल 

ते बोलून, भडकवलेस. तो खरी घटना तुला साांग ूशकत नहहता, कारण त्याला मेरीचे, 

त्याच्या आवडत्या व्यक्तीचे, नाव बद्द ूकरायचे नहहते. मेरीवर, तो र्ोडी कृपा करू 

शकत होता. त्याने उदार दषृ्टीकोन घेत, हतचे गुहपत राखले.”  

हमस्टर होल्डर ककां चाळले, “म्हणूनच हतने मुकुट पाहहल्यावर, ती ककां चाळून 

बेशुध्द पडली. पाच हमहनटाकरता बाहरे जाण्याबद्दल, तो करत असलेली हवनवणी 

मला आठवली. त्या हबचाऱ्याला अस े बघायच े होते, की मुकुटाचा तुकडा त्याांची 

मारामारी झाली हतर्े, पडलेला तर नाही ना. दकती दषु्टपण ेमी त्याला वागवले!” 

होम्सने पुढे चालू ठेवल,े “मी जेहहा घरात आलो, तेहहा मी बफाथत काही 

माग सापडतो का ह े बघण्यासाठीच काळजीपूवथक सवथ घराभोवती फेरी मारली. 

आदल्या ददवशी सांध्याकाळपासून हतर्े काहीही घडलेले नहहते, ह ेमला माहहती होते. 

आहण बाहरे दाट धुके पडलेले असल्याने, बफाथत काही माग असल्यास ते पुसले जाणार 

नहहते. मी बाहरेील लोकाांसाठी असलेल्या, मागाथने गेलो. मला तो दबला गेलेला व 

हवस्कटलेला वाटला. त्याच्या र्ोडे पलीकडे, स्वयांपाकघरापासून लाांब अांतरावर, एक 

बाई उभी राहून, एका माणसाशी बोलत होती. त्या माणसाचा एक पाय लाकडाचा 

असल्याचे मला कळले. ते र्ोडे त्रासलेले होते, हदेखेील मला कळल.े कारण ती बाई, 

भरभर धावत दाराशी आली. खोल रुतलेले लाकडी काठीचे ठस ेव साधे पायाचे ठसे 
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ह ेसवथ काही दशथवत होते. लाकडी पायवाला माणूस र्ोडा वेळ र्ाांबून हनघून गेला. 

मला त्यावेळी अस ेवाटले, की तू ज्या बाईबद्दल माझ्याशी आधी बोलला होतास, तीच 

ही नोकराणी व हतचा हप्रयकर असतील. चौकशीत देखील ते पके्क झाले. बफाथत 

हजर्ेहतर्े असलेल्या खुणा सोडून, इतर काही मला बागेत ददसले 

नाही. मला त्या खुणा, पोहलसाांच्या वाटल्या. पण मी जेहहा तबेल्याच्या 

येर्ील वाटेने गेलो, तेहहा मला मोठी लाांबलचक गोष्ट, हतर्े बफाथत घडल्याचे, लक्षात 

आले.” 

कुणा बूट घातलेल्या माणसाचा दहुरेी ओळीचा माग हतर्े ददसत होता. 

अजून दसुरी एक दहुरेी ओळ ददसत होती ती अनवाणी पाऊलाांची होती. तू मला जे 

साांहगतलेस, त्यावरून माझ्या चटकन लक्षात आले, की तो अनवाणी पायाांचा माणूस 

म्हणज ेतुझा मुलगा. बूटवाला माणूस आल्याच्या व गेल्याच्याही खुणा होत्या. पण 

तुझा मुलगा, जोरात बूटवाल्या माणसाच्या मागे धावला असल्याचे, ठशाांवरून स्पष्ट 

होत होते. त्याांचा माग काढल्यावर त्या खुणा हॉलच्या हखडकीपयांत, गेल्याचे कळले. 

हखडकीखालील बफथ , बराचसा हनघून गेलेला ददसला. त्यावरून कोणीतरी इर्े बराच 

वेळ उभे असणार, असा अांदाज करता आला. मग मी जवळजवळ शांभर याडथ इतके 

अांतर, दसुऱ्या टोकाला एका गल्लीतून गेलो. मला हतर्े बूट एकाच जागी गोलगोल 

दफरलेले ददसले. हतर्े हवखुरलेला बफथ  बघून मला कळले की इर्े काहीतरी मारामारी 

झाली असावी. हतर्े र्ोडे रक्ताचे र्ेंब देखील ददसल.े म्हणजे माझा मारामारीचा 

अांदाज, खरा असल्याचा पुरावाच, मला सापडला. मग बूट गल्लीत लाांबवर गेलेले 

ददसल ेव हतर्ेही र्ोडे रक्त साांडलेले ददसले. म्हणजे बूटवाल्या माणसाचे ते रक्त होते. 
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रस्त्याच्या दसुऱ्या बाजूला मात्र, सवथ पदपर् स्वच्छ ददसत होता, म्हणजे इर्े काही 

घडलेले ददसत नहहते.  

पण घरात हशरल्यावर, तुला आठवत असेल, मी हॉलच्या हखडकीची, 

माझ्याकडील डभांगाने तपासणी केली. तेहहा, मला लगेच कोणीतरी इर्ून बाहरे 

गेल्याचे, कळले. आत येणाऱ्याचा ओला पाऊलाचा ठशाचा आकार मी बघून ठेवला. 

मग मी माझ्या मनाशी काय घडले असेल याचा, अांदाज बाांध ूलागलो. एक मनुष्य 

हखडकीबाहरे र्ाांबलेला असतो. कोणीतरी त्याला मुकुट आणून दतेो. ह ेतुझा मुलगा 

बघतो. तो चोराच्या मागे धावतो. त्याच्याबरोबर मारामारी करतो. त्याांच्यात 

मुकुटाची खेचाखेची होते. बहुधा, दोघाना जखमाही होतात. तुझा मुलगा मुकुट घेऊन 

परत येतो. परांतु मारामारीत मुकुटाचा एक तुकडा, त्याच्याशी भाांडणाऱ्याकडे जातो. 

इतका अांदाज मी करू शकलो. आता प्रश्न असा होता की हा मनुष्य कोण होता व मुकुट 

परत आणणारा, नक्की कोण होता?  

हा माझा एक जुना अांदाज आह ेकी जेहहा अशक्य असे काही तुम्ही वगळता, 

मग त ेकाहीही असो, तेच सत्य असते. आता मला ह ेमाहहती आह,े की तू काही तो 

मुकुट खाली आणला नाहीस. मग आता उरले कोण तर तुझी पुतणी व नोकर मांडळी. 

पण जर नोकर हस्त्रया असतील तर तुझ्या मुलाला, त्याांच्याबद्दल स्वतः हशव्याशाप 

झेलायचे काय कारण? त्यामुळे तसे नसावे. त्याचे मेरीवर प्रेम होते. म्हणून त्याने, 

हतच ेगुहपत न फोडता, हतला पाठीशी घातले असावे. कारण ह ेगुहपत लाहजरवाणे 

होते. मला आठवले, की तू मेरीला हखडकीशी पाहहले होतेस. आहण मुकुट घरात 

पाहून, ती चक्कर येऊन पडली होती. मग माझा अांदाज खात्रीत बदलला.  



शेरलॉक होम्स-२  वृषाली जोशी 

211 
 

मग प्रश्न उरला, की चोरीतील हतचा सार्ीदार, कोण होता? 

हप्रयकराहशवाय कोणासाठी, ती तुझ्याबद्दल हतला वाटणारे प्रेम व ॠण, धुडकावून 

टाकणार? मला माहहती आह,े की तू फारसा बाहरे जात नाहीस व तुझी हमत्रमांडळी 

मोजकीच आहते. सर जॉजथ बनथवेल हा त्यापैकी एक आह.े मी यापूवी, त्याची 

बायकाांच्या बाबतीतली वाईट कीती, ऐकली होती. तेहहा तो बूटवाला, तोच असला 

पाहहजे व त्याच्याकडेच ते तीन रत्ने असली पाहहजेत, असा अांदाज मी केला. जरी 

त्याला माहहती होते की आर्थरला तो सापडलेला आह,े तरी तो सुरहक्षत आह,े असे 

त्याला वाटत होते. कारण आर्थर स्वतःच्या कुटुांबातील व्यक्तीची, बदनामी करायला 

कचरेल. 

तू आता चाणाक्षपणे जाणू शकतोस, की मी पुढे काय केले असेल. मी एका 

ठरकामटेकड्या सामान्य माणसाच्या वेषात, सर जॉजथच्या घरी गेलो. त्याच्या 

नोकराशी, ओळख वाढवली. त्याच्याकडून मला माहहती हमळाली, की त्याच्या 

मालकाला, आदल्या रात्री डोक्याला लागले होते. शेवटी पाच हशडलांग खचथ करून, 

त्याच्या मालकाचे खराब झालेले बूट मी हवकत घेतल.े. एवढ्या कारवाईनांतर, मी 

स्रीर्ॅमला आलो व त्याच बुटाांचे ते ठस ेअसल्याची खात्री केली.  

हमस्टर होल्डर म्हणाले, “काल मी गल्लीत एक फाटके तुटके कपडे घातलेला 

भटक्या माणूस पाहहला.” 

“बरोबर. तो मीच होतो. मला चोर कोण होता, ह ेखात्रीपूवथक कळल्याने, 

मी माझ्या घरी जाऊन कपडे बदलले. मग मला एक नाजूक काम करायचे होते. ते 

म्हणज ेमला ह ेप्रकरण कोटाथत जाऊ द्यायचे नहहते. मला माहहती होते, की तो चलाख 
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खलनायक समजेल, की घराण्याची अिू वाचवण्यासाठी, आपले हात बाांधले गेले 

आहते. मी जाऊन त्याला भेटलो. अर्ाथत आधी त्यान ेसवथ काही, अमान्य केले. पण 

जेहहा मी घडलेली प्रत्येक बारीकसारीक गोष्ट त्याला साांहगतली, तेहहा त्याने 

मोठमोठ्याने बडबड करायला सुरवात करून, जवळच्या डभांतीतून माझ्यावर हल्ला 

करण्यासाठी, एक शस्त्र काढले. मला त्याचा अांदाज असल्याने, त्याने मला काही 

करण्यापूवी, मी ताबडतोब माझे हपस्तुल त्याच्यावर रोखले. मग तो जरा, ताळ्यावर 

आला. मी त्याला म्हटले, की आम्ही तुला, तुझ्याकडे असलेल्या रत्नाांची, १००० पौंड 

प्रत्येकीप्रमाणे, ककां मत दऊे. तेहहा कुठे त्याने पहहल्याांदा, त्याला दःुख झाल्याचे 

दाखवले. तो म्हणाला, “का? मी ते सहाशे पौंडाला तीन अस ेहवकून टाकल.े” 

मी लगेचच त्याच्याकडून, त्यान ेते कोणाला हवकले, त्याचा पत्ता घेतला व 

त्याला खात्रीपूवथक साांहगतले, की ह े प्रकरण कोटाथत जाणार नाही. मग मी 

त्याच्याकडून घेतलेल्या, पत्त्यावर गेलो. बरीच घासाघीस केल्यावर, मला ती तीन 

रत्ने ३००० पौंड खचथ करून हमळाली. मग मी तुझ्या मुलाला भेटलो. त्याला सवथ 

साांहगतले. आहण या सगळ्या धावपळीनांतर, शेवटी रात्री दोन वाजता अांर्रुणाला 

पाठ टेकवली.”  

बँकर उठत म्हणाला, “आजच्या ददवशी इांग्लांड, मोठ्या सावथजहनक 

मानहानीकारक प्रकरणातून, सुटल.े सर, आपले आभार मानायला माझ्याकडे शब्द 

नाहीत. पण मी यापुढे, कायम तुमचा ॠणी राहीन. मी ऐकले होते, त्यापेक्षा तुमचे 

चातुयथ काहीच्या काहीच, जास्त आह.े आहण आता मला मी जे काही चुकीचे वागलो 

आह,े त्याबद्दल माफी मागण्यासाठी, माझ्या मुलाला गाठल े पाहहजे. तुम्ही मला 
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हबचाऱ्या मेरीबद्दल, जे काही साांहगतले, त्यामुळे माझे हृदय शतशः हवदीणथ झाले आह.े 

आता ती कुठे आह,े कुणास ठाऊक?” 

होम्स बोलला, “मला वाटते आपण असे म्हणू शकू, की हजर्े सर जॉजथ 

बनथवेल असेल, हतर्ेच ती असणार. पण ह ेनक्की आह,े की हतने केलेल्या पापाांबद्दल, 

हतला पुरेशी हशक्षा हमळेलच.”  
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ई सासहत्य प्रसतष्ठान दहा वषाांपुवी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांची 

संकल्पना रुजू लागत असतानाच मराठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन 

सारख ेप्रचंड इन्व्हसे््मेंट करणारे सखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सासहत्य म्हणजे 

अगदीच सलंबुटटंबू. पण गेली दहा वषां आसण आजही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककंवा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नांवांमध्ये पसहले दसुरे नाव येते ते 

ई सासहत्यचेच. ही करामत आह ेआमच्या लेखकांची. वाचकांना सातत्याने दजेदार 

मनोरंजक उच्च प्रतीची पुस्तके “सवनामूल्य” देणारे आमचे लेखक हचे या स्पधेचे सवजेते 

आहते.  

मराठीत “सासहत्यरत्ांच्या खाणी” सनपजोत या ज्ञानोबांनी मासगतलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वषाथव केला. मराठीचे ददुवै ह े

की या खाणींतली रत्े बाहरे आणण ेआसण त्यांचे पैलू पडल्यावर त्यांना शोकेस करण े

आसण जागसतक वाचकांसमोर ते पेश करण े यात आपण कमी पडलो. इर्े उत्तम 

सासहत्यासाठी भुकेलेले वाचक आसण उत्तम वाचकांच्या प्रसतिेतले सासहसत्यक 

यांच्यात सिज बनणे आवश्यक आह.े सवशेषतः डॉ. सनतीन मोरे यांसारखे सासहसत्यक 

जयांना सलसहण्यात आनंद आह े पण त्यापुढील जटील प्रदियेत पडण्यात रस नाही 

अशांसाठी. सवदशेांत मोठे लेखक एजंट नेमतात आसण ते बाकी सवथ व्यवहार पहातात. 

मराठीत ही सोय नाही.  

ई सासहत्य प्रसतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन संस्र्ा न्ह.े पण 

गेल्या दहा वषाांत आमच्या ह ेलिात आले की मराठीत रत्ांच्या खाणी आहते आसण 

त्यांत उतरून हात काळे करून माती गाळ उपसत राहून जर सचवटपणे काम करत 

रासहल े तर एकाहून एक भारी रत्े गवसणार आहते. एखाद्या मोठ्या धसनकाने, 
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पंसडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े काम हाती घेतले तर मराठी 

भाषेतल ेसासहत्य जागसतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल. 

डॉ. सनतीन मोरे यांची पंधरा अप्रकासशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा मान 

ई सासहत्यला समळाला. शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शुभांगी 

पासेबंद यांची सात, असवनाश नगरकर यांची पाच, वृषाली जोशी यांची पाच अशा 

अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयांत नेण्याचे भाग्य ई सासहत्यला लाभले. अस ेअनेक 

“स्वांतःसुखाय” सलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या “सासहत्यरत्ांसचया 

खाणीं” मध्य े आहते. अशोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ संसहतेचे मराठी 

भाषांतर सुरू केले आह.े सौरभ वागळे, ओंकार झाजे, पंकज घारे, सवनायक पोतदार, 

ददप्ती काबाडे, भूपेश कंुभार, सोनाली सामंत, केतकी शहा अस ेअनेक नवीन लेखक 

सातत्यपूणथ लेखन करत आहते. ई सासहत्यकडे हौशी लेखकांची कमी कधीच न्हती. 

पण आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आसण 

आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लि दणेारे लेखक आता येत आहते. त्यांच्या 

सासहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा समळो. वाचकांना आनंद समळो. मराठीची भरभराट 

होवो. जगातील सवोत्कृष्ट सासहसत्यक प्रसवणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख 

जगाला होवो. 

या सवाथत ई साहहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनांद. आहण या यशात 

ई लेखकाांचा डसांहाचा वाटा असेल याचा अहभमान. 

सुनील सामंत  

ई सासहत्य प्रसतष्ठान 


