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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

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

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

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• पवनामूल्य पवतरणासाठी उिलब्ध .
• आिले वाचून झाल्यावर आिण हे फ़ॉरवडव करू शकता .
• हे ई िुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यािुवी ककं वा वाचनाव्यपतररक्त कोणताही
वािर करण्यािुवी ई प्रपतष्ठानची लेखी िरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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अर्पणर्त्रिका
त्रिय शरद
मला त्रलखाणासाठी नेहमीच
िोत्साहन त्रदल्याबद्दल
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िस्तावना

मी काही वर्ाां र्ूवी The Picture of Dorian Gray ही
ऑस्कर वाईल्ड याां ची कादां बरी वाचली व त्रिचे
मराठीि भार्ाां िर केले . नां िर िी िशीच र्डून रात्रहली.
आिा ई सात्रहत्यिर्फे िी िकात्रशि होि आहे .
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२५ अनु वात्रदि कथा मराठी मात्रसकामधून व दोन र्ुस्तके ई सात्रहत्यिर्फे ित्रसद्ध
मराठी व इां ग्रजी माध्यमाां च्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यार्न
सांशोधन िकल्पाि सहभाग
कॉले जमध्ये िाचायपर्द
सुगमसांगीि स्पधेि र्ाररिोत्रर्के
त्रसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, कत्रविा करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छां द
सांर्कप वृर्ाली जोशी ७, अक्षय, २० िुळशीबागवाले कॉलनी र्ुणे ४११००९
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ऑस्कर वाइल्डबद्दल

१८५४ साली, डब्लीन, आयलांड; येथे जन्मले ल्या ऑस्कर वाइल्डचे, फ्रेंच व जमपन भार्ाां वर िभु त्व होिे. त्याचे वडील
सजप न व आई ले खखका होिी. ‘डोरीअन ग्रेचे त्रचि’ ही त्याची एक अदभु िरम्य कादां बरी आहे . िारुण्याच्या मोहाि
र्फसले ला राजा ययात्रि त्रकांवा अनवधानाने का होईना, र्ण आर्ल्या र्ुिाचे, राजर्ुि दे वव्रिाचे, िारुण्य नासवणारा राजा
शां िनु या व्यक्तीत्रचिाां चे, मला या गोष्टीशी, काही अांशी साम्य वाटिे. याचे नाट्यियोगही केले गेले. उत्कृष्ट नाट्य
सादरीकरणाबद्दलचे रे टर ो ह्युगो र्ाररिोत्रर्क, ऑस्कर वाइल्डला त्रमळाले होिे. िी कादां बरी लघुरुर्ाि खाली माां डली
आहे .
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डोररां अन ग्रेचे त्रचि
िकरण १
असामान्य सुांदर िरूण मनुष्य

गुलाबाचा सुवास खोलीि भरुन रात्रहला होिा. लॉडप हे न्री वॉटन, सोफ्यावर बसून
त्रसगरे ट ओढि होिा. दू रवरील, लांडनच्या रस्त्यावरील गजबज, उघड्या दारािू न जाणवि होिी.
खोलीच्या मध्यभागी एका त्रवलक्षण सुांदर िरुण माणसाचे त्रचि झळकि होिे . बेत्रसल
हॉलवडप हा स्विः त्रचिकार, त्या त्रचिार्ुढे थोड्याच अांिरावर बसला होिा. त्रचिकाराने त्रचिाकडे
बत्रघिले व िो हसला.
“बे त्रसल, हे िु झे सवोत्कृष्ट काम आहे . िू आिार्यांि केले ल्या कामािील सवापि
उत्तम! िू िे खरोखरच र्ुढच्या वर्ी ग्रॉसव्हे नॉरला र्ाठवायला र्ात्रहजे स. ग्रॉसव्हे नॉर हीच खरे
र्हािा, या त्रचिाच्या िदशप नासाठी एकुलिी एक योग्य जागा आहे .” लॉडप हे न्री सावकाश
म्हणाला.
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ऑक्सर्फडप त्रवद्यार्ीठािील त्याच्या त्रमिाना हसू आणणाऱ्या त्रवत्रचि र्द्धिीने डोके
हलवि, त्रचिकाराने उत्तर त्रदले , “मला नाही वाटि, की मी िे कुठे र्ाठवीन. नाही. मी िे कुठे च
र्ाठवणार नाही.”
लॉडप हे न्रीने त्याच्या त्रसगरे टच्या र्ािळसर त्रनळ्या धुरामधून आश्चयाप ने बेत्रसलकडे
र्ात्रहले . “कुठे च र्ाठवणार नाहीस? अरे माझ्या त्रमिा, र्ण का नाही? िु म्ही त्रचिकार म्हणजे ,
िऱ्हे वाईकच असिा.”
“मला मात्रहिी आहे की िू मला हसशील. र्ण मी खरां च िे िदत्रशपि करू शकि
नाही. मी त्याच्याि माझे सवपस्व ओिले आहे .” बेत्रसल उत्तरला.
सोफ्यावर आळोखेत्रर्ळोखे दे ि लॉडप हे न्री हसला. “िु झे सवपस्व त्याि ओिले आहे स?
बेत्रसल, खरां च हा मनुष्य र्फार सुांदर आहे . िो िु झ्यासारखा त्रदसि नाही.”
कलाकार बोलला, “हे न्री, िू मला समजू न घेि नाही आहे स. अथाप ि, मी
त्याच्यासारखा नाहीच आहे . त्याच्यासारखे असायला, मला आवडणारही नाही. इिर
माणसाां र्ेक्षा र्फार वेगळे असणे , चाां गले नव्हे . बुद्दू व कुरूर् लोकाां चे, या जगाि उत्तम होिे .
डोररअन ग्रे — “
“डोररअन ग्रे? हे त्याचे नाव आहे का?” बेत्रसलकडे चालि येि, लॉडप हे न्रीने त्रवचारले .
“हो. हे च त्याचे नाव आहे . मी िु ला साां गणार नव्हिो.”
“का साां गणार नव्हिास?”
“खरे िर का, हे मी िुला समजाऊन साां गू शकि नाही. जे व्हा मला कोणी लोक
अत्रिशय आवडिाि, िेव्हा मी त्याां ची नावे कुणाला साां गि नाही. हा शु ध्द वेडेर्णा आहे , असे
िु ला वाटिे आहे , होय ना?”
“मुळीच नाही.” लॉडप हे न्री म्हणाला. “अत्रजबाि नाही. माझ्या त्रिय बेत्रसल, िू हे
त्रवसर, की मी त्रववात्रहि असल्याने माझ्या आयुष्याि खूर् गुत्रर्िे आहे ि. माझी र्त्नी कुठे असिे ,
हे मला मात्रहिी नसिे व मी काय करिो, याचा बायकोला थाां गर्त्ता नसिो. जे व्हा आम्ही
एकमेकाना भेटिो, िे व्हा अत्यांि गांभीर चेहऱ्याने आम्ही एकमेकाां शी खोटे बोलिो.”
“हे न्री, िू िु झ्या वैवात्रहक आयुष्याबद्दल ज्या िऱ्हे ने बोलिोस, त्याचा मला त्रिरस्कार
वाटिो.” बागेकडे जाणाऱ्या दाराकडे चालि जाि, बेत्रसल हॉलवडप म्हणाला. “माझा त्रवश्वास
आहे , की िू खरोखर एक चाां गला र्िी आहे स. र्ण त्याची िु ला लाज वाटिे . िू कधी चाां गले
बोलि नसशील, र्ण कधीही चुकीची गोष्ट करि नाहीस.”
12 | P a g e
ऑस्कर वाईल्ड

द पिक्चर ऑफ़ डोररअन ग्रे

वृषाली जोशी

लॉडप हे न्री हसला व िे दोघे एकत्रििर्णे बागेि गेले. काही वेळाने लॉडप हेन्रीने आर्ले
घड्याळ बाहे र काढले व सांथ आवाजाि बोलला, “बेत्रसल, मला वाटिे मला आिा गेले र्ात्रहजे .
र्ण िू डोररअन ग्रेचे त्रचि का िदत्रशपि करू इखिि नाहीस याचे स्पष्टीकरण, मी जाण्यार्ूवी
िु झ्याकडून मला हवे आहे . मला खरे खुरे कारण जाणू न घ्यायचे आहे .”
“मी िु ला खरे कारण साां त्रगिले आहे .”
“नाही. िू साां त्रगिले नाहीस. िू असे म्हणालास, की त्याि िू िु झे सवपस्व ओिले
आहे स. हे र्ोरकट आहे .”
बेत्रसल सरळ त्याच्या चेहऱ्याकडे र्ाहि बोलला, “हे न्री, भावना ओिू न काढले ले
ित्येक त्रचि त्या मॉडे लचे नसून, स्विः त्रचिकाराचे असिे . मी हे त्रचि िदत्रशपि करणार नाही,
कारण त्याि माझ्या स्विःच्या आत्म्याचे गूढ मी त्रचिारले आहे .”
लॉडप हे न्री हसून म्हणाला, “आिा हे आणखी काय?”
“अरे हे न्री, त्याि साां गण्यासारखे खरे च अगदी थोडे आहे . आत्रण मला नाही वाटि
की िे िुला समजेल. कदात्रचि िू त्रवश्वास ठे वणार नाहीस.”
लॉडप हे न्रीने हसून, गविािू न एक र्फूल िोडून घेिले व त्याकडे बघि िो उद्गारला,
“मी नक्कीच िे समजू न घेऊ शकेन, असा मला त्रवश्वास वाटिो. मी कशावरही, त्रवश्वास ठे ऊ
शकिो.”
“गोष्ट अगदी साधी आहे ” त्रचिकार म्हणाला. “दोन मत्रहन्याां र्ूवी, ले डी ब्रँडनकडे मी
मेजवानीसाठी गेलो होिो. मी त्रिथे जाऊन दहा त्रमत्रनटे झाल्यावर, अचानक माझ्या लक्षाि आले
की कोणीिरी माझ्याकडे बघिे आहे . मी वळलो आत्रण िथमच डोररअन ग्रेला र्ात्रहले . जेव्हा
आमची नजरभेट झाली, िे व्हा मी गोठूनच गेलो. हा मुलगा माझे सांर्ूणप अांिमपन व्यार्ून रहाणार
आहे , असे मला जाणवले .”
“मग िू काय केले स?”
आम्ही अगदी जवळ होिो. एकमेकाना त्रचकटू न असल्यासारखेच! र्रि आमची
नजरभेट झाली. मी लेडी ब्रँडनला आमची ओळख करून द्यायला साां त्रगिली.“
“डोररअन ग्रेबद्दल, लेडी ब्रँडन काय म्हणाली?”
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“गोांडस मुलगा आहे ” असेच काहीिरी. “मला मात्रहिी नाही, िो काय करिो. मला
वाटिे , िो काहीच करि नाही. अरे हो! िो त्रर्यानो वाजविो त्रकांवा व्हॉयोलीन.” डोररअन व मी
दोघेही हसलो. आम्ही त्याच क्षणी एकमेकाां चे त्रमि झालो.
“हसणे , ही काही मैिीची वाईट सुरवाि नाही. आत्रण िो एक चाां गला शे वटही आहे .”
दु सरे र्फूल िोडि लॉडप हे न्री म्हणाला.
बेत्रसल हॉलवडप त्याची मान हलवि बोलला, “मैिी म्हणजे काय, हे िुला कळिच
नाही. हे न्री, िु ला ित्येकजण सारखाच वाटिो.”
“हे खरे नाही.” त्याची टोर्ी मागे टाकून, आकाशाकडे बघि लॉडप हे न्री कुरकुरला,
“मी माझे त्रमि त्याां च्या सुां दरिे साठी त्रनवडिो व शिू त्याां ची बुद्धीमत्तेसाठी. शिूांची त्रनवड माणू स
र्फार काळजीर्ूवपक करू शकि नाही. अथाप ि माझ्या सांबांत्रधयाां चा, मी द्वे र्च करिो आत्रण गरीब
लोक कुरूर्, मूखप व त्रर्णारे असिाि म्हणू न िे ही मला आवडि नाहीि.”
“िू बोलि आहे स, त्यािला एकही शब्द मला र्टि नाही. आत्रण माझी खािी आहे
की िु लाही िे र्टि नाही.”
बोटाां नी त्याची िर्त्रकरी, टोकदार दाढी कुरवाळि व काठीने त्याच्या बुटाां च्या
टोकाला स्पशप करि, लॉडप हे न्री उद्गारला, “बेत्रसल, िू खरा इां ग्रज आहे स ना? एखादी कल्पना
योग्य की अयोग्य, याचा त्रवचार न करिा, आर्ण त्या कल्पनेशी र्फक्त सहमि आहोि की नाही,
यािच खऱ्या इां ग्रजाला स्वारस्य असिे . र्ण डोररअन ग्रेबद्दल मला अजून साां ग. िू त्याला वारां वार
भेटिोस का?”
“रोज जर त्याला भेटलो नाही, िर मला चैन र्डि नाही.”
“त्रकिी त्रवत्रचि आहे ! मला वाटले , की िुला र्फक्त िु झ्या कले चीच कदर आहे .”
“आिा माझ्या कले चे सवपस्व िोच आहे .” िो त्रचिकार म्हणाला. “मला याची जाणीव
आहे . डोररअन ग्रे भेटल्यार्ासून मी जे काम केले , िे माझ्या आयुष्यािील सवापि उत्तम काम
आहे . काय व कसे मात्रहिी नाही र्ण त्याच्या व्यखक्तमत्वाने, माझ्या कलेला एक वेगळे वळण
त्रदले आहे . िो खरे िर वीस वर्ाां हून अत्रधक मोठा असेल, र्ण र्ण िो लहानसा मुलगा वाटिो.
िो जे व्हा माझ्याबरोबर असिो िे व्हा मला जग वेगळे च भासिे .”
“बे त्रसल, हे काहीिरी असामान्य वाटिे . मला डोररअन ग्रेला, बत्रघिले च र्ात्रहजे .”
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बेत्रसल त्याच्या जागेवरून उठला व बागेि वरखाली र्फेऱ्या मारू लागला. जरा
वेळाने िो बोलला, “हे न्री, डोररअन ग्रे हा माझ्या कले चे सवपस्व आहे . िुला कदात्रचि, त्याच्याि
काही त्रदसणार नाही. र्ण मला त्याच्याि सारे काही त्रदसिे .”
“र्ण मग िू त्याचे त्रचि, िदत्रशपि का करि नाहीस?” इत्रि लॉडप हे न्री.
“कलाकाराने सुांदर गोष्टीचे त्रचि काढावे, र्ण त्याि स्विःचे आयुष्य, अत्रजबाि
डोकाऊ दे ऊ नये. िे सौदयप काय आहे , हे मी एक त्रदवस जगाला, ित्यक्ष डोररअन दाखवून
दे ईन. र्ण त्या कारणासाठी जग माझे डोररअन ग्रेचे त्रचि, कधीच बघणार नाही.”
“मला वाटिे बेत्रसल, िू चुकिो आहे स. र्ण मी िु झ्याबरोबर वाद घालणार नाही.
मला साां ग, डोररअन ग्रे िु झा त्रनस्सीम चाहिा आहे का?”
त्रचिकाराने थोडा वेळ त्रवचार केला. “त्याला मी आवडिो.” मग जरा थाां बून िो
उत्तरला, “मला मात्रहिी आहे , की मी त्याला आवडिो. अथाप ि मी त्याची र्फार स्तुिी करिो व
त्याला साां गू नयेि अशा गोष्टीही साां गिो. आम्ही हजारो आश्चयपकारक िास एकि घालविो. र्ण
कधी कधी िो भयांकर अत्रवचाराने वागिो. मला दु ःख दे ण्याि, त्याला मजा वाटिे . हे न्री,
त्यावेळेस मला असे वाटिे की मी त्याच्यावरून ओवाळू न टाकलेल्या माझ्या त्रजवाचा उर्योग,
िो उन्हाळ्याच्या त्रदवसाि कोटाला लावले ल्या र्फुलासारखा करि आहे.”
“उन्हाळ्यािील त्रदवस मोठा असिो, बेत्रसल. कदात्रचि िो कांटाळण्याच्या आि िू च
कांटाळशील. सौदयाप र्ेक्षा बुद्धीमत्ता जास्त त्रटकिे . एक त्रदवस िू िुझ्या त्रमिाकडे बघशील
आत्रण त्याचा रां ग त्रकांवा ित्सम काहीिरी िु ला आवडणार नाही. नांिर िु ला वाटू लागेल, की िो
िु झ्याशी वाईट वागला आहे — “
“हे न्री, असे काहीिरी बोलू नको. मी जोर्यांि त्रजवांि आहे , िोर्यांि डोररअन ग्रे माझे
सवपस्व असेल. मला काय वाटिे , माझ्या भावना काय आहे ि, िे िू समजू शकि नाहीस.”
“माझ्या त्रिय बेत्रसल, मी समजू शकिो.” लॉडप हे न्रीने त्याच्या छानशा चाां दीच्या
डबीिू न त्रसगरे ट काढू न, िी र्ेटवली. मग हॉलवडप कडे वळू न िो म्हणाला, “मला आिाच
आठवले .”
“काय आठवले , हे न्री?”
“मी डोररअन ग्रेचे नाव कुठे ऐकले िे .”
“कुठे ऐकले?” हॉलवडप ने रागाने त्रवचारले .
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“इिका त्रचडू नकोस, बेत्रसल. माझी मावशी लेडी अगाथाकडे ! हा त्रवस्मयकारक
िरुण माणू स मला सार्डला आहे असे िी म्हणाली. लां डनच्या र्ूवप टोकाला गरीब मुलाां साठी िी
काम करिे . त्याि िो त्रिला मदि करणार होिा आत्रण त्याचे नाव डोररअन ग्रे होिे . अथापि िो
िु झा त्रमि आहे हे मला मात्रहिी नव्हिे .”
“िु ला मात्रहिी नव्हिे , हे र्फार बरे झाले , हे न्री.”
‘का?”
“िू त्याला भेटावेस, असे मला वाटि नाही.”
नोकर बागेि येऊन म्हणाला, “घराि त्रमस्टर डोररअन ग्रे, िु मची वाट र्हाि आहे ि.”
“आिा िू माझी ओळख करून द्यायलाच हवीस.“ हसि, लॉडप हे न्री ओरडला.
त्रचिकार त्याच्या नोकराकडे वळला. “त्रमस्टर ग्रेना थाां बायला साां ग, र्ाकपर. मी
थोड्या वेळाि येिोच.”
मग त्याने लॉडप हे न्रीकडे र्ात्रहले व बोलला, “डोररअन ग्रे, हा माझा त्रजवलग त्रमि
आहे . िो सुांदर व्यक्ती आहे . त्याला त्रबघडवू नकोस. त्याच्यावर िभाव टाकण्याचा ियत्न करू
नकोस. िु झा िभाव वाईट ठरे ल. मला खराखुरा कलावांि बनवणाऱ्या एका व्यक्तीर्ासून, मला
िोडू नकोस.”
“काहीिरी मूखाप सारखे काय बोलिोस?” लॉडप हे न्री हसि म्हणाला. त्याने
हॉलवडप च्या गळ्याि हाि टाकून, त्याला जवळजवळ ओढि घराि आणले .
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िकरण २
स्विःच्याच त्रचिाबद्दल मत्सरी

िे आि त्रशरले व त्याांनी डोररअन ग्रेला र्ात्रहले . त्याां च्याकडे र्ाठ करून िो
त्रर्यानोसमोर बसला होिा आत्रण स्कूमनच्या सांगीिावरील र्ुस्तकाची र्ाने उलटि होिा. “िू हे
मला द्यायलाच र्ात्रहजे स, बेत्रसल” िो ओरडला. “मला िे त्रशकायचे आहे .”
“िू माझ्यासाठी आज चाां गला बसलास, िर कदात्रचि, डोररअन.”
“बार्रे ! मी बसून कांटाळलो आहे आत्रण मला माझे त्रचि नको आहे .” झरप कन वळि
मुलगा म्हणाला. त्याने लॉडप हे न्रीला र्ात्रहले . त्याचा चेहरा क्षणभर लाल झाला. “मार्फ कर बेत्रसल,
िु झ्याबरोबर कोणी आहे , हे मला मात्रहिी नव्हिे .”
“हा लॉडप हे न्री वॉटन आहे , डोररअन. िो माझा जु ना त्रमि आहे . आम्ही ऑक्सर्फडप ला
एकि होिो. मी आिाच त्याला साां गि होिो, की त्रचिाकरिा िू उत्तम बसिोस आत्रण िू आिा
सवप त्रबघडवून टाकले स.”

17 | P a g e
ऑस्कर वाईल्ड

द पिक्चर ऑफ़ डोररअन ग्रे

वृषाली जोशी

“िु ला भेटून माझ्या आनांदावर काहीही त्रवरजण र्डले ले नाही, त्रमस्टर ग्रे. माझी
मावशी लेडी अगाथा, िु झ्याबद्दल माझ्याजवळ नेहमी बोलिे .” हस्ताां दोलनासाठी हाि र्ु ढे
करि लॉडप हे न्री बोलला.
“मला भीिी आहे की ले डी अगाथा, आिा माझ्यावर रागावलेली असेल. गेल्या
मांगळवारी, व्हाईटचॅर्ेल येथील क्लबमध्ये त्रिच्याबरोबर जायचे मी कबूल केले होिे . र्ण मी िे
सार्फ त्रवसरलो. िी आिा मला काय म्हणेल कोणास ठाऊक?”
लॉडप हे न्रीने त्याच्याकडे र्ात्रहले . त्याचे कमानदार लालचुटुक ओठ, त्रनळे िामात्रणक
डोळे व सोनेरी केस यामुळे िो खरां च आश्चयपकारक ररत्या दे खणा त्रदसि होिा. “अरे माझ्या
मावशीची काही काळजी करू नकोस. त्रिच्या आवडत्या लोकाां र्ैकी िू आहे स. र्ण गरीब
लोकाां बरोबर काम करून वेळ र्फुकट घालवणे , हे िु झ्यासारख्याला शोभेसे नाही.”
लॉडप हे न्री सोफ्यावर बसला व त्याने त्रसगरे ट केस उघडली. त्रचिकार रां ग
त्रमसळण्याि गकप होिा. त्याचे ब्रश ियार करि होिा. अचानक लॉडप हे न्रीकडे वळू न िो
म्हणाला, “हे न्री, मला हे त्रचि र्ुरे करायचे आहे . िु ला मी आिा जायला साां त्रगिले , िर िुला िो
माझा र्फार उद्धटर्णा वाटे ल का?”
लॉडप हे न्री हसला व त्याने डोररअन ग्रेकडे र्ात्रहले . “त्रमस्टर ग्रे, मी जाऊ का?” त्याने
त्रवचारले .
“कृर्या नको, लॉडप हे न्री. मला असे त्रदसिे आहे , की बेत्रसल मनाच्या कठीण
अवस्थेि आहे व त्याचा हा मूड मला अत्रजबाि भावि नाही. आत्रण िुम्ही मला हे साां त्रगिले
र्ात्रहजे , की मी गरीब लोकाना मदि का करू नये?”
“त्रमस्टर ग्रे, िे र्फार कांटाळवाणे होईल. र्ण िू म्हणि असशील िर मी जाि नाही.
बेत्रसल, चाले ल का? िू नेहमी म्हणिोस की िुझ्या मॉडे लशी बोलायला कुणी असले िर िर िे
िु ला आवडिे .”
हॉलवडप त्याचे ओठ चावून म्हणाला, “जर डोररअनला िसे हवे असेल िर!
डोररअनला जसे हवे असिे , िसेच नेहमी होिे .”
लॉडप हे न्रीने त्याची टोर्ी व मोजे उचलले . “नाही. मला वाटिां , मला गेलेच र्ात्रहजे .
त्रमस्टर ग्रे, कझप न रस्त्यावरील माझ्या घरी, एखाद्या दु र्ारी येऊन मला भेट. बहुिेक वेळा मी
र्ाच वाजिा घरीच असिो.”
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डोररअन ग्रे ओरडला, “बेत्रसल, जर लॉडप हे न्री वॉटन जाि असिील िर, मी सुद्धा
जािो. िू त्रचि काढिाना, चकार शब्दही बोलि नाहीस आत्रण इथे नुसिे उभे रहाणे , मला
अत्रिशय कांटाळवाणे होिे . त्याना थाां बायला साां ग.”
“ठीक आहे हे न्री, कृर्या थाां ब. डोररअनसाठी व माझ्यासाठी.” त्रचिाकडे टक
लाऊन बघि, हॉलवडप बोलला.
“हे खरे आहे की मी त्रचि काढिाना, कधीच बोलि नाही व ऐकिही नाही. हे माझ्या
मॉडे लला र्फार िासदायक होि असणार. र्रि स्थानार्न्न हो हे न्री, आत्रण डोररअन, र्फार हलू
नकोस त्रकांवा लॉडप हे न्रीचे र्फार ऐकू नकोस. त्याच्या सवप त्रमिाां वर िो र्फार वाईट ररत्या, िभाव
टाकिो.”
हॉलवडप त्याचे त्रचि र्ुरे करे र्यांि, डोररअन ग्रे उभा रात्रहला. त्याने लॉडप हे न्रीला जे वढे
र्ात्रहले , त्याि िो त्याला आवडला. त्याचा आवाज मांजुळ होिा. र्ण बेत्रसलला, िो खूर् वेगळा
वाटि होिा. जरा वेळाने डोररअन, लॉडप हे न्रीला म्हणाला, “िू खरां च वाईट ररत्या िभाव
टाकिोस का? बेत्रसल म्हणिो त्रििका वाईट?”
“िभाव नेहमी वाईटच असिो.”
का?”
“कारण िभाव टाकणे म्हणजे िु मचा आत्मा त्याना दे णे. ित्येक माणसाला त्याचे
स्विःचे व्यखक्तमत्व हवे.”
“डोररअन, िु झे डोके जरा उजव्या बाजू ला कलले ले ठे व.” त्रचिकार बोलला. िो
सांभार्ण ऐकि नव्हिा आत्रण मुलाच्या चेहऱ्यावरील नवी चमक, र्फक्त त्याला कळि होिी.
लॉडप हे न्री त्याच्या खजाप िील मांजुळ आवाजाि म्हणाला, “आत्रण िरीही एखादा
मनुष्य त्याचे आयुष्य र्ूणपत्वाने व भरभरून जगला, िर िो जग बदलू शकिो यावर माझा त्रवश्वास
आहे . आर्ल्या कल्पने च्या र्त्रलकडील उां चीचे कलात्मक आयुष्य, िो जगू शकिो. र्ण
आर्ल्यािील सवाप ि शू र माणू स, स्विःलाच घाबरिो. त्रमस्टर ग्रे, िू िरुण आहे स, र्ण िु झ्या
वासना, िु ला घाबरट बनवि आहे ि. िु झी स्वप्नां —
“डोररअन ग्रे ओरडला, “थाां बा. िु म्ही काय म्हणिा, िे मला कळि नाही. मला त्रवचार
करून बत्रघिले र्ात्रहजे .”
ओठ उघडे टाकून व डोळ्याि त्रवत्रचि चमक घेऊन, िो जवळजवळ दहा त्रमत्रनटे
त्रिथे उभा रात्रहला. बेत्रसलच्या त्रमिाने जे उद्गार काढले , िे त्याच्या हृदयाला त्रभडले . हो. अशा
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काही गोष्टी होत्या, की ज्या त्याच्या त्रकशोर वयाि त्याला उमगल्या नव्हत्या. त्या त्याच्या आत्ता
लक्षाि आल्या.
लॉडप हे न्री हसून, त्याचे त्रनरीक्षण करि होिा. नेमक्या कोणत्या क्षणी गप्प रहायचे,
िे त्याला मात्रहिी होिे . त्याच्या शब्दाां चा मुलावर अचानक र्ररणाम झाले ला बघून, िो स्तांत्रभि
झाला. काय त्रवलक्षण मुलगा होिा िो!
हॉलवडप त्रचि काढण्याि दां ग होिा. दु सरे शाां ि झाले आहे ि, स्तब्धिा र्सरली आहे ,
हे त्याच्या लक्षाि आले नाही.
“बे त्रसल, मी दमलो. मला जाऊन बागेि बसले र्ात्रहजे . इथे अत्रजबाि हवा नाही.’
डोररअन ग्रे कुरकुरला.
“माझ्या त्रिय मुला, माझा नाईलाज आहे . मी जे व्हा त्रचि काढि असिो, िे व्हा र्फक्त
माझ्या कामाचाच, मी त्रवचार करू शकिो. र्ण िू इिकी छान बैठक, कधीच त्रदली नव्हिीस.
हे न्री िु झ्याशी काय बोलि होिा, कुणास ठाऊक! र्ण िु झ्या डोळ्याि आश्चयपकारक चमक
आली आहे . मला वाटिे , िो बहुधा िुझी स्तुिी करि असावा. त्याच्या एकाही शब्दावर, त्रवश्वास
ठे ऊ नकोस.”
“नाही, िो माझी भलावण करि नव्हिा. र्ण बहुधा त्याने साां त्रगिलेल्या कुठल्याच
गोष्टीवर माझा त्रवश्वास बसला नाही.”
“िु ला मात्रहिी आहे , की िू सगळ्यावर त्रवश्वास ठे वला आहे स.” लॉडप हे न्री त्याच्या
स्वप्नाळू डोळ्याां नी बघि बोलला. “मी िु झ्याबरोबर बागेि येिो. या खोलीि भयांकर उकडिे
आहे .”
लॉडप हे न्री बागेि गेला व चेहऱ्याशी र्फूल धरून उभ्या असले ल्या डोररअन ग्रेला
र्ात्रहले . िो त्याच्या जवळ गेला. त्याच्या खाां द्यावर हाि ठे वला.
डोररअन ग्रेने कर्ाळाला आठ्या घािल्या व िो बाजू ला झाला. र्ण त्याच्या जवळ
उभा असले ला उां च मनुष्य त्याला आवडला. त्याच्या सावळ्या, अदभुिरम्य चेहऱ्याबद्दल, त्याला
कुिू हल वाटले . त्याच्या खजाप िल्या मांजुळ आवाजामध्ये, काही जादू होिी. र्ण त्याला थोडी
भीिी वाटली. या र्रक्या माणसाचा आर्ल्यावर, असा जबरदस्त िभाव का र्डिो आहे? बेत्रसल
हॉलवडप ला िो त्रकत्येक मत्रहने ओळखि होिा, र्ण त्याां च्यािल्या मैिीमुळे त्याच्याि काही बदल
झाला नाही. र्ण आयुष्याच्या गुप्तिे ची कळ ज्याला सार्डली आहे अशा कोणीिरी येऊन,
त्याचे आयुष्य ढवळू न काढल्यासारखे, त्याला आिा वाटि होिे . िरीही त्याि घाबरण्यासारखे
काय होिे ? िो काही शाळकरी मुलगा नव्हिा. घाबरणे वेडेर्णाचे होिे .
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“चल. आर्ण सावलीि बसू. सूयाप च्या उन्हाि िू भाजू न त्रनघावेस अशी माझी इिा
नाही.”
“त्यामुळे काय होणार आहे ?” डोररअन ग्रे कुरकुरला व हसिहसि बागेच्या
टोकाशी असले ल्या आसनावर बसला.
“त्यामुळे खूर् काही होिे आहे , त्रमस्टर ग्रे.”
“कसे काय?”
“िू िरुण आहे स व िरुणर्ण जर्णे , ही जगािील सवाप ि चाां गली गोष्ट आहे .“
“लॉडप हे न्री, मला नाही असे वाटि!”
“नाही. आत्ता िु ला िसे वाटणार नाही .केव्हािरी िू म्हािारा व कुरूर् होशील िे व्हा
िु ला अचानकर्णे िे जाणवेल. आत्ता िू त्रजथे त्रजथे जािोस, त्रिथे त्रिथे आनांद र्फुलविोस. सदै व
असे राहील का? — िु ला अगदी र्राकोटीचा सुां दर चेहरा लाभला आहे , त्रमस्टर ग्रे.”
“मला नाही वाटि — ”
“रागाऊ नकोस. हे खरे आहे . दे वाची िु झ्यावर कृर्ा आहे . र्ण दे वाची जशी कृर्ा
होिे , िशी लवकरच अवकृर्ाही होिे . र्ूणपत्वाने व समग्रर्णे जगण्याचा काळ खरे र्हािा,
ित्येकाला थोडाच त्रमळिो. िू आिा िरुण आहे स, िोर्यांि मस्त आयुष्य जगून घे.”
अचानक त्रचिकार दाराि अविीणप झाला आत्रण त्याना आि येण्यासाठी खुणावू
लागला. िे एकमेकाां कडे र्ाहून हसले . “मी वाट र्हािो आहे . कृर्या आि या. आिा अगदी
योग्य असा उजे ड आहे .” िो ओरडला.
िे उठले व जोडीने घराकडे चालू लागले .
“त्रमस्टर ग्रे, मला भेटून िु ला आनांद झाला का?” त्याच्याकडे बघि लॉडप हे न्री बोलला.
“हो. मी आिा आनांदी आहे . मला आशा वाटिे , की मी सदै व आनांदी राहीन.”
“सदै व? हा भयांकर शब्द आहे . बायकाना हा शब्द वार्रायला र्फार आवडिो.”
वीस त्रमत्रनटाां नांिर हॉलवडप लने त्रचि काढणे थाां बवले . त्याने थोडे मागे होऊन,
त्रचिाकडे काही क्षण बत्रघिले . नांिर िो थोडा वाकला व खालच्या कोर्ऱ्याि लाल रां गाने सही
केली. त्याचे नाव त्रलत्रहले.
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िो उद्गारला, “हे काढू न र्ूणप झाले .”
लॉडप हे न्रीने येऊन त्रचिाचे र्रीक्षण केले . िे त्रचि म्हणजे खरां च, कलाजगिािील
आश्चयपकारक काम होिे . िो म्हणाला, “त्रिय त्रमिा, आर्ल्या काळािील हे सवोत्कृष्ट र्ोटे ट आहे .
त्रमस्टर ग्रे, इकडे ये व िुझ्या स्विःकडे र्हा.”
त्रचिाकडे र्हाण्यासाठी डोररअन ग्रे त्रिरर्ा चालि आला. त्याने िे र्हािाच त्याचे
गाल, आनांदाने आरक्त झाले . स्विःच्या सौदयापची ओळख िथमच र्टल्यासारखे त्याला वाटले .
र्ण नांिर त्याला लॉडप हेन्रीचे उद्गार आठवले . त्याचे सौदयप र्फक्त काही वर्ेच, त्रटकणार होिे .
एक त्रदवस िो म्हािारा व कुरूर् होणार होिा.
“िु ला िे आवडले नाही का?” मुलगा काहीच बोलि नाही असे बघून, हॉलवडप लने
त्रवचारले .
“अथाप िच त्याला िे आवडले . आधुत्रनक त्रचिकलेिील िे अत्युत्तम त्रचि आहे . िू याची
म्हणशील िी त्रकांमि मी दे ईन र्ण माझ्याकडे िे हवेच.” लॉडप हे न्री उद्गारला.
“हे न्री, िे त्रवकायला माझे नाही आहे .”
“मग कोणाचे आहे ?”
त्रचिकाराने उत्तर त्रदले , “अथाप िच डोररअनचे.”
“िो खरां च भाग्यवान आहे .”
डोररअन ग्रे अजू न त्या त्रचिाकडे टक लाऊन बघि म्हणाला, “हे त्रकिी दु ःखदायक
आहे . मी म्हािारा व कुरूर् होईन र्ण हे त्रचि त्रचरिरुण राहील. जू नमधील या त्रदवसार्ेक्षा,
वयाने िे कधीच वाढणार नाही. — जर उलटे झाले िर!”
हॉलवडप लने त्रवचारले , “िु ला काय म्हणायचे आहे ?”
”जर मी िरुण राहून, त्रचि म्हािारे झाले िर? त्यासाठी — त्यासाठी मी काहीही
दे ईन. खरां च, या जगाि मी दे ऊ शकणार नाही असे काहीच नाही. मी माझा आत्माही दे ईन.”
लॉडप हे न्री म्हणाला, “बेत्रसल मला नाही वाटि, िु ला हे बोलणे आवडे ल.”
डोररअन ग्रेने वळू न त्याच्याकडे र्ात्रहले , “िु झ्या त्रमिार्ेक्षा िु ला, िु झी कला जास्त
आवडिे .”
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त्रचिकार आश्चयाप ने बघि रात्रहला. “डोररअन असे का बोलला? काय झाले?” िो र्फार
रागावले ला वाटि होिा. “िु ला नेहमीच हे त्रचि आवडे ल, र्ण मी त्रकिी काळर्यांि िु ला
आवडे न? मी म्हािारा व्हायला लागेर्यांि! लॉडप हे न्री वॉटनचे बरोबर आहे . जे व्हा माझे सौदयप
नष्ट होईल, िे व्हा मी माझे सवपस्व गमावेन. मी म्हािारा होण्यार्ूवीच मला मारून टाकील.”
हॉलवडप र्ाां ढरा र्फटक र्डला. त्याने डोररअनचा हाि धरला व िो ओरडला,
“डोररअन. डोररअन, असे बोलू नकोस. मला िु झ्यासारखा त्रमि कधीच नव्हिा आत्रण कधी
त्रमळणारही नाही. िू एखाद्या त्रचिाचा कसा काय द्वे र् करू शकिोस? कुठल्याही
कलाकृिीर्ेक्षा, िू जास्त सुांदर आहे स.”
“ज्याचे सौदयप नष्ट होि नाही, अशा ित्येक गोष्टीचा मला द्वे र् वाटिो. िू काढले ल्या
माझ्या त्रचिाचा, मी द्वे र् करिो. मला ज्याचा त्याग करावा लागेल अशी गोष्ट, त्याला का म्हणू न
राखिा यावी?” त्याच्या डोळ्यािू न कढि अश्रू येऊ लागले व त्याने सोफ्यावर अांग झोकून त्रदले .
त्रचिकार रागाने बोलला, “िू हे केले स, हे न्री.”
लॉडप हे न्रीने त्याचे डोके हलवून म्हटले , “िोच खरा डोररअन ग्रे आहे .”
“हे न्री, माझ्या दोन चाां गल्या त्रमिाां बरोबर एकाच वेळी मी वाद घालू शकि नाही. मी
आिार्यांि केलेल्या कामार्ैकी सवोत्तम कामाबद्दल द्वे र् त्रनमाप ण होण्यास, िु म्ही दोघेही
कारणीभूि आहाि. मी िे नष्ट करिो. हािाि सुरी धरून त्रचिाच्या टे बलाकडे हॉलवडप
चाललेला, डोररअन ग्रेने र्ात्रहला व सोफ्यावरून उडी मारून, हॉलवडप च्या हािािील सुरी
घेऊन त्याने खोलीबाहे र र्फेकून त्रदली.
“बे त्रसल नको. त्याचा खून करू नकोस.” िो त्रकांचाळला.
“डोररअन, शे वटी िुला माझे काम आवडले , हे बघून मला आनांद झाला. िुला िे
आवडे ल असे िु झ्या वक्तव्यावरून, वाटि नव्हिे .“ त्रचिकार थां डर्णे बोलला.
“आवडले? मी िर त्याच्या िेमािच र्डलो आहे . बेत्रसल, िो माझाच भाग आहे असे
मला वाटिे .”
लॉडप हे न्री म्हणाला, “िु म्ही दोघेही मूखप आहाि. आर्ण िे त्रचि एका रािीर्ुरिे
त्रवसरून जाऊ व एका त्रथएटरमध्ये जाऊ.”
“लॉडप हे न्री, मला िु झ्याबरोबर त्रथएटरमध्ये यायला आवडे ल.” डोररअन बोलला.
“आत्रण बेत्रसल, िू सुद्धा येशील ना?”
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“मी येऊ शकि नाही. मला खूर् काम आहे .” हॉलवडप बोलला.
“ठीक आहे . त्रमस्टर ग्रे, िू व मी बरोबर जाऊ.”
त्रचिकाराने त्याचे ओठ मुडर्ले व त्रचिाकडे चालि गेला. “मी खऱ्या डोररअनबरोबर
रहािो.” िो दु ःखाने म्हणाला.

24 | P a g e
ऑस्कर वाईल्ड

द पिक्चर ऑफ़ डोररअन ग्रे

वृषाली जोशी

िकरण ३
डोररअन िेमाि

लॉडप हे न्रीच्या मेर्फेअर येथील घराच्या छोट्याशा वाचनालयाि, काही
मत्रहन्यानांिरच्या दु र्ारी डोररअन ग्रे बसला होिा. लॉडप हे न्री अजू न आला नव्हिा. िो नेहमीच
उत्रशरा येई. डोररअन ग्रे कांटाळला. एकदोनदा त्याने बाहे र त्रनघून जायचा त्रवचार केला.
शे वटी त्याला बाहे र र्ायरव ऐकू आला व दार उघडले गेले. िो बोलला, “त्रकिी
उशीर, हे न्री.”
”इकडे बघ. मी हे न्री नाही, त्रमस्टर ग्रे. मी त्याची र्त्नी आहे .” त्याने लगबगीने
इकडे त्रिकडे र्ात्रहले . िो भानावर आला. ”त्रदलगीर आहे . मला वाटले — “
“िु झ्या र्फोटोवरून, मी िु ला चाां गले ओळखिे . मला वाटिां माझ्या नवऱ्याकडे , िु झे
सिरा र्फोटो आहे ि.”
“त्रमसेस हे न्री, सिरा?”
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“कदात्रचि अठरा असिील आत्रण त्या रािी मी िु ला त्याच्याबरोबर, त्रथएटरमध्येही
र्ात्रहले . र्ण हे न्री आलाच.”
लॉडप हे न्रीने दोघाां कडे हसून र्ात्रहले . “डोररअन, उशीराबद्दल क्षमस्व.”
“मला आिा गेले र्ात्रहजे . अिा त्रमस्टर ग्रे, मला वाटिे िु म्ही दोघे खायला बाहे र
जाि आहाि. मी दे खील जािे . कदात्रचि र्रि भेटू.” त्रमसेस हे न्री म्हणाल्या.
“कदात्रचि, त्रिये.” लॉडप हे न्री म्हणाला व त्रिच्यामागे दार लावून घेिले . मग त्याने एक
त्रसगरे ट र्ेटवली व सोफ्यावर अडवारला. िो म्हणाला, “छान केशसाां भार असले ल्या बाईशी,
कधी लग्न करू नये, डोररअन.”
“का हे न्री?”
“कारण त्या र्फार स्वप्नाळू असिाि.”
“र्ण मला नाही वाटि की मी लग्न करीन. र्ण मी िेमाि आहे , हे खरे .”
“िू कुणाच्या िेमाि आहे स?” थोडा वेळ थाां बून हे न्री म्हणाला.
“एका नटीच्या.” डोररअन ग्रे बोलला.
“त्रकिी सामान्य!”
“हे न्री, िू त्रिला र्ात्रहले स िर असे म्हणणार नाहीस.”
“कोण आहे िी?”
“त्रिचे नाव आहे त्रसबल वेल.”
“मी कधी हे नाव ऐकले नाही.”
“कोणीच नाही. कदात्रचि एखादे त्रदवशी ऐकाल. िी कलाकार आहे .”
“माझ्या त्रिय मुला, कोणीच स्त्री कधी कलाकार नसिे . कले मधून साां गण्यासारखे ,
खस्त्रयाां जवळ काही नसिे च. र्ण त्या साां गिील िे मोहकर्णे साां गिाि. कधीर्ासून िू त्रिला
ओळखिोस?”
“साधारण िीन आठवडे .”
“िू त्रिला कुठे भेटलास?”
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“िु ला साां गिो मी हे न्री, र्ण िू हसिा कामा नयेस. काही झाले िरी जीवनाबद्दल सवप
काही जाणू न घ्यायची ओढ, माझ्याि िू च त्रनमाप ण केलीस. िु झ्या भेटीनांिर अनेक त्रदवस मी
सौदयाप चा शोध घेि, रस्त्यािू न त्रहांडि होिो. मला एक छोटे से जु नाट त्रथएटर लागेर्यांि, मी
र्ूवेच्या टोकाकडे चालि रात्रहलो — मी बघिो आहे , की ऐकिाना िू हसि आहे स —”
“मी हसि नाही आहे , डोररअन. िु झी गोष्ट चालू ठे व.”
“रोत्रमओ व ज्युत्रलएट हे नाटक चालू होिे . शेक्सत्रर्अरचे नाटक इिक्या वाईट
त्रठकाणी बघण्याच्या त्रवचाराने, िथम मी वैिागून गेलो आत्रण जे व्हा एक खूर् म्हािारा माणूस
रोत्रमओ म्हणू न अविीणप झाला, िे व्हा मी बाहे रच र्डलो. र्ण नांिर मी ज्युत्रलएटला र्ात्रहले .
माझ्या आयुष्याि मी र्ात्रहले ल्या गोष्टीांमधील िी सवाप ि सुांदर गोष्ट होिी.”
“िू त्रिला कधी भेटलास?”
“त्यार्ुढील रािी व त्याच्यार्ुढील रािी. मी त्रिथे र्रि गेलो. त्रिसऱ्या रािी मी
त्रिच्यासाठी त्रथएटरबाहे र थाां बलो.”
“िी कशी आहे ?”
“त्रसबल? िी सभ्य व लाजरी आहे . िी र्फक्त सिरा वर्ाां ची आहे आत्रण त्रिच्याि एक
मूल दडलेले आहे . िी मला म्हणाली की मी, एखाद्या राजकुमारासारखा त्रदसिो. मला िु ला
राजर्ुि मोह्क, (त्रिन्स चात्रमांग) असेच म्हटले र्ात्रहजे .”
“िु झी स्तुिी कशी करायची िे त्रमस त्रसबलला, चाां गले ठाऊक त्रदसिे .”
“िु म्ही त्रिला समजू न घेि नाही आहाि. त्रिला असे वाटिे , की मी शे क्सत्रर्अरच्या
एखाद्या व्यक्तीत्रचिा सारखा आहे . त्रिला आयुष्याबद्दल काहीच मात्रहिी नाही. जगाि मी र्फक्त
एकाच गोष्टीची र्वाप करिो, िी म्हणजे त्रसबल.”
“िरीच िू हल्ली माझ्याबरोबर जे वण घेि नाहीस. िे च कारण आहे ना? मला वाटले
की िे काहीिरी अदभुिरम्य असेल.”
डोररअन म्हणाला, “आम्ही रोज एकि खािो.”
“म्हणू नच िू नेहमी उत्रशरा येिोस.” इत्रि लॉडप हे न्री
“मला त्रसबलचे नाटक बघायचे असिे ना!” िो िक्रारीच्या सुराि बोलला.
“आज रािी माझ्याबरोबर जे वण घेशील का, डोररअन?”
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त्याने मान हलवि म्हटले, “आज रािी िी अॅत्रर्फलीया आहे व उद्या रािी िी ज्युत्रलएट
असेल.”
“िी त्रसबल वेल कधी असिे?”
“कधीच नाही.”
“हे चाां गले आहे .”
“त्रकिी भयानक आहे स िू ! र्ण िू त्रिला बत्रघिलेस िर, िू वेगळा त्रवचार करशील.
उद्या रािी िू आत्रण बेत्रसलने येऊन त्रिला बघावे अशी माझी इिा आहे . िु म्हाला िी नक्कीच
त्रवलक्षण वाटे ल, अशी माझी खािी आहे .”
“ठीक आहे मग, उद्या सांध्याकाळी. ित्पूवी िू बेत्रसलला भेटशील का? की मी त्याला
कळवू?”
“माझा आवडिा बेत्रसल! आठवडाभराि मी त्याला भेटलो नाही. काही त्रदवसाां र्ूवी
त्याने, माझे त्रचि माझ्याकडे र्ाठवले िरीही! खरां च, त्रकिी कृिघ्न आहे मी! मला िे त्रचि बघायला
खूर् आवडिे . िू च त्याला कळव. मला एकट्याला त्याला भेटायचे नाही आहे . िो अशा गोष्टी
बोलिो, की मला राग येिो. िो मला सदु र्दे श करिो.”
लॉडप हे न्री हसला. “लोकाना स्विःला ज्याची जरुरी असिे , असा उर्दे श दु सऱ्याला
द्यायला र्फार आवडिे .”
“ओहो! बेत्रसल चाां गला मनुष्य आहे . र्ण कला व सौदयप या बाबिीि त्याला खरां च
काही कळिे असे मला वाटि नाही. आर्ली ओळख झाली ना हे न्री, िे व्हाच मला याचा शोध
लागला.”
“माझ्या त्रिय मुला, बेत्रसल काय करिो बरां का, त्याच्यामध्ये जी जी अदभुिरम्य गोष्ट
आहे ना, िी िो त्याच्या कामाि ओििो.”
“हे न्री, आिा मला गेले र्ात्रहजे .माझी ज्युत्रलएट, माझी वाट बघि असेल. उद्याचे
त्रवसरू नकोस. बाय. बाय.“
त्याला नव्याने कळलेल्या गोष्टीबद्दल डोररअन िे थून गेल्यावर, लॉडप हे न्री त्रवचार
करू लागला. खरे र्हािा त्याला डोररअन ग्रेमध्ये त्रजिकी रुची वाटू लागली होिी, त्रििकी
अगदी र्फार थोड्या लोकाां मध्ये त्याला त्रनमाप ण झाली होिी. िरीही त्या नटीच्या नादी लागल्याने,
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िो डोररअनवर त्रचडला नाही त्रकांवा मत्सरीदे खील झाला नाही. त्याला त्यामुळे आनांदच झाला.
त्यामुळे हा मुलगा समजून घेण्यास जास्तच रुचीर्ूणप झाला आहे , असे त्याला वाटले .
त्या रािी जे व्हा िो जे ऊन घरी आला, िे व्हा लॉडप हे न्रीने दरवाज्याजवळील टे बलावर,
एक त्रलर्फार्फा र्डले ला र्ात्रहला. त्याने िो उघडला. डोररअन ग्रे व त्रसबल वेल त्रववाहबद्ध होि
असल्याचे त्याने वाचले .
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िकरण ४
त्रसबल वेलचे िणयाराधन
“बे त्रसल, मला वाटिे , िुला बािमी समजली असेल.” दु सऱ्या त्रदवशी सांध्याकाळी
लॉडप हे न्री म्हणाला, त्रब्रस्टॉल हॉटे लच्या भोजन कक्षाि िे बसले होिे .
आर्ली कोट व टोर्ी वे टरला दे ि, कलाकार उद्गारला, “नाही हे न्री.”
त्याचे त्रनरीक्षण करि लॉडप हे न्री म्हणाला, “डोररअन ग्रे लग्न करिो आहे .”
हॉलवडप ने कर्ाळाला आठ्या घालि त्रवचारले , ““डोररअन लग्न करिो आहे?
अशक्य!”
“हे शां भर टक्के खरे आहे .”
“कोणाबरोबर?”
“एका लहानशा नटीबरोबर.”
“र्ण अशा कुणािरीबरोबर लग्न करणे , हे त्याच्यासाठी चुकीचे आहे .”
“बे त्रसल, जर िु ला या मु लीबरोबर त्याचे लग्न व्हावे असे वाटि असेल, िर िू त्याला
िसे साां ग. मग िो िे नक्की करे ल. जे व्हा मनुष्य एखादी मूखपर्णाची गोष्ट करिो िे व्हा, िी नेहमी
एखाद्या चाां गल्या कारणा साठीच करिो.”
“हे न्री, मी अशी आशा करिो, की ही मुलगी चाां गली आहे .”
लॉडप हे न्री म्हणाला. “अरे िी चाां गलीच आहे . िी सुांदर आहे . डोररअन म्हणिो िी
सुांदर आहे व अशा गोष्टीिले त्याचे मि सहसा चुकि नाही. दु सऱ्यामधले सौांदयप त्याला, िु झ्या
व्यखक्तत्रचिामुळे समजू लागले आहे . िो मुलगा त्रवसरला नसेल, िर आज रािी आर्ण त्रिला
बघणार आहोि.”
“हे न्री, र्ण डोररअन, एखाद्या नटीशी कसे काय लग्न करू शकिो? हे त्रवत्रचि आहे .”
त्याचा ओठ चावि, खोलीि वरखाली र्फेऱ्या मारि, त्रचिकार करवादला.
“ज्युत्रलएटचे काम करणाऱ्या, एका सुांदर अत्रभनेिीच्या िेमाि डोररअन र्डला आहे .
त्याने त्रिला लग्नाबद्दल त्रवचारले . मला वाटिे , डोररअन ग्रे या मुलीबरोबर लग्न करून सहा मत्रहने
त्रिचे िणयाराधन करे ल. नांिर अचानक िो दु सऱ्या स्त्रीच्या आकर्पणाि सार्डे ल.”
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“हे न्री, िू बोलिो आहे स त्यािले एकही अक्षर िुझ्या मनाि नाही आहे . मला मात्रहिी
आहे की खरे िर िुला, डोररअन ग्रेच्या आयुष्याचा त्रवचका व्हायला नको आहे . िू ढोांग करिोस,
त्यार्ेक्षा िू बरा आहे स.”
लॉडप हे न्री हसून बोलला, “आर्ल्याला स्विःचीच भीिी वाटिे म्हणू न आर्ण
दु सऱ्याचे र्रमकल्याण इखििो. र्ण हा डोररअन आलाच. माझ्यार्ेक्षा िो िु ला जास्त चाां गले
साां गू शकेल.”
“माझ्या त्रिय हे न्री व माझ्या त्रिय बेत्रसल, िु म्ही दोघाां नीही माझे अत्रभनांदन केले
र्ात्रहजे .” त्याचा कोट काढू न ित्येकाशी हस्ताां दोलन करि मुलगा म्हणाला. “मी कधीच एवढा
आनांदी नव्हिो. अथाप ि हे अचानक झाले . — सवप उत्तम गोष्टी अशाच होिाि. आत्रण िरीही मला
वाटिे , मी आयुष्यभर ज्याची ित्रिक्षा केली, िीच ही गोष्ट आहे .”
हॉलवडप म्हणाला, “मला अशी आशा आहे , की िू नेहमी खूर् सुखी राहशील,
डोररअन. र्ण िू मला साां त्रगिले का नाहीस? हे न्रीला िू साां त्रगिले स.”
“त्याि त्रवशे र् साां गण्यासारखे काही नाही.” डोररअन उत्तरला. “काल रािी मी त्रिचे
नाटक बघायला र्रि गेलो. नांिर आम्ही एकि बसलो होिो िे व्हा, त्रिच्या डोळ्याि एक वेगळीच
चमक आली. यार्ूवी मी कधी असे र्ात्रहले नव्हिे . आम्ही एकमेकाां चे चुांबन घेिले . त्या क्षणी
मला काय वाटले , िे मी िु ला वणप न करून साां गू शकि नाही.”
“िू त्रिला आज भेटलास का?” लॉडप हे न्रीने त्रवचारले .
डोररअन ग्रेने नकारदशपक मान हलवली. “मी त्रिला शेक्सत्रर्अरच्या वनाि सोडले .
त्याच्या बागेि िी आत्ता असेल.”
“नेमक्या कुठल्या क्षणी िू लग्न हा शब्द वार्रलास, डोररअन? आत्रण त्रिने कसे उत्तर
त्रदले? कदात्रचि िू हे सवप त्रवसरला असशील.”
“माझ्या त्रिय हे न्री, मी काही कामासाठी त्रिला भेटलो नव्हिो. मी त्रिला त्रिच्यावर
िेम करिो असे साां त्रगिले . त्रिच्यार्ुढे मला अख्या जगाची, काहीही र्वाप नसल्याचेही साां त्रगिले .”
‘”र्ण, माझ्या त्रिय डोररअन — “
हॉलवडप ने लॉडप हे न्रीच्या खाां द्यावर हाि ठे वला. ”नको हे न्री, िू डोररअनला नाराज
करू नकोस. िो इिर माणसाां सारखा नाही. िो कुणाला कधी दु खावणार नाही.”
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डोररअन ग्रेने खस्मि केले. “मी जे व्हा त्रसबल वेलबरोबर असिो, िे व्हा मी िू मला जे
त्रशकवले आहे स, त्यावर काहीच त्रवश्वास ठे वि नाही. मी िु झ्या भयानक त्रवत्रचि कल्पना
त्रवसरून जािो.”
“र्ण त्या आहे ि. — सु ख — ही एकच गोष्ट, कल्पना करण्याजोगी आहे .” त्याच्या
खजाप िील मधुर आवाजाि िो उत्तरला. “आर्ण जे व्हा आनांदी असिो, िे व्हा आर्ण चाां गले
असिो, र्ण आर्ण चाां गले असिो, िे व्हा नेहमी आनांदी असिोच असे नाही.”
डोररअन ग्रे त्रकांचाळला, ‘सुख हे काय आहे , िे मी जाणिो. कुणाची िरी आराधना
करणे .”
“स्विःची कुणीिरी आराधना करण्यार्ेक्षा िे नक्कीच बरे आहे ”
‘हे न्री, िू भयानक आहे स. िू मला इिका का आवडिोस, मला मात्रहिी नाही. चल,
आर्ण खाली त्रथएटरमध्ये जाऊ. जे व्हा िू त्रसबलला बघशील, िे व्हा िुझ्या कल्पना बदलिील.”
त्याां नी उठून त्याां चे कोट घािले . त्रचिकार शाां ि व त्रवचारी वाटि होिा. त्याला वाईट
वाटि होिे . र्ूवी डोररअन ग्रे जसा होिा, िसा आिा िो र्रि कधीच असणार नव्हिा. जीवन
त्याां च्यामध्ये उभे रात्रहले होिे .
जे व्हा िे त्रथएटरमध्ये आले िे व्हा हॉलवडप ला असे वाटले की िो खूर् वर्ाांनी म्हािारा
झाला आहे .
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िकरण ५
डोररअन त्रसबलर्ासून अलग

त्या रािी त्रथएटरमध्ये गदी होिी. भयांकर गरम होि होिे आत्रण िरूण मांडळी
त्याां च्या आसनावरून ओरडून एकमेकाांशी बोलि होिी. खस्त्रया जोराि हसि होत्या. भयांकर
कोलाहल माजला होिा. लोक सांिी खाि होिे . बाटल्यािू न र्ेय त्रर्ि होिे .
“काय र्ण जागा शोधली आहे , योग्य मुलगी र्हाण्यासाठी!“ लॉडप हे न्री उद्गारला.
“हो.” डोररअन ग्रे म्हणाला. ”इथे च िी मला सार्डली. िु म्ही त्रिला ज्युत्रलएट म्हणू न
र्हाल, िे व्हा सवप त्रवसराल. हे त्रभकार लोक त्रिच्या आगमनानांिर एकदम शाांि बसिील.”
“मला कळिे आहे डोररअन, िुला काय म्हणायचे आहे िे . आत्रण या मुलीवर माझा
त्रवश्वास आहे . िू िेम करि असलेली कुठलीही गोष्ट, त्रवलक्षण असणार.” त्रचिकार बोलला.
डोररअन ग्रे उत्तरला, “आभारी आहे बेत्रसल, िू मला समजू न घेशील, हे मला मात्रहिी
होिे . मी त्रजला माझे आयुष्य अर्पण केले आहे , िी मुलगी िु ला आिा त्रदसेल. माझ्यािील जे
चाां गले आहे , िे सवप त्रजला मी त्रदले आहे , अशी मुलगी.”
मग त्रसबल अविरली. गदी त्रिच्या नावाचा र्ुकारा करून, ओरडू लागली. खरां च,
िी त्रदसायला सुांदर होिी. — असा लॉडप हे न्रीने त्रवचार केला. बेत्रसल हॉलवडप उत्तेत्रजि होऊन,
िर डोररअन स्वप्नाि असल्यािमाणे त्रिच्याकडे टक लाऊन बघि रात्रहले .
“सुांदर. मोहक.” लॉडप हे न्री ओरडला.
र्ांधरा त्रमत्रनटाां नी लॉडप हे न्री हॉलवडप च्या कानाि कुजबुजला, “मी आिार्यांि
र्ात्रहले ल्या मुलीांर्ैकी, िी एक अत्रि सुांदर मुलगी आहे . र्ण िी वाईट अत्रभनेिी आहे .”
त्रिला बोलिाना ऐकून डोररअन ग्रेचा चेहरा र्ाां ढरा र्फटक र्डला. आजच्या रािी, िी
काही वेगळीच होिी. िी आिा िी ज्युत्रलएट नव्हिी, िर अशी एक वाईट अत्रभनेिी होिी, की
त्रजला शेक्सत्रर्अरचे शब्द उमजि नव्हिे .
गदी सुद्धा कांटाळू न मोठ्याने बोलू लागली. र्फक्त एकाच व्यक्तीला हे जाणवले
नाही. िी म्हणजे िी अत्रभनेिीच.!
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लॉडप हे न्रीने खुचीवरून उठून आर्ला कोट घािला. “िी सुांदर आहे , डोररअन. र्ण
िी अत्रभनय करू शकि नाही. चला. जाऊया.”
“मी शे वटर्यांि थाां बणार आहे . मी िु मची एक सांध्याकाळ र्फुकट घालवली, म्हणू न
िु मची खरां च क्षमा मागिो.” मुलगा थां ड स्वराि म्हणाला.
हॉलवडप म्हणाला, “माझ्या त्रिय डोररअन, त्रमस वेल आजारी आहे . आम्ही र्रि
एखाद्या रािी येऊ.”
“बे त्रसल व माझ्याबरोबर क्लबमध्ये ये. आर्ण त्रसगरे ट ओढू न त्रसबल वेलच्या
सुांदरिे च्या नावाने र्ेय घेऊ. िी सुांदर आहे . अजून काय र्ात्रहजे ?”
“चालू लाग हे न्री. मला एकट्याला राहू दे . माझे हृदय भग्न र्ावि आहे . िु म्हाला
कळि नाही का?” मुलगा त्रकांचाळला.
हॉलवडप व लॉडप हे न्री त्रथएटरमधून बाहे र र्डले िे व्हा डोररअनचे डोळे उष्ण अश्रुांनी
डबडबलेले होिे .
जे व्हा िो त्यािू न बाहे र र्डला, िे व्हा त्रसबल वेलला भेटायला धावला. त्रिच्या
चेहऱ्यावरील असामान्य आनांदासहीि, िी मुलगी एकटीच उभी होिी. “त्रकिी वाईट अत्रभनय
केला मी आज, डोररअन!” िी खखन्निे ने म्हणाली.
त्रिच्याकडे रोखून बघि िो उद्गारला, “भयानक. र्फारच भयानक होिा िो. िू
आजारी आहे स का? िू मला असा िास सहन करायला, का लाविे आहे स?
मुलगी हसली. “डोररअन, िु ला कळि नाही का?”
“काय कळि नाही?” िो रागाने त्रवचारिा झाला.
“आज रािी मी इिका वाईट अत्रभनय का केला? मी सदै व वाईट असेन का? र्रि
मी चाां गला अत्रभनय करू शकणार नाही का?”
“िू आजारी आहे स असे मला वाटिे . िू आजारी असिाना काम करू नयेस. माझे
त्रमि कांटाळले . मी कांटाळलो.”
िी त्रकांचाळली, “डोररअन. डोररअन, िुझी ओळख होण्यार्ूवी, अत्रभनय ही माझ्या
आयुष्याि एक महत्वाची गोष्ट होिी. माझे खरे आयुष्य, मी त्रथएटरमध्येच जगि होिे . मला िे च
सगळे , खरे वाटि होिे . आज रािी मला िथमच आयुष्याि असे जाणवले , मी िेमाचे नाटक
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करि होिे . र्ण आर्ले िेम, हे च खरे िेम आहे . मला िु झ्याबरोबर घेऊन चल. डोररअन, मला
आिा अत्रभनेिी बनून मुळीच रहायचे नाही.”
त्याने सोफ्यावर अांग झोकून त्रदले व त्याचा चेहरा वळवला. “िू माझे िे म मारून
टाकले स.” िो शाां िर्णे म्हणाला व उडी मारून दाराजवळ गेला. “अरे बार्रे , िु झ्यावर िेम
करणारा मी त्रकिी वेडा होिो! त्रकिी मूखप होिो मी! आिा िू माझी कोणीही नाहीस. मी िु ला
र्ुन्हा कधीही भेटणार नाही. िु झा त्रवचारही मी कधी करणार नाही. मी िु झ्याशी यार्ुढे कधी
बोलणारही नाही.”
िी मुलगी र्ाां ढरी र्फटक र्डली. “डोररअन, िू हे मनार्ासून बोलिो आहे स, की
अत्रभनय करिो आहे स?” त्याच्या खाां द्यावर हाि ठे वि िी कुजबुजली.
त्याने त्रिला मागे ढकलले . ”मला हाि लाऊ नकोस.” िो ओरडला व वळू न
खोलीबाहे र र्डला.
रािभर लां डनच्या रस्त्याां वरून त्रर्फरून सूयोदयानांिर िो घरी आला. िो वाचनालयाि
त्रशरल्याबरोबर, त्याला हॉलवडप ने काढलेले त्याचे त्रचि त्रदसले . त्याने आश्चयाप ने त्याकडे टक
लाऊन र्ात्रहले व िो त्याच्या झोर्ायच्या खोलीकडे गेला. त्याने त्याचा कोट काढला आत्रण
र्लां गाजवळ उभा रात्रहला. थोड्या वेळाने िो र्रि त्रचिाजवळ आला व िे जवळू न र्ाहू लागला.
त्रमणत्रमण िकाशाि चेहरा थोडा बदलल्यासारखा वाटला. आिा िोांड दु ष्ट त्रदसू लागले . हे
खरोखर त्रवत्रचि होिे .
त्याने खखडकीजवळ जाऊन र्डदे उघडले . उजे डामुळे खोलीचे स्वरूर् बदलले ,
र्ण त्रचिाचा चेहरा िसाच रात्रहला. खरे िर सूयपिकाशामुळे चेहरा, अत्रधकच दु ष्ट त्रदसू लागला.
िो र्रि झोर्ायच्या खोलीि गेला, व लॉडप हे न्रीकडून भेट त्रमळालेला छोटा आरसा
घेऊन आला. त्याि त्याने त्याच्या खऱ्या चेहऱ्याकडे र्ात्रहले , िर त्याि दु ष्ट्र्णाचे नामोत्रनशाणही
नव्हिे . याचा अथप काय होिा?
त्याने एका खुचीि स्विःला झोकून त्रदले व त्रवचार करू लागला. त्रचि काढू न र्ुरे
झाले त्या त्रदवशी, बेत्रसल हॉलवडप च्या घरी िो काय म्हणाला होिा िे त्याला एकदम आठवले .
हो. आिा िे त्याला, र्ूणपर्णे आठवले . त्याने असे सुचवले होिे , की त्रचि म्हािारे व्हावे, म्हणजे
त्याला स्विःला िरूण रहािा येईल. र्ण ही गोष्ट अशक्य होिी. त्याबद्दल त्रवचार करणे सुद्धा,
भयानक होिे आत्रण िरीही त्रचि त्याच्या समोरच होिे . त्याि त्याचे िोांड दु ष्ट त्रदसि होिे .
दु ष्टर्णा! िो दु ष्टर्णे वागला होिा का? नाही. त्रसबल वेलबद्दल आिा कशाला त्रवचार
करायचा? आिा िी त्याच्या दृष्टीने कोणीही नव्हिी.
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र्ण त्रचि? त्याबद्दल िो काय म्हणू शकि होिा? िे त्याच्या आयुष्याची गोष्ट साां गि
होिे , त्याची गुत्रर्िे जाणि होिे . त्याने त्याला, स्विःच्या सौदयाप वर िेम करायला त्रशकवले होिे .
िे त्याला, स्विःच्या आत्म्याचा द्वे र् करायला त्रशकवेल का? िो र्रि त्या त्रचिाकडे बघेल का?
त्याने स्विःला वाचवले र्ात्रहजे . त्याने र्ुन्हा लॉडप हे न्रीला भेटिा कामा नये. त्याने र्रि
त्रसबलकडे गेले र्ात्रहजे . त्रिच्याशी लग्न केले र्ात्रहजे . र्ुन्हा त्रिच्यावर िेम करायचा ियत्न केला
र्ात्रहजे . त्याच्यार्ेक्षा, त्रिला जास्त िास झाला होिा. िो त्रिच्याशी दु ष्टर्णे व स्वाथीर्णे वागला
होिा. िे एकि नक्की सुखी होिील. त्रिच्याबरोबरचे त्याचे आयुष्य सुांदर, व खरे खुरे चाां गले
असेल. िो खुचीिू न उठला व त्रचि झाकून ठे वले . “त्रकिी भयानक!” िो स्विःशी म्हणाला.
खखडकीजवळ जाऊन त्याने िी उघडली. जे व्हा त्याने बाहे र गविावर र्ाउल टाकले , िे व्हा दीघप
सुस्कारा टाकला. त्याने र्फक्त त्रसबलचाच त्रवचार केला. त्या बागेिील गाणारे र्क्षी त्रिच्याबद्दल
र्फुलाना साां गि होिे .
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िकरण ६
िेमाचा दु ःखान्त

दु सऱ्या त्रदवशी जवळजवळ एक वाजिा, िो जागा झाला. त्याच्या नोकराने त्याला
चहा आणला. त्यासोबि काही र्िेही होिी. त्यार्ैकी एक लॉडप हे न्रीकडून आले होिे . िे त्याने
सकाळीच कुणाबरोबर िरी र्ाठवले होिे . डोररअनने िे बाजू ला ठे ऊन त्रदले . र्ूणप आनांदाने, िो
वाचनालयाि न्याहारीसाठी गेला. त्याने उघडी खखडकी व झाकलेले त्रचि र्ात्रहले . िे सवप खरे
होिे का? की िे एक स्वप्न होिे ? र्ण त्याला िो दु ष्ट चेहरा, स्पष्टर्णे आठवि होिा.
डोररअन ग्रेने, त्याच्या नोकराला दू र र्ाठवून त्रदले . सवप दारे बांद करून घेिली. मग
त्याने त्रचिावरील र्डदा दू र केला. आत्रण स्विःला समोर उभे राहून, नीट न्याहाळले . िे खरे
होिे . त्रचि बदलले होिे . काय करावे, कसा त्रवचार करावा, हे िासनिास त्याला कळि नव्हिे .
37 | P a g e
ऑस्कर वाईल्ड

द पिक्चर ऑफ़ डोररअन ग्रे

वृषाली जोशी

शे वटी त्याने टे बलार्ाशी जाऊन, िो िेम करि असले ल्या मुलीला भावर्ूणप र्ि त्रलत्रहले . िो ज्या
भयानक गोष्टी त्रिला बोलला, त्याबद्दल त्रिने आर्ल्याला मार्फ करावे, अशी त्याने त्रवनांिी केली.
अचानक त्याला दारावर टकटक ऐकू आली. बाहे र लॉडप हे न्रीचा आवाज ऐकू आला.
“माझ्या लाडक्या मुला, मला िुला भेटलेच र्ात्रहजे . मला र्टकन आि घे.”
त्याने काही उत्तर त्रदले नाही. िो स्तब्ध रात्रहला. टकटक सुरु रात्रहली. जोर वाढला.
हो. लॉडप हे न्रीला आि घेणेच बरे होिे . िो सुरु करणार असले ले नवे आयुष्य, त्याने त्याला स्पष्ट
करून साां त्रगिले असिे . त्याने उडी मारून त्रचि झाकले व दार उघडले .
“डोररअन, या सवप िकाराबद्दल मला खेद होिो.” आि येि लॉडप हे न्री म्हणाला. “र्ण
आिा त्याबद्दल जास्त त्रवचार करू नकोस.”
“त्रसबल वेलबद्दल असे िु ला म्हणायचे आहे का?” मुलाने त्रवचारले .
“अथाप िच” खाली बसि व सावकाश त्याचे मोजे काढि, लॉडप हे न्री उत्तरला. “हे
भयानकच झाले . र्ण त्याि िु झा काही दोर् नाही. मला साां ग, काल िो िकार झाल्यावर िू
त्रिच्या मागोमाग जाऊन त्रिला भेटलास का?”
“हो.”
“मला वाटले च होिे . िु झा त्रिच्याबरोबर, काही वाद झाला का?”
“मी र्फार दु ष्टाव्याने वागलो, हे न्री. र्ण आिा ठीक आहे . जे झाले त्याबद्दल मला
आिा वाईट वाटि नाही. त्यामुळे मला स्विःबद्दल जास्त जाणू न घ्यायचा, धडा त्रमळाला.”
“अरे रे डोररअन, िू त्या सवप गोष्टीकडे अशा दृष्टीकोनािू न बघिोस, हे चाां गले आहे .”
“मला चाां गले व्हायचे आहे , हे न्री .मला माझा आत्मा कुरूर् व्हायला नको आहे . मी
त्रसबल वेलशी लग्न करणार आहे . ”
“त्रसबल वेलशी लग्न?” उभा राहून त्याच्याकडे आश्चयाप ने बघि, लॉडप हे न्री
त्रकांचाळला. ”र्ण माझ्या त्रिय डोररअन — “
“हो हे न्री, मला मात्रहिी आहे िू काय म्हणणार आहे स. लग्न करण्यात्रवर्यी काही
उलटसुलट! िे बोलू नकोस. त्रसबल माझी र्त्नी होणार.”
“िु झी र्त्नी? डोररअन, — िुला माझे र्ि त्रमळाले नाही का? मी िु ला आज सकाळी
त्रलत्रहले होिे .”
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“िु झे र्ि? हो. हो. मला आठवले . मी िे अजू न वाचले नाही.”
“िु ला अजू न काहीच मात्रहिी नाही िर?”
“िु ला काय म्हणायचे आहे ?”
लॉडप हे न्रीने खोलीि येरझऱ्या घािल्या व डोररअन ग्रेजवळ बसला.
त्याचे दोन्ही हाि हािाि घेऊन, त्याने धरून ठे वले व म्हणाला, “डोररअन, त्रसबल
वेल दे वाघरी गेली, हे कळवण्यासाठी मी िु ला र्ि त्रलत्रहले होिे .”
मुलाच्या ओठािू न दु ःखाची त्रकांकाळी बाहे र र्डली. त्याने गुडघ्याि िोांड लर्वले .
”त्रसबल दे वाघरी गेली? मेली? नाही, हे खरे नाही. हे धडधडीि खोटे आहे .”
लॉडप हे न्री म्हणाला, “हे खरे आहे डोररअन, हे सवप सकाळच्या वृत्तर्िाि आले आहे .
र्ोलीस िश्न त्रवचारिील. या सवप िकरणाि िु झे नाव गोवले जायला नको. अशा गोष्टीने माणू स
र्ॅरीसमध्ये त्रकिी त्रमळविो, र्ण लां डनमधील सभ्य गृहस्थासाठी, हे सां कट आहे . त्रथएटरमध्ये
कुणाला िुझे नाव मात्रहिी नसेल, अशी मी आशा करिो. िसे असेल, िर ठीक आहे . त्रिच्या
खोलीकडे जािाना िुला कोणी र्ात्रहले का?”
काही क्षण डोररअनने उत्तर त्रदले नाही. शे वटी त्रवत्रचि आवाजाि िो म्हणाला, “हे न्री,
िू काय म्हणालास? र्ोलीस िश्न त्रवचारि आहे ि? िु ला काय म्हणायचे आहे ? काय त्रसबलने -?
अरे रे ! हे न्री हे र्फार क्लेशकारक आहे .”
“जरी वरवर असे म्हटले गेले असले , िरी हे खरे नसणार. त्रथएटरमध्ये वार्रण्याि
येणारे काहीिरी भयांकर त्रिने त्रगळले असणार.”
“हे न्री, हे सवप भयानक आहे .” मुलगा त्रकांचाळला.
“हो. अथाप िच हे दु ःखदायक आहे . र्ण त्याचा, िु झ्याशी काही सांबांध नाही. चल,
माझ्याबरोबर जे वण घे. नांिर आर्ण त्रथएटरवर जाऊ.”
“म्हणजे मी त्रसबल वेलचा खून केला िर!” डोररअन ग्रे अधपवट स्विःशी म्हणाला.
”िरी गुलाबाच्या र्फुलाचे सौदयप अबात्रधि आहे . बागेि र्क्षी अजू न आनांदाने गाि आहे ि. आत्रण
आज रािी मी िु झ्याबरोबर जे वण घेईन व नांिर आर्ण त्रथएटरवर जाऊ. आयुष्य त्रकिी
असामान्य आहे ! माझे र्त्रहले भावनामय िेमर्ि, मृि मुलीला त्रलत्रहले होिे . िरीर्ण — मला
असे कसे होिे आहे ? मला या दु ःखान्त गोष्टीचे जे वढे वाईट वाटायला र्ात्रहजे िे वढे वाटि नाही.
र्ण मी हृदयशून्य, भावनारत्रहि आहे , असे मला वाटि नाही. िु ला वाटिे?”
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डोररअन, गेल्या र्ांधरा त्रदवसाि िू हृदयशून्य व्हावेस, अशा अनेक मूखपर्णाच्या
गोष्टी केल्या आहे स.“ त्याच्या गोड, र्ण उदास हास्यासत्रहि, लॉडप हे न्री उत्तरला.
मुलाने कर्ाळाला आठ्या घािल्या. “मला हे स्पष्टीकरण आवडले नाही, हे न्री. र्ण
िू मला हृदयशून्य म्हणाला नाहीस, हे मला आवडले .”
“िु झ्या िेमाखािर त्या स्त्रीने आत्महत्या केली, हे र्फार सुांदर आहे .” लॉडप हे न्री
बोलला.
त्रिथे शाांििा र्सरली. खोलीि काळोख दाटू लागला. थोड्या वेळाने, डोररअन ग्रेने
वर बत्रघिले . “िू मला त्रकिी बरोबर ओळखिोस! र्ण आिा काय घडून गेले याबद्दल, आर्ण
बोलणार नाही आहोि. हे काहीिरी आश्चयपकारक आहे , एवढे च. आिा मी ियार होिो. हे न्री,
मला काही खावेसे वाटि नाही. र्ण नांिर त्रथएटरमध्ये मी िु झ्याबरोबर येईन.”
लॉडप हे न्रीने त्याच्यामागे दार लाऊन घेिल्यावर, डोररअन त्रचिाकडे धावला व
त्यावरील आवरण खेचून काढले . — नाही. त्या त्रचिाि अजू न काही बदल झालेला नव्हिा.
त्रसबल वेलच्या मरणाची बािमी त्याला कळण्याअगोदर, त्रचिाला कळली होिी. त्रिच्या
आठवणीनी, त्याच्या डोळ्याि अश्रू आले . त्याने िे त्रनर्टू न काढले व र्रि त्रचिाकडे बत्रघिले .
त्याला असे वाटले , की आिा त्रनवड करायची वेळ आली आहे . त्रकांवा कदात्रचि,
त्याने आधीच ठरवले असावे का? हो. आयुष्याने त्याच्यासाठी िे ठरवून टाकले होिे . त्याला
वाटणारी लाज, त्रचि वाहणार होिे . िे ठरून गेले होिे .
एक िासानांिर, िो त्रथएटरवर होिा व लॉडप हे न्री त्याच्या जवळ बसला होिा.
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िकरण ७
जे झाले िे झाले

िो दु सऱ्या त्रदवशी सकाळी नाश्ता घेि असिाना, बेत्रसल हॉलवडप खोलीि अविीणप
झाला.
“िु ला भेटून खरां च आनांद झाला, डोररअन” िो बोलला. “मी काल िु ला र्फोन केला
होिा, िे व्हा कळले की िू त्रथएटरवर गेला आहे स. अथाप ि मला मात्रहिी होिे की, हे शक्य नाही.
एका दु ःखद गोष्टीनांिर दु सरी दु ःखद गोष्ट घडिे की काय अशी काळजी वाटू न, माझी
सांध्याकाळ भयानक गेली. या सवप गोष्टीमुळे माझे हृदय कसे शिशः त्रवदीणप झाले आहे , हे मी
िु ला साां गू शकि नाही. िू त्या मुलीच्या आईला जाऊन भेटलास का? िी या सवप िकरणाबद्दल
काय म्हणाली?”
डोररअन ग्रे बोलला, “माझ्या त्रिय बेत्रसल, मला मात्रहिी नाही. मी त्रथएटरवर होिो.”
िो र्फार कांटाळलेला त्रदसला.
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“िू त्रथएटरवर गेलास? त्रजथे त्रसबल वेल मरून र्डली होिी, त्या त्रथएटरवर िू
गेलास?” हॉलवडप ने सावकाशीने त्रवचारले .
“थाां ब बेत्रसल. मला काही ऐकायचे नाही.” झटकन गुडघ्याि डोके खुर्सि डोररअन
त्रकांचाळला. “िू अशा गोष्टी बोलू नयेस. जे झाले िे झाले . जे घडून गेले िे गेले.”
“िू कालला भूिकाळ म्हणिोस? डोररअन, हे भयानक आहे . िु झ्याि काहीिरी
कारणाने, र्ूणप र्ररविप न झाले आहे . माझ्या त्रचिािील आश्चयपकारक मुलासारखा िू हुबेहूब
त्रदसिोस, र्ण िुझे हृदय गायब आहे . हा सवप, हेन्रीचा र्ररणाम आहे . मला सरळ त्रदसिे आहे .”
मुलगा खखडकीजवळ गेला व काही क्षण बाहे र बघि रात्रहला.
“हे न्रीने मला खूर् गोष्टी त्रशकवल्या आहे ि. बेत्रसल. िू मला र्फक्त माझ्या सौांदयाप वर
िेम करायला त्रशकवलेस.”
“त्याबद्दल मी खरां च त्रदलगीर आहे , डोररअन.”
“बे त्रसल, मला कळि नाही की िु ला काय म्हणायचे आहे ? िु ला काय हवे आहे ?”
“मी ज्या डोररअन ग्रेचे त्रचि काढले , िो मला हवा आहे .” त्रचिकार त्रवर्ादाने
म्हणाला.
जवळ जाऊन त्याच्या खाां द्यावर हाि ठे वि मुलगा म्हणाला, “िू र्फार उशीर केलास.
काल मी जे व्हा त्रसबल वेलने आत्महत्या केल्याचे ऐकले — ”
“आत्महत्या? अरे बार्रे ! हे सवप खरे आहे ?” हॉलवडप ने रडवेल्या सुराि त्रवचारले .
“माझ्या त्रिय बेत्रसल, अथाप िच त्रिने आत्महत्या केली.”
त्या वयस्क माणसाने, हािाच्या ओांजळीि िोांड खुर्सले व शाां ि आवाजाि िो
म्हणाला, “काय भयांकर आहे हे !”
“नाही.” डोररअन ग्रे म्हणाला. “त्याि काहीही भयांकर नाही. आर्ल्या काळािील,
ही मोठी अदभुिरम्य दु ःखान्त कहाणी आहे . मला मात्रहिी आहे , मला असे बोलिाना बघून,
िु ला आश्चयप वाटिे आहे. िु ला मी मात्रहिी होिो, िे व्हा मी एक मुलगा होिो. आिा मी मोठा
माणू स आहे . माझ्याकडे नवीन त्रवचार, कल्पना, वासना आहे ि.”
“र्ण डोररअन — “
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“मी बदललो आहे . र्ण िरीही िु ला, र्ूवीइिकाच आवडायला हवा. अथाप ि
हे न्रीकडे , माझा खूर् ओढा आहे र्ण त्याच्यार्ेक्षा िू चाां गला आहे स. आर्ण एकि त्रकिी
आनांदाि होिो! बेत्रसल मला सोडून जाऊ नकोस, आत्रण माझ्याशी वाद घालू नकोस. मी जसा
आहे िसा आहे .”
त्रचिकाराला त्रवत्रचि ररत्या, दु ःख झाले . डोररअन ग्रे त्याच्यासाठी, असामान्यर्णे
महत्वाचा होिा. त्या मुलाने, त्याच्या कलेला कलाटणी त्रदली होिी. कदात्रचि त्रसबल वेलसांबांधीचे
त्याचे दु ष्ट उद्गार, त्याच्या केवळ आत्ताच्या मनखस्थिीचे द्योिक असिील. िे त्रटकणार नाहीि.
त्याच्यामध्ये खूर् काही चाां गले ही आहे .”
उदासर्णे हसून िो म्हणाला, “ठीक आहे , डोररअन. मी या भयानक गोष्टीबद्दल
िु झ्याशी र्रि बोलणार नाही. र्फक्त या िकरणाि िुझे नाव गोवले जायला नको. र्ोत्रलसाां नी
िु ला भेटायला बोलावले आहे का?”
डोररअन मान हलवि बोलला, “नाही. त्याना माझे नावदे खील मात्रहिी नाही.”
“त्रिला िु झे नाव ठाऊक नव्हिे?”
“र्फक्त माझे र्त्रहले नाव व िेदेखील त्रिने कुणाला साां त्रगिले नसेल .त्रिने घरी मी
‘राजर्ुि मोहक’ आहे असे साां त्रगिले होिे . हा त्रिचा चाां गुलर्णा होिा, बेत्रसल. िू माझ्यासाठी
त्रसबलचे त्रचि काढायला हवेस. र्फक्त काही चुांबनाां च्या आठवणीांर्ेक्षा, अजू न काही त्रिचे मला
त्रमळाले िर, मला आवडे ल.”
“डोररअन, मी काहीिरी करायचा ियत्न करीन. र्ण िू र्रि येऊन माझ्याकडे
बसले र्ात्रहजे स. मला िुझ्यात्रशवाय चाां गले काम करिा येि नाही.”
“मी िु झ्याकरिा आिा, कधीच बसू शकणार नाही, बेत्रसल. िे अशक्य आहे .”
“माझ्या त्रिय मुला, हा काय मूखपर्णा आहे ! मी िु झ्यासाठी इिके केले , िे िु ला
आवडले नाही का? िे सवप कुठे गेले? िे िू झाकून का ठे वले आहे स? मला िे बघू दे . माझ्या
आजर्यांिच्या कामािील, िे सवोत्कृष्ट काम आहे .माझी कलाकृिी अशी झाकून ठे वणे हे िु झ्या
नोकराला शोभि नाही. मी आि आलो िे व्हा मला खोली वेगळीच भासली.”
“माझ्या नोकराने िे झाकले नाही, बेत्रसल. मी स्विः झाकले आहे . त्रचिावर र्फार
िखर िकाश र्डि होिा.”
“र्फार िखर? नाही. आिा िकाश अगदी योग्य असा आहे . मला िे बघू दे .” हॉलवडप
खोलीच्या कोर्ऱ्याि चालि गेला.
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डोररअन ग्रेच्या ओठािू न एक अस्फुट त्रकांकाळी बाहे र र्डली. त्रचिकार व झाकलेले
त्रचि यामध्ये िो धावि गेला. “बेत्रसल, िू िे बघिा कामा नयेस. िू बघू नयेस असे मला वाटिे .”
“मी माझ्या स्विःच्या कलाकृिीकडे बघू नको? िू हे मनार्ासून साां गिो आहे स? र्ण
मी िे का बघायचे नाही?” हॉलवडप हसि म्हणाला.
“बे त्रसल, िू जर िे र्हायचा ियत्न केलास िर, मी िु झ्याबरोबर कधीच बोलणार
नाही. लक्षाि ठे व. मी हे गांभीरर्णे साां गिो आहे .”
हॉलवडप आश्चयाप ने डोररअनकडे र्ाहू लागला. असे त्याने त्याला र्ूवी कधी र्ात्रहले
नव्हिे . मुलाचा रागीट चेहरा र्ाां ढरा र्फटक र्डला होिा.
“डोररअन!”
“काही बोलू नको.”
“र्ण काय झाले? जर िु ला िसे वाटि असेल, िर मी िे बघि नाही.” िो थां डर्णे
खखडकीकडे जाि बोलला. “येत्या र्ानगळीच्या मोसमामध्ये र्ॅरीसमध्ये मी िे िदशप नाि ठे वणार
असिाना, मी माझ्या स्विःच्या कलाकृिीकडे बघूही नये, हे जरा त्रवत्रचिच वाटिे .”
“िदशप नाि िे माां डायचे? िू हे म्हणिो आहे स.” डोररअन ग्रे ओरडला. एक भीिीची
लहर त्याच्यािू न दौडि गेली. सवप जग त्याची गुत्रर्िे बघणार की काय? त्याच्या आयुष्यािील
गूढाकडे लोक टक लाऊन बघणार की काय? िे अशक्य होिे .
“हो. जॉजप र्ेटीट, ऑक्टोबर मध्ये माझ्या सवप उत्तम त्रचिाां चे िदशप न भरवणार आहे .
काळजी करू नकोस. िे र्फक्त, एक मत्रहन्यासाठी असेल.”
डोररअन ग्रेने स्विःच्या िोांडार्ुढे हाि धरले . िे गरम व ओलसर होिे . त्याला
कुठल्यािरी अशु भ सांकटाची चाहूल लागल्यासारखे वाटले . “एक मत्रहन्यार्ूवी िर िू म्हणालास
की िू िे िदत्रशपि करणार नाहीस म्हणू न.” िो ओरडला. “िू िु झा त्रवचार का बदललास?” िो
अचानक थाां बला. त्याच्या डोळ्याि दु ष्ट झाक त्रदसू लागली. त्याला लॉडप हे न्री काय म्हणाला होिा
िे आठवले . िो म्हणाला होिा, ’‘बेत्रसलला त्रवचार की िो िु झे त्रचि का िदत्रशपि करू इखिि
नाही. त्याने मला एकदा साां त्रगिले िी र्फार त्रवत्रचि गोष्ट होिी.” हो. कदात्रचि बेत्रसलचेही काही
गुप्त गुत्रर्ि असेल. त्याला त्रवचारून ियत्न करून र्हावा.
बेत्रसलच्या अगदी जवळ येऊन थे ट त्याच्या डोळ्याि र्हाि डोररअनने त्रवचारले ,
“बे त्रसल आर्ल्या ित्येकाच्या काही स्विःच्या अशा खास गोष्टी असिाि. माझे त्रचि िदत्रशपि न
करण्याबद्दल िुझे काय कारण होिे?”
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“डोररअन, जर मी िु ला िे साां त्रगिले िर, कदात्रचि आत्ता मी िु ला आवडिो, त्रििका
आवडणार नाही आत्रण नक्की िू मला हसशील. जर िु ला मी िु झे त्रचि कधीच र्हायला नको
असेल, िर मी नाही बघणार. मी नेहमी िु ला बघू शकिोच. त्रचि िदत्रशपि करण्यार्ेक्षा, िुझी
मैिी मला जास्त महत्वाची आहे .”
“नाही बेत्रसल, िू मला साां गायला हवेस.” डोररअन म्हणाला. त्याची भीिी आिा दू र
र्ळाली. आिा त्याला र्फक्त बेत्रसल हॉलवडप चे गुत्रर्ि जाणू न घ्यायचे होिे .
दु ःखी त्रचिकाराने म्हटले , “डोररअन, िु ला त्या त्रचिाि कधी काही त्रवत्रचि भासले
का?”
“बे त्रसल!” त्याच्याकडे डोळे त्रवस्फारून बघि मुलगा त्रकांचाळला.
“अिा, िू काही र्ात्रहले स िर! डोररअन, मी िु ला भेटलो, त्या क्षणार्ासून िु झ्या
व्यखक्तमत्वाचा असामान्य ठसा, माझ्यावर उमटला आहे . मी िुला भजिो. िू ज्याच्याबरोबर
बोलशील, त्याचा मला हेवा वाटायचा. िू सवपस्वी माझा असला र्ात्रहजे स, असे मला वाटायचे. िू
बरोबर असिानाच र्फक्त, मी आनांदी असायचो. जे व्हा िू माझ्यार्ासून दू र जायचास, िेव्हाही
माझ्या कले मध्ये िू असायचास.”
“बे त्रसल — “
“नको. बोलू नकोस. िे व्हा मी जे िु ला साां त्रगिले नाही, िे मला िु ला आिा साां त्रगिले च
र्ात्रहजे . मी िु झे आश्चयपकारक त्रचि काढायचे ठरवले . त्याि, मी माझ्या सवप भावना िु झ्यासाठी
ओिल्या. माझे सवप ममत्व ओिले . मला वाटिे डोररअन, मी िुला र्फार साां त्रगिले . मी हे न्रीला हे
साां त्रगिल्यावर िो हसला. जे व्हा त्रचि र्ूणप झाले व मी एकटा त्याच्यासमोर बसलो, िे व्हा मला
समजले की माझे बरोबर होिे . — नांिर मला वाटले , कदात्रचि हा माझा मूखपर्णा आहे आत्रण
जे व्हा ही र्ॅरीसची मागणी आली — , र्रां िु आिा मला असे त्रदसिे आहे , की िे त्रचि िदत्रशपि
करणे शक्य नाही.”
डोररअन ग्रेने एक दीघप श्वास घेिला. त्याचे गाल आरक्त होऊन, ओठाां वर हसू खेळू
लागले होिे . धोका टळला होिा व सध्या िरी िो सुरत्रक्षि होिा. बेत्रसलने त्रकिी करुण गोष्ट
साां त्रगिली! एखाद्या त्रमिाच्या व्यखक्तमत्वाच्या इिक्या िभावाखाली, िो कधी जाऊ शकला
असिा का? लॉडप हे न्रीमध्ये धोकादायक असा काहीिरी गोडवा होिा, र्ण िे वढाच!”
“हे माझ्यासाठी असामान्य आहे डोररअन, की िू हे त्या त्रचिाि र्ात्रहले स.” हॉलवडप
बोलला.
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मुलगा उत्तरला, “मी त्याि काहीिरी र्ात्रहले . र्फार त्रवत्रचि असे काहीिरी.”
“ठीक आहे . आिा मी िी गोष्ट र्ात्रहली िर िु ला चाले ल का?”
डोररअनने मान हलवली. “बेत्रसल िे वढे त्रवचारू नकोस, त्या त्रचिासमोर, मी िु ला
उभे राहू दे ऊ शकि नाही.”
“एक ना एक त्रदवस िू दे शीलच, नाही का?”
“नाही. कधीच नाही.”
“त्रकांवा कदात्रचि िु झे बरोबर आहे आत्रण आिा मी त्रनघिो, डोररअन. माझ्या कले वर
खराखुरा र्ररणाम घडवणारी, माझ्या आयुष्यािील िू एक व्यक्ती आहे स. र्ण हे सगळे
साां गण्यासाठी, मी काय त्रकांमि मोजली आहे हे िु ला मात्रहिी नाही.”
“माझ्या त्रिय बेत्रसल, िू मला काय साां त्रगिले स? एवढे च की िू मला र्फार र्ूजिोस.
ही िर स्तुिी सुद्धा नाही.”
“त्याचा अथप स्तुिी असा नव्हिाच आत्रण आिा मी िु ला हे साां त्रगिल्यामुळे, माझ्यािू न
माझे काही त्रनसटू न गेले आहे . कदात्रचि िु मचा र्ूज्य भाव िु म्ही शब्दाि माां डू नये, हे च बरे !”
िू र्ूजनीय वगैरे शब्द वार्रू नकोस. िे मूखपर्णाचे आहे . बेत्रसल, िू आत्रण मी त्रमि
आहोि व त्रमिच राहू.”
“हे िु झ्यािला हे न्री बोलिो आहे .” त्रचिकार दु ःखाने बोलला.
“ओहो हे न्री!” िरुण मनुष्य हसला. “हे न्री त्याचे आयुष्य असामान्य गोष्टी बोलण्याि,
व करण्याि घालविो. मला जसे आयुष्य घालवायला आवडे ल, िसे िो घालविो. र्ण जर मी
सांकटाि सार्डलो िर मला नाही वाटि की मी हे न्रीकडे जाईन. मी िुझ्याकडे येणे जास्त र्सांि
करीन, बेत्रसल.”
“िू र्रि माझ्यासाठी मॉडे ल म्हणू न बसशील?”
“अशक्य! एखाद्या त्रचिामध्ये काही भयानक दडलेले असिे . त्याला स्विःचे असे
आयुष्य असिे . त्यार्ेक्षा मी िु झ्याबरोबर कर्भर चहा घ्यायला येईन”
“ठीक आहे भेटू मग. िू मला त्रचि बघायला दे ि नसल्याने, वाईट वाटिे आहे .र्ण
त्याबाबिीि िु झ्या काय भावना असिील िे मी समजू शकिो.”
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िो खोलीबाहे र र्डल्यावर डोररअन ग्रे स्विःशीच हसला. त्रबचारा बेत्रसल! खऱ्या
कारणासांबांधी त्याला र्फारच थोडे मात्रहिी आहे . त्रचिकाराच्या हे वा वाटणाऱ्या टोकाच्या भावना,
त्याला आिा अत्रधक चाांगल्या कळल्या व त्याला वाईट वाटले . त्या मैिीमध्ये काही दु ःखदायक
असे, वाईट भावनाां नी कलु त्रर्ि झालेले असे, काहीिरी होिे .
त्याने घांटी वाजवून नोकराला बोलावले . त्याला िाबडिोब िे त्रचि लर्वून ठे वायचे
होिे . त्रजथे त्याच्या त्रमिाना िे सार्डू शकणार नाही, अशा त्रठकाणी िे ठे वण्याचा त्याचा
वेडेर्णाच होिा.
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िकरण ८
त्रचि लर्वले

जे व्हा नोकराने िवेश केला, िे व्हा डोररअनने त्याला त्रमसेस लीर्फला वाचनालयाि
र्ाठवायला साां त्रगिले . त्रमसेस लीर्फ, त्रिच्या कुटुां बाबरोबर इथे खूर् वर्े होिी. त्याने त्रिच्याकडे ,
जु न्या शाळे च्या खोलीची त्रकल्ली मात्रगिली.
“जु न्या शाळे ची खोली, त्रमस्टर डोररअन? र्ण त्रिथे िर धुळीचे साम्राज्य असेल. मला
िी आधी सार्फ केली र्ात्रहजे .” िी ओरडून बोलली.
“मला िी सार्फ करून नको, त्रमसेस लीर्फ. मला र्फक्त त्रकल्ली हवी आहे .”
“ठीक आहे सर. र्ण िु म्ही त्रिथे गेलाि, िर धुळीने भरून जाल. िु मचे आजोबा
वारल्यार्ासून, गेल्या र्ाच वर्ाप ि िी उघडलेली नाही.”
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त्याच्या आजोबाां ची आठवण केल्यामुळे, त्याच्या कर्ाळावर आठ्या र्डल्या. त्याच्या
सवप कुटुां बाच्या, त्याच्याकडे वाईट आठवणी होत्या. “त्याचे एवढे काही नाही” िो उत्तरला. “मला
िी जागा र्फक्त बघायची आहे एवढे च. मला त्रकल्ली दे .”
“ही घ्या त्रकल्ली, र्ण िु म्ही त्रिथे रहाणार नाही ना?” म्हािाऱ्या बाईसाहे ब बोलल्या.
“नाही. नाही. आभारी आहे त्रमसेस लीर्फ. िु म्ही जाऊ शकिा.”
एका िासाने त्रचि हलवण्यासाठी दोन माणसे आली.
त्रजना चढिाना त्याां च्यार्ैकी एकजण म्हणाला, “सर, हे र्फार जड आहे .”
जु न्या शाळे चे दार उघडिाना डोररअन म्हणाला, “मी त्रदलगीर आहे . िे जडच
आहे .” त्रिथे िो त्याच्या भ्रष्ट आत्म्याची गुत्रर्िे , दडवून ठे वणार होिा.
िो लहान मुलगा होिा, िे व्हार्ासून िो या खोलीि आलाच नव्हिा. त्याला दू र
ठे वण्यासाठी ही मोठी खोली त्याच्या आजोबाांनी बाां धून घेिली होिी. आजू बाजूला बघिाना,
त्याच्या एकाकी बालर्णाच्या आठवणी र्रि दाटू न आल्या.
िी खोली भयानक आठवणीांनी भरलेली होिी. र्ण िी सुरत्रक्षि होिी. त्रकल्ली
त्याच्याकडे होिी आत्रण दु सरी व्यक्ती त्रिथे िवेश करू शकि नव्हिी. त्रचिािला चेहरा म्हािारा
व कुरूर् होऊ शकि होिा. त्याने काय होणार होिे ? िो कुणालाच त्रदसणार नव्हिा. िो स्विः
सुद्धा बघणार नव्हिा. त्याच्या आत्म्याचे भ्रष्ट स्वरूर् त्याला बघावे लागणार नव्हिे . िो िरुण
रहाणार होिा. िे वढे बास होिे .
जे व्हा िे लोक गेले, िे व्हा डोररअनने खोलीला कुलू र् लाऊन त्रकल्ली त्याच्या खखशाि
टाकली. आिा त्याला सु रत्रक्षि वाटि होिे . कोणीही आिा िी भयानक गोष्ट, बघणार नव्हिे .
त्याची लाज र्फक्त िोच, बघू शकणार होिा.
िो र्रि वाचनालयाि गेला. त्रिथे लॉडप हे न्रीची त्रचठ्ठी त्रमळाली. त्याि त्रसबल
वेलबद्दल, विपमानर्िाि आले ला मजकूर होिा. त्रिचा मृत्यू हा अर्घािाने झाला असल्याचे,
त्याि अत्रधकृि ररत्या त्रलत्रहले ले होिे .
त्याने कर्ाळाला आठ्या घालि त्या कागदाचे दोन िु कडे करून टाकले . मग त्याने
खोलीच्या दु सऱ्या टोकाला जाऊन, िे िुकडे त्रभरकाऊन त्रदले . त्रकिी बेकार होिे िे सगळे !
आत्रण त्रकिी भयानकर्णे , खऱ्या कुरुर्िे ने, गोष्टी घडवून आणल्या.
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कदात्रचि नोकराने िो मजकूर वाचला असावा, आत्रण त्याला काहीिरी सांशय
येण्यास, सुरुवाि झाली असावी. र्ण त्याचे काय मोठे से? त्रसबल वेलच्या मृत्यूशी, डोररअन ग्रेला
काय करायचे होिे? आिा भीिी वाटण्याचे, काही कारण नव्हिे . डोररअन ग्रेने त्रिला मारले
नव्हिे .
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िकरण ९
मी िु ला माझा आत्मा दाखविो
खूर् वर्े गेली. िरीही बेत्रसल हॉलवडप ला भुरळ र्ाडणारे , डोररअन ग्रेचे
आश्चयपकारक सौदयप िसेच रात्रहले . ज्याां नी त्याच्यात्रवरुद्ध भयानक अर्फवा ऐकल्या होत्या,
त्याां चादे खील त्याला भेटल्यावर त्या अर्फवाां वर त्रवश्वास बसि नसे. स्विःला शु ध्द, र्त्रवि ठे वणारा
माणू स जसा त्रदसेल, िसाच िो नेहमी त्रदसे.
बऱ्याच लोकाना असा सां शय येई, की डोररअन ग्रे च्या आयुष्याि बरे च काही चुकीचे
आहे , र्ण त्रचिाबद्दल र्फक्त त्यालाच मात्रहिी होिे . कधी कधी रािी िो गु र्चूर् त्या बांद खोलीि
जाई. हािाि आरसा धरून, िो बेत्रसल हॉलवडप ने काढले ल्या त्रचिार्ुढे उभा राही. िथम िो
त्रचिािील भयानक म्हािाऱ्या चेहऱ्याकडे र्ाही व नांिर आरशािील सुांदर, िरुण त्याच्याकडे
बघून हसे. िो स्विःच्या सौदयाप च्या, अत्रधकात्रधक िेमाि र्डि चालला. स्विःच्या आत्म्याच्या
भ्रष्टिे मध्ये, त्याला अत्रधकात्रधक रुची वाटू लागली.
मग असे काही घडले , की ज्यामुळे सवप बदलून गेले.
त्याच्या अडत्रिसाव्या वाढत्रदवसाच्या आदल्या त्रदवशीची, म्हणजे नऊ नोव्हे बरची
गोष्ट आहे . िो लॉडप हे न्रीकडून घरी र्रि येि होिा. राि धुक्याची व थांडीची होिी. ग्रोव्हे सनॉरचा
चौक व दत्रक्षण ऑडले रस्त्याच्या कोर्ऱ्यावर, धुक्यामध्ये एक मनुष्य त्याच्यासमोरून चालि
गेला. िो र्फार भरभर चालि होिा, व त्याच्या कोटाची कॉलर वर केलेली होिी. त्याच्या हािाि
एक त्रर्शवी होिी. डोररअनने त्याला ओळखले . िो बेत्रसल हॉलवडप होिा. एका अनात्रमक
भीिीने डोररअन त्याच्या घराच्या त्रदशे ने भरभर चालू लागला.
र्ण हॉलवडप ने त्याला र्ात्रहले होिे . डोररअनला, आर्ल्या मागून िो घाईने येि
असल्याची चाहूल लागली. थोड्याच वेळाि त्याांची हाित्रमळवणी झाली.
“डोररअन, काय असामान्य नशीब आहे . मी िु झ्या वाचनालयाि, नऊ
वाजल्यार्ासून थाां बलो होिो. मी मध्यरािीच्या गाडीने र्ॅरीसला चाललो आहे व जाण्यार्ूवी िुला
भेटायचे होिे . मी िु झ्या अांगावरून गेलो िे व्हा मला असे वाटले की िो िू च आहे स त्रकांवा त्रनदान
कोट िरी िु झा आहे . र्ण मला खािी नव्हिी. िू मला ओळखले नाहीस काय?”
“माझ्या त्रिय बेत्रसल, या धुक्याि मला ग्रोव्हे सनॉरचा चौकसुद्धा ओळखू ये ि नव्हिा.
माझे घर इथे कुठे िरी असल्यासारखे मला वाटि होिे , र्ण मला त्याची खािी नव्हिी. मी िु ला
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कैक वर्ाप ि भेटलो नाही, आत्रण िू िर लाां ब चालला आहे स. याबद्दल मला वाईट वाटिे . र्ण
मला वाटिे , की िू लवकरच र्रिशील.”
“नाही. मी सहा मत्रहने आिा इां ग्लांडबाहे र आहे . हे िु झे घर आले . एक क्षणभर मला
आि येऊ दे . मला िु ला काही साां गायचे आहे .”
“हे छान आहे . र्ण िु झी गाडी चुकणार नाही ना?” डोररअन ग्रे म्हणाला व वर
जाऊन त्याने त्रकल्लीने दार उघडले .
“मला भरर्ूर वेळ आहे .” िो बोलला. “आत्ता र्फक्त अकरा वाजि आहे ि आत्रण
सव्वा बारात्रशवाय गाडी हलणार नाही. माझ्याकडे र्फक्त एवढी त्रर्शवी आहे . मी वीस त्रमत्रनटाि,
खव्हक्टोररया स्टे शनला र्ोचू शकिो.”
डोररअन त्याच्याकडे बघून हसला. “आि ये. नाहीिर धुके माझ्या घराि त्रशरे ल.”
डोररअनच्या र्ाठोर्ाठ हॉलवडप वाचनालयाि आला. िे थे खोलीच्या एका बाजू ला,
दोन त्रदवे होिे व दु सऱ्या बाजू ला धगधगत्या लाकडाां ची शे कोटी होिी.
“िु ला र्ेय घ्यायला आवडे ल का?” डोररअनने त्रवचारले .
“नको आभारी आहे . मला अजू न काहीही नको.“ त्याची कोट व टोर्ी काढि
त्रचिकार बोलला. “आत्रण आिा माझ्या त्रिय डोररअन, मला िुझ्याशी गांभीरर्णे बोलायचे आहे .
िू िे माझ्यासाठी, र्फार कत्रठण करून ठे वले आहे स.”
“िे कशाबद्दल आहे?” स्विःला सोफ्यावर झोकून दे ि डोररअन ओरडला. “मला
अशी आशा आहे की िे माझ्याबद्दल नसावे. आज माझ्याबद्दल बोलायला मी दमलो आहे . िू
दु सऱ्या कुणाबद्दल बोललास िर जास्त बरे .”
हॉलवडप त्याच्या खोल आवाजाि म्हणाला, “िे िु झ्याबद्दलच आहे आत्रण मला िु ला
िे साां त्रगिले च र्ात्रहजे .”
“मला माझ्याबद्दल कहीही ऐकायचे नाही. मला दु सऱ्या लोकाां च्या भानगडी
ऐकायला आवडिाि. स्विःच्या भानगडी ऐकण्याि मला काहीही रस नाही.”
“डोररअन, ित्येक सभ्य गृहस्थाला स्विःचे चाां गले नाव असलेले आवडिे . लोकाां नी
िु ला भयानक व भ्रष्ट म्हणावे, हे िु ला नक्कीच आवडणार नाही. र्ण माझा या अर्फवाां वर त्रवश्वास
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नाही. आिा िु ला र्ात्रहल्यावर िरी, माझा त्यावर त्रवश्वास बसणे शक्य नाही. भ्रष्टिा ही अशी गोष्ट
आहे , की िी माणसाच्या चेहऱ्यावर त्रदसल्यात्रशवाय रहाि नाही. िी लर्विा येि नाही.’
‘माझ्या त्रिय बेत्रसल, — “
“आत्रण जरी मी िु ला हल्ली वारां वार भेटि नाही, िू माझ्या घरी कधीच येि नाहीस,
िरी लोकाां कडून जे व्हा मी भयानक गोष्टीांची कुजबुज ऐकिो, िे व्हा काय बोलायचे िे मला
कळि नाही. िु झ्या इिर त्रमिाां नी स्विःला ठार का केले ? चाां गल्या कुटुां बािील अॅडरीयन
त्रसांगलटनसारखी िरुण मांडळी, आत्रण िो गरीब िरुण सैत्रनक?”
“थाां ब बेत्रसल. िु ला मात्रहिी नसलेल्या गोष्टीांबद्दल, िू बोलि आहे स. लोक इां ग्लांडमध्ये
कसे बोलिाि मला मात्रहिी आहे . दोन चेहरे असले ल्या लोकाां चा हा दे श आहे .
माझ्यासारख्याबद्दल िे अर्फवा उठवून कुजबुज करिाि आत्रण नांिर दु सरे बघि नाही आहे ि,
असे बघून त्याहून वाईट गोष्टी करिाि.“
हॉलवडप त्रकांचाळू न बोलला, “डोररअन, िो िश्न नाही. मला मात्रहिी आहे इां ग्लांड
वाईट आहे . र्ण िे च कारण आहे . िु झ्या त्रमिाां वर िु झा चाां गला िभाव र्डावा, असे मला वाटिे .
त्याऐवजी िू चाां गुलर्णा व िामात्रणकर्णा, यावरचा त्रवश्वास गमावून बसला आहे स.
सुखलोलु र्िे चे वेड, िू त्या गरीब त्रबचाऱ्या िरुण लोकाां मध्ये भरवले आहे स.”
डोररअन हसला.
“िू असा, कसा काय हसू शकिोस? मला र्फक्त िु झे नाव, बद् दू व्हायला नको आहे .
िू आश्चयपकारक ररत्या, िभावी आहे स. िो िभाव चाां गला असू दे . अजू न मला कळि नाही, की
मी िु ला ओळखिो की नाही? त्यासाठी मला, िुझे अांिमपन जाणू न घ्यायची गरज आहे .”
“माझे मन, आत्मा जाणून घायचा आहे ? डोररअन त्रकांचाळला, त्याने सोफ्यावरून
उडी मारली. िो भीिीने जवळजवळ र्ाां ढरा र्फटक र्डला होिा.
हॉलवडप उत्तरला, “हो. मला िु झ्या आत्म्याि डोकावायचे आहे , र्ण र्फक्त दे वच हे
करू शकिो.” त्याच्या आवाजाि र्ूणप त्रवर्ाद भरला होिा.
िरुण माणसाचे ओठ कटु हसले . आज रािी िू स्विः िे बघशील.” टे बलावरचा त्रदवा
उचलि िो म्हणाला, “ये. हे िु झे स्विःचेच काम आहे , िर िू िे का बघू नयेस? सवप जगाला
त्याबद्दल साां गायचे की नाही, हे िू नांिर ठरवू शकिोस. कोणीच िु झ्यावर त्रवश्वास ठे वणार नाही.
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उलट त्यामुळे मी लोकाांना, जास्त आवडू लागेन. ये. मी साां गिो, िू भ्रष्टिे बद्दल र्फार बोललास.
आिा िी ित्यक्ष समोर बघ.”
त्याच्या ित्येक शब्दाि, वेडेर्णा भरलेला होिा. त्याचे गुत्रर्ि कोणीिरी जाणू न घेणार
आहे , याचा त्याला आसुरी आनांद होि होिा. िे त्रचि काढणारा त्रचिकार, त्या गुत्रर्िामध्ये
सहभागी होणार होिा. त्या त्रचिकाराचे उवपररि आयुष्य, त्याच्या कृत्याच्या आठवणीमुळे
दु ःखमय होणार होिे .
त्याने बोलणे र्ुढे सुरु ठे वले , “हो. मी िु ला माझा आत्मा दाखवणार आहे . र्फक्त
दे वच जे बघू शकिो असे िु ला वाटिे , िे िू स्विःच बघशील.”
हॉलवडप ने र्ाऊल मागे घेिले .
िो त्रकांचाळला, “िू असे म्हणू शकि नाहीस, डोररअन. िे मूखप आहे ि. त्याां च्या
बोलण्याला काही अथप नाही.”
“िु ला असे वाटिे ?” िो र्रि हसला.
“मला िे मात्रहिी आहे , डोररअन. र्ण िू मला िे साां त्रगिले र्ात्रहजे स.”
“मला हाि लाऊ नकोस. िु ला काय म्हणायचे आहे िे र्ूणप कर.”
त्रचिकाराला मनस्वी उदास वाटले . िो शे कोटीजवळ जाऊन उभा रात्रहला.
“मी वाट बघिो आहे , बेत्रसल.” िरुण मनुष्य कडक, स्पष्ट आवाजाि म्हणाला.
िो गरकन वळला. “मला असे म्हणायचे आहे की िु झ्यात्रवरुद्ध लोक ज्या
वाईटसाईट भयानक गोष्टी साां गि आहे ि, त्याबद्दल िुझ्याकडे काय उत्तर आहे ? डोररअन, त्या
गोष्टी खऱ्या नाही आहे ि, हे मला साां ग. मी कशा अवस्थेिून जािो आहे हे िु ला कळि नाही
का? अरे दे वा! िू वाईट, भ्रष्ट व लात्रजरवाणा आहे स, असे मला साां गू नकोस.” िो ओरडून
बोलला.
डोररअन ग्रे शाां िर्णे हसि बोलला, “बेत्रसल वरिी ये. मी माझी ित्ये क त्रदवसाची
रोजत्रनशी ठे विो. िू माझ्याबरोबर वर आलास िर मी िी िुला दाखविो.”
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“डोररअन, मी िु झ्याबरोबर येिो. जर िु झी िशी इिा असेल, िर मी ये िो. माझी
गाडी आिा चुकणारच आहे . र्ण त्याचे त्रवशे र् काही नाही. मी उद्या जाऊ शकिो. र्ण आज
रािी िू मला, काही वाचायला लाऊ नकोस. मला र्फक्त माझ्या िश्नाचे साधे उत्तर हवे आहे .”
“िे मी िु ला वरिी दे िो. िे मी िुला इथे दे ऊ शकि नाही. िु ला र्फार वेळ थाां बावे
लागणार नाही.”
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िकरण १०
बेत्रसल त्रचि बघिो

िो खोलीिू न बाहे र र्डून त्रजना चढू लागला. त्याच्या जवळू न, मागून, बेत्रसल जाऊ
लागला. रािी लोक जसे सावकाश चालिाि, िसे िे शाां िर्णे चढले. त्रभांिीवर व त्रजन्यावर
त्रदव्यामुळे त्रवत्रचि सावल्या र्डि होत्या.
जे व्हा िे वर र्ोचले , िेव्हा डोररअनने त्रदवा जत्रमनीवर ठे वला व खखशािली त्रकल्ली
काढू न कुलू र् उघडले .
“िु ला खरां च जाणू न घ्यायचे आहे का, बेत्रसल?” त्याने खालच्या आवाजाि त्रवचारले .
“हो.”
“मला आनांद होिो आहे .” िो हसि र्ुढे म्हणाला, “माझ्याबद्दल ित्येक गोष्ट मात्रहिी
र्ात्रहजे , असे वाटणारा िू एकमेव माणू स आहे स. िु ला वाटिे त्यार्ेक्षा, माझ्या आयुष्यावर िु झा
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िभाव र्फार आहे .” त्रदवा उचलू न त्याने दार उघडले व आि त्रशरला. त्याां च्यामधून गार वारा
वहाि गेला. “िु झ्यामागे दार लाऊन घे.” टे बलावर त्रदवा ठे वि िो कुजबुजला.
हॉलवडप ने डोळे त्रवस्फारून, खोलीि इिस्तिः र्ात्रहले . कैक वर्े त्रिथे कोणी
रात्रहले ले नव्हिे . सवपि धुळीचे साम्राज्य होिे . गालीच्याला भोके र्डली होिी. एक उां दीर
जत्रमनीवरून आडवा गेला.
“िर मग काय म्हणिोस बेत्रसल, आत्म्याचे दशप न र्फक्त दे वालाच होऊ शकिे . िू
त्रचिाचा र्डदा बाजू ला केलास, िर िुला माझा आत्मा त्रदसू शकेल.”
हे बोलणारा आवाज दु ष्ट व थां ड होिा.
कर्ाळाला आठ्या घालि, हॉलवडप म्हणाला, “िू मूखप आहे स, डोररअन.”
“िू िो र्डदा बाजू ला करि नाहीस का?” जु ना जाां भळा र्डदा जत्रमनीवर र्फेकि,
िो िरुण मनुष्य म्हणाला, “मग मी स्विःच करिो.”
त्रचिािला चेहरा बघिाच, त्रचिकाराच्या िोांडािू न भीिीने त्रकांकाळी बाहे र र्डली. िो
बघि होिा िो डोररअन ग्रेचाच चेहरा होिा व त्याि अजू नही थोडी आश्चयपकारक सुांदरिा होिी.
र्ण त्यावर वाधपक्याच्या व भ्रष्टिे च्या, भयानक खुणा त्रदसि होत्या. र्ण हे कोणी केले? त्याने
त्रदवा त्रचिावर उां च धरला. डाव्या बाजू च्या कोर्ऱ्याि त्याचे नाव लाल रां गाने त्रलत्रहले ले होिे .
काय घडले होिे? त्याने कधीच हे केले नव्हिे . र्ण िरीही िे त्याचेच त्रचि होिे . िे
त्याच्या ओळखीचे होिे आत्रण त्यामुळे त्याचे रक्त गोठल्यासारखे झाले . त्याने स्विःने काढले ले
त्रचि! याचा अथप काय होिा? िे का बदलले होिे? त्याने वळू न आजारलेल्या डोळ्याां नी डोररअन
ग्रेकडे बत्रघिले . िरूण मनुष्य त्रभांिीजवळ उभे राहून त्याचे त्रनरीक्षण करि होिा. त्याने त्याच्या
कोटािू न र्फूल बाहे र काढले होिे व िो त्याचा वास घेि होिा.
शे वटी हॉलवडप ओरडला, “याचा अथप काय? ” त्याला स्विःचा िारस्वर त्रवत्रचि
वाटला.
“खू र् वर्ाां र्ूवी जे व्हा मी एक मुलगा होिो, िे व्हा िू मला भेटलास व माझी स्तुिी
केलीस.” डोररअन ग्रे र्फुलावर हाि ठे ऊन म्हणाला. “िू मला माझ्या सौांदयाप वर िेम करायला
त्रशकवले स. एक त्रदवस िू िु झ्या त्रमिाशी माझी ओळख करून त्रदलीस. आर्ण िरुण असणे
त्रकिी छान असिे , िे त्याने मला समजाऊन साां त्रगिले .िू िे त्रचि र्ूणप केलेस आत्रण मला दाखवून
त्रदले स की सुांदर असणे , त्रकिी छान असिे . एका वेड्या क्षणी मी एक इिा केली — “
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“मला आठविे आहे . त्रकिी जसेच्या िसे मला आठविे आहे . नाही. हे अशक्य आहे
या रां गाां मध्ये काहीिरी गडबड असणार. मी िुला साां गिो, हे अशक्य आहे .”
खखडकीकडे जाि िरुण मनुष्य बोलला, “खरे च, काही अशक्य असिे?”
“िू मला साां त्रगिले स, की िू िे खराब केले स.” इत्रि त्रचिकार.
“मी चुकीचे साां त्रगिले . त्यानेच मला खलास केले .” मुलगा बोलला.
“माझा त्रवश्वास बसि नाही, की हे माझे त्रचि आहे . त्याि वाईट, लात्रजरवाणे असे
काहीच नव्हिे . िू माझ्या दृष्टीने बरोबर, योग्य असाच होिास आत्रण हा िर, नरकािील चेहरा
आहे .”
“हा माझ्या आत्म्याचा चे हरा आहे . बेत्रसल, आर्ल्या ित्येकामध्ये स्वगप आत्रण नरक
असिो.” डोररअन रानटीर्णे ओरडून म्हणाला.
हॉलवडप ने र्ुन्हा वळू न, त्रचिाकडे त्रनरखून बत्रघिले . “अरे दे वा! हे खरे आहे का? िू
िु झ्या आयुष्याशी, असा खेळ खेळला आहे स? लोक बोलिाि त्याहीर्ेक्षा िू वाईट असला
र्ात्रहजे स.” िो ओरडला.
हॉलवडप ने स्विःला टे बलाशे जारील खुचीि झोकून त्रदले व चेहरा हािाच्या ओांजळीि
लर्वला. त्रदवा जत्रमनीवर र्डून त्रवझला.
“दे वा रे ! डोररअन, काय भयानक धडा! काय भयांकर घडले हे !” त्याला उत्तर
त्रमळाले नाही .र्ण खखडकीजवळ िरुण मनुष्याचे हुां दके त्याने ऐकले . “आर्ण दे वाजवळ
क्षमायाचना केली र्ात्रहजे . मी िु झी र्फार भलावण केली. त्याबद्दल मी त्रशक्षेस र्ाि आहे . िू
स्विःच्या सौदयाप ि र्फार गुांिून र्डलास. दोघानाही त्रशक्षा झाली. चाां गला धडा त्रमळाला.”
डोररअन ग्रे हळू हळू वळला व त्रचिकाराकडे र्ात्रहले . त्याच्या डोळ्याि अश्रू होिे .
िो म्हणाला, “र्फार उशीर झाला आहे , बेत्रसल.”
“र्ण िी भयांकर गोष्ट, आर्ल्याकडे डोळे रोखून बघिे आहे , असे नाही िु ला
वाटि?”
डोररअन ग्रेने त्रचिाकडे बत्रघिले . अचानक त्याला जाणवले , की आर्ण बेत्रसल
हॉलवडप चा द्वे र् करि आहोि. त्याच्या आयुष्याि त्याने कोणाचाही केला नसेल, इिका त्या
टे बलाशी बसले ल्या माणसाचा, त्याला त्रिरस्कार वाटू लागला.

58 | P a g e
ऑस्कर वाईल्ड

द पिक्चर ऑफ़ डोररअन ग्रे

वृषाली जोशी

त्याने खुनशीर्णे इकडे त्रिकडे र्ात्रहले . त्याच्याकडे िोांड करून असले ल्या
रां गवलेल्या कर्ाटावर, काहीिरी चकाकले .त्याने काही त्रदवसार्ूवी त्रिथे ठे वलेला िो चाकू
होिा. हॉलवडप ला ओलाांडून िो हळू हळू त्रिथर्यांि गेला. चाकू हािाि घेिला व िो वळला.
हॉलवडप त्याच्या खुचीि हलला. बेत्रसल हॉलवडप कडे डोररअन धावला व र्ुन्हार्ुन्हा चाकू त्याच्या
मानेि खुर्सि रात्रहला. मग त्याने चाकू टे बलावर र्फेकून त्रदला व मागे उभा रात्रहला.
गात्रलच्यावर र्डणाऱ्या रक्तात्रशवाय त्याला काही त्रदसि नव्हिे . दार उघडून िो त्रजन्यावर गेला.
घर र्ूणप शाां ि होिे . त्रिथे कुणीही नव्हिे .
काय झटर्ट सगळे आटर्ले ! स्मशानशाांििे च्या आभासाि, िो खखडकीकडे चालि
गेला व िी उघडली. वाऱ्याने धुके र्ळवून लावले होिे . आकाश त्रनरभ्र होिे . त्याने खाली र्ात्रहले .
त्याला एक र्ोलीस रस्त्यािू न चालिाना त्रदसला. िो रस्त्यावरचे सगळे त्रदवे लावि चालला होिा.
खखडकी लाऊन घेि, िो र्रि खोलीि गेला. त्याने खून झालेल्या इसमाकडे , बत्रघिले
नाही. त्याला असे वाटले की या गोष्टीबद्दल काही त्रवचार केला नाही, िर िे गुत्रर्िच राहील.
ज्याने िे भयानक त्रचि काढले , िो त्रमि आिा त्रजवांि नव्हिा. हे र्ुरेसे होिे . त्याने त्रदवा उचलला
व त्याच्यामागे खोलीचे दार लाऊन घेि बाहे र र्डला. त्रजन्यािू न उिरिाना त्याला वेदनेने
कण्हण्याचा आवाज ऐकल्यासारखे वाटले . िो बराच वेळ थाां बला. चाहूल घेिली. नाही. सगळे
स्तब्ध होिे .
जे व्हा िो वाचनालयाि र्ोचला, िे व्हा त्याने कोर्ऱ्याि बॅग व कोट बत्रघिला. िे
कुठे िरी लर्वणे , क्रमिाप्त होिे . त्याने एक गुप्त कर्ाट उघडले व त्याि िे कोांबले . िे त्याला
नांिर, सहज जाळू न टाकिा आले असिे . मग त्याने त्याचे घड्याळ, बाहे र काढले . दोनला वीस
त्रमत्रनटे होिी.
िो बसून त्रवचार करू लागला. बेत्रसल हॉलवडप इथू न अकरा वाजिा बाहे र र्डला.
कोणीच त्याला र्रि येिाना, र्ात्रहले नाही. नोकर त्रबछान्याि होिे . — र्ॅरीस — हो. बेत्रसल
र्ॅरीसलाच गेला होिा. त्याने ठरवल्यािमाणे मध्यरािीच्या गाडीने. कुणाला काही सांशय
येईर्यांि, अनेक मत्रहने जािील. मत्रहने — त्याच्या खूर् आधीच, िो सवप काही नष्ट करून टाकू
शकेल.
अचानक त्याला एक त्रवचार सुचला. त्याने त्याची कोट टोर्ी घािली व िो र्ुढील
खोलीि गेला. खखडकीिून त्याला, र्ोलीस त्याच्या घरावरून जािाना त्रदसला. िो थाां बला. त्याने
श्वास रोधून धरला. थोड्या वेळाने िो घराबाहे र र्डला. व त्याच्यामागे दार हळू च लाऊन घेिले.
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मग त्याने घांटी वाजवायला सुरवाि केली. र्ाच त्रमत्रनटाि एक नोकर आला. िो अधपवट
कर्ड्याि होिा व झोर्ेिून उठले ला वाटि होिा.
“त्रदलगीर आहे , फ्राखन्सस, मला िुला उठवावे लागले . र्ण माझी त्रकल्ली मी
त्रवसरलो. त्रकिी वाजले?” आि येि िो म्हणाला.
“सर, दोन वाजू न दहा त्रमत्रनटे .” घड्याळाि बघि िो मनुष्य म्हणाला.
“दोन वाजू न दहा त्रमत्रनटे ? काय हा उशीर! िू मला उद्या नऊ वाजिा उठव. मला
थोडे काम आहे .”
“ठीक आहे , सर.”
“सांध्याकाळी कुणी र्फोन केला होिा का?”
“त्रमस्टर हॉलवडप , सर. िे इथे अकरा र्यांि होिे . आत्रण मग िे गाडी र्कडायला
त्रनघून गेले.”
“अरे रे ! मी त्याना भेटलो नाही. त्याां नी काही त्रनरोर् ठे वला का?”
“नाही, सर. िे म्हणाले की र्ॅरीसहून िे िु म्हाला त्रलत्रहिील.”
“एवढे च ना? ठीक आहे . मला उद्या नऊ वाजिा उठवायला त्रवसरू नकोस.”
“नाही, सर.”
फ्राखन्सस झोर्ायला त्याच्या खोलीकडे गेला.
डोररअन ग्रेने, त्याची कोट टोर्ी टे बलावर त्रभरकावली व वाचनालयाि गेला. र्ाऊण
िास िो त्रिथे , येरझऱ्या घालि होिा. ओठ चाऊन चावून, त्रवचार करि होिा. नांिर त्याने
कर्ाटािू न, एक र्ुस्तक काढले व र्ाने चाळू लागला. ‘अॅलन कँर्बेल, १५२, हाटप र्फोडप रस्ता,
मेर्फेअर’ “हो. हाच मनुष्य मला हवा होिा.”
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िकरण ११
शवाची समस्या

दु सऱ्या त्रदवशी सकाळी नऊ वाजिा, त्याचा नोकर कर्भर चॉकले ट घेऊन आला
व त्याने र्डदे उघडले .
त्याचा एक हाि गालाखाली घेऊन, डोररअन शाां िर्णे झोर्ला होिा. डोळे
उघडिाच त्याच्या ओठाां वर
खस्मिहास्य झळकले . िो वळला व उठून त्याचे चॉकले ट र्ेय त्रर्ऊ लागला. आकाश
िकाशमान होिे . नोव्हें बरचा सूयप खोलीि आला. िी खूर्शी, मे मत्रहन्यािील सकाळ वाटि
होिी.
आदल्या रािी कायकाय झाले , िे त्याला हळू हळू आठवले . मृि मनुष्य आिा त्रदवसा
उजे डी, अजू न त्रिथे बसले ला होिा. त्रकिी भयानक होिे िे ! अशा भयानक गोष्टी, रािी ठीक
आहे ि. त्रदवसा नाही.
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त्याचे चॉकले ट त्रर्ऊन झाल्यावर, िो टे बलार्ाशी गेला व त्याने दोन र्िे त्रलत्रहली.
एक त्याने खखशाि ठे वले व दु सरे नोकराकडे त्रदले .
“फ्राखन्सस, हे र्ि, १५२, हटप र्फोडप रस्ता, मेर्फेअर’; येथे दे ऊन ये. जर त्रमस्टर कँर्बेल
गावाला गेले असिील िर त्याां चा िे थील र्त्ता घेऊन ये.”
नोकर गेल्यावर त्याने त्रसगरे ट र्ेटवली व एका कागदावर त्रचि काढायला सुरवाि
केली. र्त्रहल्याां दा त्याने र्फुले काढली, मग घरे , मग माणसाां चे चेहेरे काढले . अचानक त्याला
जाणवले की त्याने काढले ला ित्येक चेहरा बेत्रसल हॉलवडप सारखा त्रदसिो आहे . िो वैिागला व
सोफ्यावर लोळायला गेला.
एक िास र्फार सावकाश गेला. दर सेकांदाला, िो घड्याळाकडे बघि होिा.
जसजशी त्रमत्रनटे जाऊ लागली, िसिसा िो अत्यांि हवालत्रदल होऊ लागला. िो उठून खोलीि
येरझऱ्या घालू लागला. त्याचे िळवे गार र्डले . शे वटी दार उघडून नोकर आि आला.
“त्रमस्टर कँर्बेल, सर.” िो म्हणाला.
“फ्राखन्सस, त्याला िाबडिोब आि यायला साां ग.“ िो र्ुन्हा स्विःि आला. भीिी दू र
र्ळाली.
थोड्याच क्षणाि अॅलन कँर्बेल आि आला. िो र्फार रागावले ला त्रदसि होिा.
काळजीि र्डलेला, वाटि होिा.
“अॅलन, चाां गले केले स. िू आलास, त्याबद्दल मी िु झा आभारी आहे .”
मी र्ुन्हा िु झ्या घराि र्ाऊल ठे वीन, असे मला वाटले नव्हिे , ग्रे. र्ण िू म्हणालास,
हा जीवनमरणाचा िश्न आहे . त्याने त्याचे हाि, कोटाच्या खखशाि ठे वले होिे . त्याचा आवाज,
थां ड व जरबेचा होिा.
“हो. हा जीवनमरणाचा िश्न आहे . आत्रण एकार्े क्षा अत्रधक व्यक्तीांच्या, बस”
कँर्बेलने टे बलाच्या कडे ची खुची घेिली. डोररअन त्याच्या समोर बसला. दोन
माणसाां चे डोळे त्रभडले . डोररअनच्या डोळ्याि त्रवर्ादाची छटा होिी. िो काय करायला त्रनघाला
आहे , िे भयानक आहे , हे त्याला मात्रहिी होिे .
क्षणभराने डोररअन शाां िर्णे बोलला, “या घराच्या वरच्या मजल्यावरील कुलु र्बांद
खोलीि एक मृि मनुष्य टे बलाच्या कडे ला बसलेला आहे . त्याला मरून आिा दहा िास झाले
आहे ि. माझ्याकडे असा रोखून बघू नकोस. िो कोण मनुष्य आहे , हे िु ला कळायची काही
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गरज नाही. िो कसा व का मेला, ह्याचीही िु ला काही गरज नाही. िु ला जे करायचे आहे , िे असे
—“
“थाां ब ग्रे, मला काहीही ऐकून घ्यायचे नाही. िू मला साां गिो आहे स िे खरे की खोटे ,
याची मला र्वाप नाही. िु झ्या आयुष्याि, मला काहीही करायचे नाही. िु झी भयानक गुत्रर्िे ,
िु झ्याजवळच ठे व. आिा मला त्याि काही रुची नाही.”
“अॅलन, िु ला त्याि रुची घ्यावीच लागेल. अॅलन, त्याबद्दल मी त्रदलगीर आहे . माझा
नाईलाज आहे . मला वाचवू शकेल, असा िू च एकमेव माणू स आहे स. अॅलन, िू शास्त्रज्ञ आहे स.
िु ला रसायनशास्त्राची व िदनुर्ांत्रगक गोष्टीांची, मात्रहिी आहे . िु ला एवढे च करायचे आहे , की
वर जे काही र्डले आहे , िे नष्ट करून टाकायचे.”
“डोररअन, िु ला वेड लागले आहे . मी असले काहीही, करणार नाही आहे .”
“त्याने स्विःला मारून घेिले , अॅलन.”
‘त्याचा मला आनांद आहे , र्ण त्याला िे कोणी करायला लावले? िू च. असे मला
वाटिे .”
“अजू नही िू माझ्यासाठी, हे करायला ियार नाहीस?”
“अथाप िच नाही. िू चुकीच्या माणसाकडे आला आहे स. िु झ्या इिर त्रमिाां कडे जा.
माझ्याकडे नको.”
“अॅलन, िो खून होिा. मी त्याला ठार केले . त्याने मला काय भोगायला लावले , िे
िु ला मात्रहिी नाही.”
“खून? अरे बार्रे ! डोररअन, िू शे वटी ही हद्द गाठलीस. मी याि काही करणार
नाही.”
“िु ला काहीिरी करावे च लागेल. आिा अत्रधक िश्न त्रवचारू नकोस. मी िु ला
आधीच, खूर् जास्त साां त्रगिले आहे .र्ण िू हे करच, अॅलन. आर्ण एके काळी त्रमि होिो.’
“डोररअन, त्या त्रदवसाां बद्दल, काही बोलू नकोस. िे आिा, काळाआड गेले.”
“अॅलन, िे याबद्दल मला र्फाशी दे िील. िु ला समजि नाही का? मी जे कृत्य केले
आहे , त्याबद्दल िे मला ठार करिील.”
कँर्बेल जायला उठला. ”मला याच्याशी काही किप व्य नाही.”
64 | P a g e
ऑस्कर वाईल्ड

द पिक्चर ऑफ़ डोररअन ग्रे

वृषाली जोशी

“िू नकार दे िोस?”
“हो.”
िीच उदास छटा डोररअनच्या डोळ्याि उमटली. मग त्याने एक कागदाचे त्रचटोरे
घेऊन, त्यावर काहीिरी त्रलत्रहले . त्याने िे वाचून टे बलावरून र्त्रलकडे सरकवले . मग िो उठून
खखडकीजवळ गेला.
कँर्बेलने त्याच्याकडे आश्चयाप ने र्ाहून त्रचटोरे उचलले . िे वाचिाना िो र्ाां ढरा र्फटक
र्डला आत्रण िो खुचीि मागे कोसळला. दोनिीन त्रमत्रनटाां नी डोररअन मूकर्णे आि आला व
त्याच्यासमोर उभा रात्रहला.
“मला िु झ्याबद्दल वाईट वाटिे , अॅलन.” त्याचा हाि अॅलनच्या खाां द्यावर ठे ऊन िो
म्हणाला. ”र्ण दु सरा मागपच नाही. माझ्याकडे आधीच त्रलत्रहले ले र्ि आहे . हे बघ. िू हा र्त्ता
बघ. जर िू मला मदि केली नाहीस िर, मी िे र्ाठवून दे ईन. मग काय होईल, िे िु ला मात्रहिी
आहे . आिा िू मला मदि करणार आहे स. आिा नकार दे णे, िु ला अवघड आहे .”
कँर्बेलने चेहरा हािाि झाकून घेिला.
“गोष्ट अगदी साधी आहे , अॅलन. हे करायलाच हवे. या िसांगाला िोांड दे व काय िे
कर.”
कँर्बेलच्या िोांडून भयाण आवाज आला.
“चल अॅलन, आिा लवकर काय िे ठरवायला हवे.
अॅलन क्षणभर थाां बला व बोलला, “वरच्या खोलीि शे कोटी आहे का?”
“हो. त्रिथे गॅस शे कोटी आहे .”
“मला घरी जाऊन आणल्या र्ात्रहजे ि — काही गोष्टी.”
“नाही. अॅलन, िू घर सोडिा कामा नयेस. िुला काय हवे आहे , िे त्रलहून काढ आत्रण
माझा नोकर िुला त्या वस्तु आणू न दे ईल.” जे व्हा कँर्बेलने साां त्रगिले ल्या वस्तु त्याि घािलेली
िचांड लाकडी र्ेटी घेऊन, नोकर र्रिला, िे व्हा जवळजवळ दोन वाजले होिे .
“फ्राखन्सस, आिा उरले ला त्रदवस िू गेलास िरी चाले ल.”
“आभारी आहे , सर.”
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जे व्हा नोकर त्रनघून गेला, िे व्हा दोघाां नी त्रमळू न, िी र्ेटी त्रजन्यािून वर नेली.
डोररअनने त्रकल्ली काढू न, कुलु र्ाला लावली. मग िो थाां बला. कँर्बेलने र्ात्रहले , की त्याचे डोळे
अश्रुांनी डबडबले होिे . ”मला नाही वाटि अॅलन, मी आि जाऊ शकेन.” िो म्हणाला.
“मला िु झी गरज नाही.” कँर्बेल कोरडे र्णे म्हणाला.
डोररअनने दार अधपवट उघडले , त्याबरोबर त्रचिािील चेहरा, उन्हाि त्याच्याकडे
रोखून बघिाना त्रदसला. आदल्या रािी िो िे त्रचि झाकून ठे वायला त्रवसरला होिा, िे त्याला
आठवले . िो झटकन र्ुढे होणार होिा, िे वढ्याि त्याला असे काही त्रदसले की त्याने एकदम
मागेच उडी मारली.
त्रचिािील एका हािावर रक्त होिे . काय भयानक होिे िे !
मृि माणसाकडे न बघायचा ियत्न करि, िो घाईने खोलीि घुसला. जत्रमनीवरून
र्डदा उचलू न त्याने िो त्रचिावर र्फेकला. मग खोलीिू न झटकन बाहे र र्डून िो त्रजना उिरून
खाली आला.
साि वाजू न गेल्यावर खूर् वेळाने, कँर्बेल र्रि वाचनालयाि आला. त्याचा चेहरा
र्ाां ढरा र्फटक र्डलेला होिा, र्ण िो एकदम शाां ि होिा. िो म्हणाला, “िू मला जे साां त्रगिले
होिे स, िे मी केले . आत्रण आिा मी जािो. र्रि कधी एकमेकाना भेटायला नको.”
डोररअन साधेर्णाने बोलला, “अॅलन, िू मला वाचवले आहे स हे , मी त्रवसरू
शकणार माही.”
कँर्बेल गेल्यावर, िो वरिी गेला. खोलीि भयानक वास येि होिा, र्ण टे बलाच्या
बाजू ला बसले ले धूड गेले होिे .
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िकरण १२
िू इिका िरुण का त्रदसिोस

“िू आिा चाां गला वागणार आहे स असलां काही मला साां गू नकोस.” लॉडप हे न्री
ओरडून म्हणाला. “िू अगदी चाां गलाच आहे स. बदलू नकोस.”
डोररअन ग्रे मान हलवि म्हणाला, “नाही हे न्री, मी माझ्या आयुष्याि, खूर् भयांकर
गोष्टी केल्या आहे ि.. आिा अजू न मी काही करणार नाही. र्ण मला साां ग, इकडे इां ग्लांडमध्ये
सध्या काय चालले आहे ? मी एक मत्रहन्यार्ेक्षा जास्त काळ बाहे रच आहे .”
“बे त्रसलच्या गायब होण्याबद्दल लोक अजू न चचाप करि आहे ि.”
“त्याना अजू न त्याचा कांटाळा आला नाही का?” कर्ाळावर आठ्या घालू न मद्य
ओिि, डोररअन म्हणाला.
“माझ्या त्रिय मुला, िे चचाप करि आहेि, त्याला र्फक्त सहा आठवडे च िर झाले
आहे ि. त्रब्रटीश लोकाना दर िीन मत्रहन्याां नी सांभार्णासाठी, एक त्रवर्य लागिो. िरी अलीकडे ,
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िे खरे नशीबवान ठरले आहे ि. र्त्रहल्याां दा माझी बायको मला सोडून गेली, िे िकरण होिे .
नांिर अॅलन कँर्बेलने स्विःला मारून घेिले . आत्रण आिा या कलाकाराचे, गूढ ररत्या बेर्त्ता
होणे . नऊ नोव्हें बरला, मध्यरािीची गाडी बेत्रसलने र्कडली, असे त्रब्रटीश र्ोलीस म्हणिाि.
र्ण फ्रेंच र्ोत्रलसाना खािी आहे , की िो र्ॅरीसला र्ोचलाच नाही.”
उजे डाि आर्ले मद्य धरि डोररअनने त्रवचारले , “बेत्रसलचे काय झाले असेल, असे
िु ला वाटिे?
“मला काही कल्पना नाही. जर बेत्रसलला स्विःला लर्ूनछर्ून रहायचे असेल, िर
त्याच्याशी मला काही किप व्य नाही. जर िो मे ला असेल, िर मला त्याबद्दल त्रवचारच करायचा
नाही. मृत्यू ही एकच अशी गोष्ट आहे , की जी नेहमी मला घाबरविे . मला मृत्यूचा त्रिरस्कार
वाटिो.”
“का?” दबले ल्या आवाजाि िरुण मनुष्य बोलला.
लॉडप हे न्री म्हणाला, “कारण, घडणारी अांत्रिम अशी, िी एकच गोष्ट आहे . डोररअन,
आर्ण सांगीिाच्या खोलीि कॉर्फी घेऊ. चल. िू माझ्यासाठी चॉत्रर्न वाजवायला हवेस. माझ्या
बायकोबरोबर र्ळू न जाणारा माणू स, चॉत्रर्न र्फार सुांदर वाजवायचा. त्रबचारी खव्हक्टोररया! मला
िी र्फार आवडायची. त्रिच्यात्रशवाय घर एकदम सुने झाले आहे .”
डोररअन काही बोलला नाही, र्ण र्ुढील खोलीि जाऊन त्रर्यानोवर बसला. कॉर्फी
आल्यावर त्याने वाजवणे बांद केले . लॉडप हे न्रीकडे बघि िो म्हणाला, “हे न्री, बेत्रसलचा खून झाला
असे िु ला वाटिे का?’
लॉडप हे न्रीने जाां भई त्रदली. “ित्येकाला बेत्रसल आवडायचा. कोणाला त्याचा खून
करावासा का वाटे ल? शिू असण्याइिका काही िो हुशार नव्हिा. अथापि िो उत्कृष्ट त्रचिकार
होिा, र्ण त्रचि काढणारा माणू ससुद्धा कांटाळवाणा असू शकिो. बेत्रसल खरां च, जरा वैिाग
माणू सच होिा. िो िुला माि, अगदी भजायचा. त्याची एवढी एकच गोष्ट, मला रस वाटे ल अशी
होिी.”
डोररअन त्रवर्ादाने बोलला, “मला बेत्रसलचा र्फार लळा होिा. र्ण त्याचा खून झाला,
असे लोक म्हणि नाहीि?”
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काही विप मानर्िाि िसे आले होिे . र्ण त्याि काही िथ्य आहे , असे मला वाटि
नाही. मला मात्रहिी आहे की र्ॅरीसमध्ये काही भीिीदायक स्थळे आहे ि. र्ण त्रिथे जाईल अशा
िकारचा, बेत्रसल हा मनु ष्य नव्हिा.”
“मी बेत्रसलचा खून केला असे मी म्हटले , िर िू काय म्हणशील, हे न्री?” िरूण
माणसाने त्रवचारले . हे बोलल्यावर त्याने त्याचे काळजीर्ूवपक त्रनरीक्षण केले .
“नाही डोररअन, िू कुणाला मारणार नाहीस. सामान्य लोक खून करिाि. आर्ण
जो असामान्य कलानांद घेिो, िो त्रमळवण्याचा त्याां चा िो मागप असिो. असले काही मला साां गू
नकोस.”
‘असामान्य आनांद शोधण्याचा एक मागप! एकदा खून करणारा माणू स, र्रि खून
करू शकेल असे िुला वाटिे का?”
“ओहो! कुठलीही गोष्ट आर्ण सिि केली िर िी आनांदमयच होिे .” लॉडप हे न्रीने
हसि म्हणाला. ” िे जीवनाचे सवाप ि मोठे गुत्रर्ि आहे . र्ण िरीही मी असे म्हणे न की, खून ही
नेहमी एक चुकीची गोष्ट असिे . जेवल्यानांिर ज्याबद्दल बोलिा येणार नाही, अशी गोष्ट कोणी
कधीही करू नये. र्ण गरीब त्रबचाऱ्या बेत्रसलचा त्रवर्य जरा बाजू ला ठे ऊ. मला असा त्रवश्वास
ठे वायला आवडे ल की त्याला काहीिरी अदभुिरम्य मरण आले . र्ण िे शक्य नाही .बहुधा िो
बसमधून सीन नदीि र्डला असावा. अस्वि त्रहरव्या र्ाण्याि उिाणा र्डलेला िो आत्ता मला
त्रदसिो आहे . गेली दहा वर्े िो चाां गली त्रचिे काढू शकि नव्हिा.”
लॉडप हे न्री खोलीि येरझऱ्या घालि होिा. सांगीि खोलीमध्ये त्याने ठे वलेल्या, त्रवत्रचि
करड्या रां गाच्या र्क्षाच्या डोक्याला, िो हाि लावि होिा. नांिर त्याने डोररअनकडे िोांड
वळवले . खखशािू न रुमाल काढि त्याने चालू ठे वले , “हो. त्याच्या त्रचिािू न काहीिरी
हरवल्यासारखे मला वाटि होिे . जे व्हा िू आत्रण िो र्रम त्रमि रात्रहला नाहीि, िे व्हा मोठा
कलाकार म्हणू न िो सांर्लाच. कशामुळे िुमच्याि त्रविु ष्ट आले? मला वाटिे िू त्याला
कांटाळलास. असे असेल िर त्याने िु ला, कधीच क्षमा केली नसेल आत्रण हो, त्याने िु झे जे
आश्चयपकारक त्रचि काढले होिे , त्याचे काय झाले? त्याने िे र्ूणप केल्यावर मी कधीच बत्रघिले
नाही.”
“िे चोरले गेले, हे मी िुला अनेक वर्ाां र्ूवीच साां त्रगिले .”
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“हो. हो. िे मला आठवले . िु ला िे कधी र्रि त्रमळालेच नाही का? काय ही
लात्रजरवाणी गोष्ट! िे खरां च आश्चयपकारक होिे . मला आठविे , मला िे त्रवकि घ्यायचे होिे.
आत्ता िे माझ्याजवळ हवे होिे .”
डोररअन म्हणाला, “खरे र्हािा मला िे कधीच आवडले नाही. मी िे काढू न
घेण्यासाठी, उगीच मॉडे ल होऊन उभा रात्रहलो. त्या गोष्टीची आठवण, ही माझ्यासाठी द्वे र्र्ूणप
आहे .”
“त्रकिी उदास त्रदसिोस िू ! इिका गांभीर होऊ नकोस. डोररअन, माझ्यासाठी थोडे
सांगीि वाजव आत्रण वाजविाना हळू च मला साांग, की िू अजू न इिका िरुण कसा त्रदसिोस?
मी िु झ्यार्ेक्षा र्फक्त दहा वर्ाां नी मोठा आहे . िू खरां च, नवल वाटण्यासारखा आहे स.”
“हे न्री, कृर्या —”
“िू आज त्रदसिो आहे स, त्यार्ेक्षा गोांडस िू कधीच त्रदसला नव्हिास. मी िु ला िथम
र्ात्रहले , त्या त्रदवसाची िू मला आठवण करून दे िो आहे स. िू र्फार लाजाळू व र्ूणपर्णे
असामान्य होिास. िू बदललास. अथाप ि बाह्यरूर्ाच्या बाबिीि नव्हे . बाहे रून िू अजू न िसाच
आहे स.”
“मी िसाच नाही, हे न्री.”
“हो. िू िसाच आहे स डोररअन, िु झ्याबरोबर अदलाबदली करावी असे मला वाटिे .
जगाने आर्ल्या दोघाां च्याही त्रवरुद्ध खूर् बोांब मारली, त्रशव्याशार् त्रदले , र्ण जगाने नेहमी िु झे
कौिु क केले व यार्ुढेही करि राहील. आयुष्य, ही िु झी एक कलाकृिी आहे .”
केसाां मधून हाि त्रर्फरवि, डोररअन त्रर्यानोवरुन उठला. “हो. जीवन सुांदर आहे .”
िो शाां िर्णे म्हणाला. “र्ण असेच आयुष्य, मला यार्ुढे त्रमळणार नाही आत्रण िू असल्या गोष्टी,
मला साां गू नयेस. िुला माझ्याबद्दलची ित्येक गोष्ट मात्रहिी नाही. मला वाटिे िसे झाले , िर िू
दे खील िोांड त्रर्फरवशील. िू हसिो आहे स. हसू नकोस.”
डोररअन, िू वाजवायचा का थाां बलास? आजच्याइिके छान, िू यार्ूवी कधी वाजवले
नव्हिे स. चल आर्ण क्लबमध्ये जाऊ. या सुांदर सांध्याकाळचा शे वटही, आर्ण िसाच सुांदर
केला र्ात्रहजे . लॉडप र्ूल म्हणू न एक िरुण आहे . त्याच्याशी मला िु झी ओळख करून द्यायची
आहे . िो िुझा अनुकरणत्रिय आहे . त्याला िुझ्याशी ओळख करून घ्यायची आहे . िो खूर्
मोहक आहे आत्रण त्याला बघून मला िु झी आठवण होिे .”
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“मी आिा चाां गला सद्विप नी होणार आहे . मी अगोदरच, थोडा बदललो आहे .”
डोररअन हसि बोलला.
“िू बदलू शकणार नाहीस, डोररअन.” लॉडप हे न्री म्हणाला. “िू व मी नेहमी त्रमि
राहू. उद्या र्रि ये. आर्ण दु र्ारचे जे वण एकि घेऊ.”
“हे न्री, मी खरां च यावे असे िु ला वाटिे?”
“अथाप ि. बाग र्फार चाां गली त्रदसिे आहे . मी िुला भेटलो, त्या वर्ाप र्ासून, अशी र्फुले
मी र्ात्रहली नव्हिी.”
“ठीक आहे . मी अकरा वाजिा इथे येईन. बाय. बाय.” डोररअन म्हणाला.
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िकरण १३
भूिकाळ त्रवसरण्यासाठी
िी छान राि होिी. त्रसगरे ट ओढि, हािावर कोटाची घडी घेऊन, िो घराकडे चालि
त्रनघाला. सांध्याकाळच्या वेर्ािील दोन िरुण त्याच्या अांगावरून गेले. ‘हा डोररअन ग्रे आहे ’
असे त्याां च्यार्ैकी एकजण कुजबुजिाना त्याने ऐकले . जे व्हा त्याच्याबद्दल बोलले जाई, त्रकांवा
त्याला न्याहाळले जाई, िे व्हा िो त्रकिी खूर् होि असे, िे त्याला आठवले . आर्ली स्तुिी
ऐकायचा, आिा त्याला कांटाळा आला होिा.
िो घरी र्ोचला िेव्हा, त्याचा नोकर त्याची वाट बघि, थाां बलेला त्रदसला. त्याने त्याला
झोर्ायला र्ाठवले व स्विःला वाचनालयािील सोफ्यावर झोकून त्रदले . लॉडप हे न्री म्हणाले ल्या
काही गोष्टीांवर त्याने त्रवचार करायला सुरवाि केली.
एखादा माणू स आहे िसाच राहणे , खरां च शक्य होिे का? एक काळ असा होिा, की
जे व्हा िो त्रनरागस व चाां गला होिा. त्याां नी स्विःला, भ्रष्ट करून घेिले व दु सऱ्याां वर त्याचा
भयानक िभाव र्डला. त्याला या भ्रष्टाचारामुळे, आनांद त्रमळाला. िरीही कधीकधी, त्याचा
आत्मा अगदी त्रनले र्, शु ध्द असा होिा. िे सवप त्रनघून गेले का? त्याच्यासाठी आिा, काहीच
आशा नव्हिी का?
वासनेच्या भोवऱ्यािील एका क्षणी, त्याने िरुण रहाण्याची इिा केली होिी. त्याचे
सवप र्िन, त्यामुळे झाले होिे . त्याला शासन झाले नव्हिे . र्ण खरे िर, त्याला त्रशक्षेची जरुरी
होिी. त्रशक्षा आत्मा शु द्ध करिे .
अनेक वर्ाां र्ूवी लॉडप हे न्रीने त्याला भेट त्रदले ला आरसा टे बलावर उभा केलेला होिा.
त्या त्रचिामधील बदल जेव्हा र्त्रहल्याां दा त्याच्या लक्षाि आले , त्या भयाण रािीची आठवण येऊन,
त्याने िो उचलला. एकदा त्याच्यावर िाणाां त्रिक िे म करणाऱ्या कोणीिरी, त्याला वेडे र्ि त्रलत्रहले
होिे . त्याचा शे वट या शब्दाां नी झाला होिा. ‘िू सोन्याचा बनवलेला असल्याने, सवप जग बदलू न
गेले आहे .’ त्याने त्या शब्दाां चा र्ुनरुच्चार करून बत्रघिला आत्रण अचानक स्विःच्या सौदयाप चा,
िो द्वे र् करू लागला. िो आरसा जत्रमनीवर र्फेकून र्ायाने त्याने त्याचे बारीक िु कडे केले . त्याला
त्रबघडवणारे त्याचे सौदयपच होिे .
भूिकाळाचा त्रवचार करणे , श्रेयस्कर नव्हिे . त्याला त्याच्या भत्रवष्याचा त्रवचार
करायला हवा होिा. अॅलन कँर्बेलने एके रािी स्विःला गोळी मारून घेिली व त्याचे गुत्रर्िही
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त्याच्याबरोबर मरून गेले. बेत्रसल हॉलवडप च्या नाहीसे होण्यामधील स्वारस्य, त्रनघून जाईल. मग
िो र्ूणपर्णे सुरत्रक्षि होिा.
स्विःचा आत्म्याचा त्रवनाश, त्याला सिावि होिा. बेत्रसलने काढलेल्या त्रचिामुळे,
त्याचे आयुष्य खलास झाले होिे . त्याबद्दल क्षमा करणे , त्याला शक्य नव्हिे . सवप गोष्टीना
कारणीभूि, िे त्रचि होिे. खून हा एका क्षणाचा वेडेर्णा असिो. अॅलन कँर्बेलच्या बाबिीि,
त्यानेच स्विःला मारून घेिले होिे . डोररअन ग्रेचा त्याि काही सांबांध नव्हिा.
एक नवे आयुष्य! िे च त्याला हवे होिे . त्याचीच िो वाट बघि होिा. कदात्रचि त्याची
सुरवाि झाली होिी. आिा िो कधीही, त्रनरागसर्णा त्रबघडवणार नव्हिा. िो आिा चाां गला
होणार होिा.
कुलु र्बांद खोलीिले त्रचि आिा बदलले असेल का, याचे आश्चयप त्याला वाटायला
सुरवाि झाली होिी. की िे अजू न र्ूवीसारखेच भयानक असेल? कदात्रचि त्याचे आयुष्य शु ध्द,
सद् गुणी झाले िर, त्रचिािील चेहरा र्ुन्हा सुांदर होईल का? त्याने जाऊन बघावे असे ठरवले .
त्याने टे बलावरून त्रदवा उचलला व वरिी गेला. त्याने दार उघडल्याबरोबर,
आनांदाचे हसू त्याच्या चेहऱ्यावर र्सरले . हो. िो आिा चाां गला होईल व मग त्या कुलु र्बांद
केले ल्या, कुरूर् गोष्टीची, त्याला भीिी वाटणार नाही. त्याला आधीच, आनांद होऊ लागला.
स्विःमागे दार लाऊन घेि, िो शाां िर्णे आि गेला. सरळ त्रचिाजवळ चालि जाऊन
त्याने त्या त्रचिाला झाकणारा जाां भळा र्डदा दू र केला. एक रागीट त्रकांकाळी त्याच्या िोांडािू न
बाहे र र्डली. त्याला काहीच बदल त्रदसला नाही. त्रचि अजू नही द्वे र् वाटे ल, — र्ूवीर्ेक्षा अत्रधक
द्वे र् वाटे ल, — असेच होिे . हािावरील लाल खुणा अत्रधक ठळक होऊन, नवीन रक्तासारख्या
त्रदसि होत्या. त्या लाल खुणा, अजून वाढल्यासारख्या त्रदसि होत्या का? आिा त्या सवप बोटाां वर
र्सरल्या होत्या. रां गवले ल्या त्रचिाच्या र्ायावरही, रक्त होिे आत्रण सुरी न धरले ल्या हािावरही
रक्त होिे .
या सवाप चा अथप काय होिा? त्याने र्ोत्रलसाां कडे जावे का? जे घडले िे सवप साां गून
र्फाशी जावे का? िो हसला. ही कल्पना वेडेर्णाची आहे असे त्याला वाटले . आिा त्याने समजा
साां त्रगिले िरी, कोण त्यावर त्रवश्वास ठे वणार? खून केलेल्या माणसाचे काहीसुद्धा मागे उरले
नव्हिे . बेत्रसल हॉलवडप च्या मालकीची ित्येक गोष्ट त्याने नाहीशी केली होिी. बॅग व कोट त्याने
स्विःच जाळले होिे . िे त्याला त्रनव्वळ मूखप म्हणिील.
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हा खून, आयुष्यभर त्याचा र्ाठर्ुरावा करि रहाणार होिा का? त्याच्या
भूिकाळामुळे, िो कायम दु ःखी होणार होिा का? िरीही त्याला काय करणे शक्य होिे?
र्ोत्रलसाां कडे जावे? कधीही नाही.
त्याच्यात्रवरुध्ध िे वार्रू शकिील, अशी एकच गोष्ट होिी व िी म्हणजे खुद्द िे
त्रचिच. त्याने िे नाहीसे करावे. इिका काळ िरी त्याने िे , का ठे वले होिे? िे त्रचि बदलि म्हािारे
होि गेले, हे बघण्याि एके काळी त्याला, आनांद वाटला होिा. अलीकडे त्याला असा आनांद
वाटल्याचे, जाणवले नाही. त्यामुळे उलट त्याची रािीची झोर् उडाली. जे व्हा िो लाां ब असे, िे व्हा
इिर कुणी व्यक्ती िे बघणार िर नाही ना, अशी त्याला भीिी वाटे . र्फक्त त्या आठवणीने, त्याचे
त्रकत्येक आनांदाचे क्षण त्रहरावून घेिले होिे . त्याने िे नष्ट करावे.
त्याने अविीभविी र्ात्रहले . बेत्रसल हॉलवडप ची हत्या केलेला चाकू, त्याला त्रदसला.
त्यावर काही डाग राहू नये, म्हणू न त्याने िो अनेक वेळा सार्फ केला होिा. िो िे जस्वी व
चकचकीि होिा. आिा िो त्रचिकाराची कलाकृिी व त्याचे जे काही असेल, िे ठार करणार
होिा. त्यामुळे भूिकाळ नष्ट झाला असिा. एकदा िो नष्ट झाला, की मग िो मोकळा झाला
असिा. त्याने चाकू उचलू न त्रचिाि घुसवला.
िे थे रडणे , ओरडणे , त्रकांकाळ्या व िोडर्फोड झाली. त्रकांकाळ्या एवढ्या भयानक
होत्या की नोकरमांडळी घाबरून जागी झाली व आर्ार्ल्या खोल्यािू न बाहे र आली. खालील
चौकािू न चाललेली दोन माणसे थाां बली आत्रण त्या घराकडे बघू लागली. त्याां नी लगबग करून,
एका र्ोत्रलसाला बोलावून आणले . र्ोत्रलसाने अनेक वेळा घांटी वाजवली र्ण काही उत्तर
त्रमळाले नाही. वरील एका खखडकीिू न येणारा िकाश सोडला, िर सवप घर अांधःकारमय होिे.
जरा वेळाने िो र्ोलीस घराच्या र्ुढील बागेि उभे राहून त्रनरीक्षण करू लागला.
“हे कोणाचे घर आहे ?” त्या दोन माणसाां र्ैकी एकाने त्रवचारले .
“त्रमस्टर डोररअन ग्रे याचे.” र्ोलीस उत्तरला.
एकमेकाां कडे बघून िे खुनशीर्णे हसले व चालू लागले . त्याना डोररअन ग्रे कोण, हे
मात्रहिी होिे .
घरामध्ये नोकर मांडळी हलक्या आवाजाि कुजबुजि होिी. त्रमसेस लीर्फ आजीबाई
रडि होत्या. फ्राखन्सस िर भीिीने गभपगळीिच झाला होिा.
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र्ाऊण एक िासाां नांिर िे , घाबरि घाबरि वर गेले. त्याां नी दारावर टकटक केले ,
र्ण एक नाही, की दोन नाही. त्याां नी हाका मारल्या. सवपि सामसूम होिे . त्याां नी दार ढकलू न
र्ात्रहले र्ण िे बांद होिे . शे वटी िे छिावर चढले व खखडकीिून खोलीि िवेश केला.
िे आि आले , िे व्हा त्याना त्रभांिीवर लटकि असले ले एक र्फाटके िु टके त्रचि त्रदसले .
शे वटी त्याां नी डोररअन ग्रेला र्ात्रहले िसेच िे त्रचि होिे . िरुण व सुांदर! सांध्याकाळचे कर्डे
घािलेला एक मनुष्य जत्रमनीवर मरून र्डला होिा. त्याच्या काळजाि चाकू भोसकले ला होिा.
िो म्हािारा व भयाण कुरूर् होिा. त्याच्या बोटािील अांगठ्या बघेर्यांि, िो डोररअन ग्रे
असल्याचे, त्याना समजले च नव्हिे .

---- समाप्त----
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ई सापहत्य प्रपतष्ठान दहा वषाांिुवी सुरू झालं. जगभरात ई िुस्तकांची
संकल्िना रुजू लागत असतानाच मराठीतही ई िुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन
सारखे प्रचंड इन्व्हेस््मेंट करणारे पखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सापहत्य म्हणजे
अगदीच ललंबुटटंबू. िण गेली दहा वषां आपण आजही गुगलवर “मराठी िुस्तक” ककं वा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नांवांमध्ये िपहले दुसरे नाव येते ते
ई सापहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेखकांची. वाचकांना सातत्याने दजेदार
मनोरं जक उच्च प्रतीची िुस्तके “पवनामूल्य” देणारे आमचे लेखक हेच या स्िधेचे पवजेते
आहेत.
मराठीत “सापहत्यरत्ांच्या खाणी” पनिजोत या ज्ञानोबांनी मापगतलेल्या
िसायदानाला ईश्वराने तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वषावव के ला. मराठीचे दुदव
ै हे
की या खाणींतली रत्े बाहेर आणणे आपण त्यांचे िैलू िडल्यावर त्यांना शोके स करणे
आपण जागपतक वाचकांसमोर ते िेश करणे यात आिण कमी िडलो. इथे उत्तम
सापहत्यासाठी भुकेलेले वाचक आपण उत्तम वाचकांच्या प्रपतिेतले सापहपत्यक
यांच्यात पिज बनणे आवश्यक आहे. पवशेषतः डॉ. पनतीन मोरे यांसारखे सापहपत्यक
जयांना पलपहण्यात आनंद आहे िण त्यािुढील जटील प्रदियेत िडण्यात रस नाही
अशांसाठी. पवदेशांत मोठे लेखक एजंट नेमतात आपण ते बाकी सवव व्यवहार िहातात.
मराठीत ही सोय नाही.
ई सापहत्य प्रपतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़े शनल प्रकाशन संस्था न्हे. िण
गेल्या दहा वषाांत आमच्या हे लिात आले की मराठीत रत्ांच्या खाणी आहेत आपण
त्यांत उतरून हात काळे करून माती गाळ उिसत राहून जर पचवटिणे काम करत
रापहले तर एकाहून एक भारी रत्े गवसणार आहेत. एखाद्या मोठ्या धपनकाने,
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िंपडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे काम हाती घेतले तर मराठी
भाषेतले सापहत्य जागपतक िटलावर आिला ठसा नक्की उमटवेल.
डॉ. पनतीन मोरे यांची बारा अप्रकापशत िुस्तके प्रकाशात आणण्याचा मान
ई सापहत्यला पमळाला. शंभू गणिुले यांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शुभांगी
िासेबंद यांची सात, अपवनाश नगरकर यांची िाच, डॉ वृषाली जोशी यांची तीन
अशा अनेकांच्या िुस्तकांना वाचकांियांत नेण्याचे भाग्य ई सापहत्यला लाभले. असे
अनेक “स्वांतःसुखाय” पलहीणारे

उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या

“सापहत्यरत्ांपचया खाणीं” मध्ये आहेत. अशोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ
संपहतेचे मराठी भाषांतर सुरू के ले आहे. सौरभ वागळे , सूरज गाताडे, ओंकार झाजे,
िंकज घारे , पवनायक िोतदार, ददप्ती काबाडे, भूिेश कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी
शहा असे अनेक नवीन लेखक सातत्यिूणव लेखन करत आहेत. ई सापहत्यकडे हौशी
लेखकांची कमी कधीच न्हती. िण आता हौसेच्या वरच्या िायरीवरचे, लेखनाकडे
गंभीरिणे िहाणारे आपण आिल्या लेखनाला िैलू िाडण्याकडे लि देणारे लेखक आता
येत आहेत. त्यांच्या सापहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा पमळो. वाचकांना आनंद पमळो.
मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृ ष्ट सापहपत्यक प्रसवणारी भाषा म्हणून
मराठीची ओळख जगाला होवो.
या सवाात ई सापित्याचािी खारीचा वाटा असेल िा आनंद. आपि या यशात
ई लेखकांचा ससंिाचा वाटा असेल याचा अपिमान.
आमेन
सुनील सामंत
अध्यि

ई सापहत्य प्रपतष्ठान
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