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लिकॉकबरोबर हसा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

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

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज 

सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा. 
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• लवनामूल्य लवतरणासाठी उपिब्ध . 

• आपिे वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव 

करू शकता . 

• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी लकिं वा 

वाचनाव्यलतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई 

प्रलतष्ठानची िेखी परवानगी घेणे आवश्यक 

आहे. 
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कथानकु्रम 

 

१  समदु्रलकनाऱ्यावरीि िोभनाट्य  

२  थोर गपु्तहेर  

३  मिा लदसिेिे ऑक्सफडव 

४  बगॅम शेतघर  

५  आम्ही मातलृदन कसा साजरा केिा  

६  माझी आलथवक कारकीदव  

७  लमस्टर बटना होणारे भास  

८  मिुािंसाठी गोष्टी थोड्या मवाळ करणे 
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स्टीफन लिकॉक 

 

स्टीफन लिकॉक हा १८६९ सािी इिंग्ििंडमध्ये जन्मिा. 

कॅनडातीि प्राध्यापक व लवनोदी िेखक म्हणनू तो प्रलसद्ध 

आह.े िोकािंच्या मखूवपणावर त्याने केिेिे भाष्य व त्याची नमव 

लवनोदी शैिी यामळेु १९१५ ते १९२५ या दशकात तो इिंलग्िश 

लवनोदी िेखनाबद्दि, जगात सवावत जास्त प्रलसद्ध होता. 

१९४४ सािी तो कॅनडात मतृ्य ू पाविा. स्टीफन लिकॉकचे 
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गाजिेिे पसु्तक, ‘लिकॉकबरोबर हसा’ (Laugh with 

Leacock)  यातीि आठ  गोष्टींचे भाषािंतर या पसु्तकात केिे 

आह.े ‘समदु्रलकनाऱ्यावरीि िोभनाट्य’ ह े िोभनाट्याचे 

लवडिंबन आपल्या डोळ्यासमोर खरेखरेु नाट्य उभे करते. तर 

‘थोर गपु्तहरे’ ही गोष्ट सरळसरळ शेरिॉक होम्सचे लवडिंबन 

वाटते. लतसरी गोष्ट लवनोदी नसनू, हे ऑक्सफडव लवद्यापीठाचे 

अभ्यास ूपरीिण आह.े चौथ्या गोष्टीत नेहमीच्या झपाटिेल्या 

घराची थरारक पण वेगळी गोष्ट आह.े पाचव्या कथेत 

आईिाच कामािा जुिंपून मातलृदन साजरा केल्याचा आव 

आणिा आह.े सहावी गोष्ट िेखकाचा स्वतःचा बँकेतीि 

पलहिा अनभुव असावा. तर सातव्या गोष्टीत दसुऱ्याना मदत 

करण्याच्या नावाखािी, खरे तर त्यािंना त्रास दणेारे लमस्टर बट, 

उभे केिे आहेत. शेवटची व सातवी गोष्ट मिुािंच्या 

गोष्टींसिंबिंधी भाष्य करते.  
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Cast Up by the Sea 

A Sea Coast Melodrama (As Thrown up for 30 cents) 

Period, 1880 

समुद्रकिनाऱ्यावरील क्षोभनाट्य 

(३०सेंटमध्ये) 

  

(बऱ्याच वषाांपूवी मी ‘मेिोss मेिोss मेिोड्रामा’ या 

नावाचे मकुुिं द टािंकसाळेलिलखत मेिोड्रामाचे उफव  

िोभनाट्याचे, छान लवडिंबन वाचिे होते. तसेच ह े

िोभनाट्याचे लवडिंबन आहे.) 
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    मध्यमवय पार केिेिा प्रत्येकजण, मागीि वषाांमधीि 

समदु्रातीि वादळातनू बचाविेल्या    िोभनाट्याच्या पे्रमळ 

आठवणी काढतो. कदालचत त्याचे नाव दसुरे काही असेि. 

मरणाच्या दारातून परत येणे, वाऱ्याने उन्मळून पडणे, बफावत 

लजविंत गाडिे जाणे लकिं वा त्या प्रकारचे अजनू काही. माझा 

लवश्वास आह,े की ते पन्नास वेगवेगळ्या प्रकारे, चाळीस 

वेगवेगळ्या नावाने केिे जाते. पण ते न्य ू इिंग्ििंडच्या 

लकनाऱ्यावरीि शेतघर व     समदु्रापयांत जाणाऱ्या लपवळ्या 

शेतािंचे व त्याच्या शेवटी असणाऱ्या दीपगहृाचे, खडक व 

त्यापिीकडीि समदु्राचे, तेच त्रासदायक िोभनाट्य असते. 

    मनषु्याच्या मेंदतूनू, लसनेमातिंत्र वा रेलडओ प्रिेपण 

लनघण्यापवूी, तमु्ही कुठल्याही शलनवारी अमेररकेतीि 

कुठल्याही शहरातीि समुद्रलकनाऱ्यावरीि नाट्य, फक्त तीस 

सेंटमध्ये पाहू शकत होता. त्यापासनू लमळणारा थरार, तमु्हािा 

पढुीि वीस वषे परुिा असता. तीस सेंटमध्य,े तमु्हािा 

तळमजल्यावरीि नतृ्यनाट्याचे लतकीट लमळून, तुम्ही लतथे 

आरामात बसनू शेंगदाणे खात खात, त्याच्या आधीच्या 
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कायवक्रमाचा अभ्यास देखीि, करू शकिा असता. तो 

कायवक्रम एकदा सरुु झािा, की तुम्हािा काही खाणे शक्य 

नाही. कारण तमु्ही फारच उद्दीलपत होऊन जाता.  

     प्रत्येकजण कायवक्रम बघण्यापवूी, पलहल्याप्रथम काय 

अभ्यासत असेि, तर दोन अिंकािंमध्ये लकती वषे गेिी. त्या 

काळात तसे करणे, हवा लमळवण्यासाठी शहाणपणाचे होते. 

लजतकी जास्त वषे जातीि, लततके जास्त अिंक होतीि व 

िोकािंना जास्त हवा लमळेि. काही िोभनाट्यािंना दहा अिंक 

असतीि आलण िोक नऊ वेळा बाहेर पडिे असतीि. 

अिीकडे ह े सवव बदििे आह.े आता िोक नाट्याच्या 

एकात्मकतेबद्दि बोितात. हल्िीच्या काही नाटकािंमध्ये 

अशी घोषणा मदु्दाम केिी जाते, की ‘अिंक दोन व तीन 

यामध्य,े कायवक्रमाचा पडदा पडून िगेच परत उघडिा 

जाईि’. १८८० मध्ये असे नव्हते. आमच्या दोन अिंकािंमध्ये 

दोन वषेही जात. आम्हािा त्याचा उपयोग होत असे.  

     मी म्हटल्याप्रमाणे, कायवक्रमाचा अभ्यास करण े

गरजेचे असते. ‘नाटकात पात्रे येण्याचा क्रम’ नोंदवायच्या 

पद्धतीचा शोध िागिा नव्हता. नाटक सरुु होण्यापूवी, 



12 
 

तमु्हािा ‘चकुा आलण लशका’ या पद्धतीने, नाटकाचा 

साकल्याने लवचार करावा िागे. खरे तर ते शक्य नसे. पण 

तमु्ही परेुसे जबाबदारीने सुरु करता. शेतकरी लहराम हके्रॉफ्ट, 

त्याची बायको माथाव, त्यािंची मिुगी होप, मदतनीस मिुगी 

फोब, शेतमजरू झेक व रुब --- एवढी फटावळ सािंलगतल्यावर 

तमु्ही शेतकऱ्याचे नाव लवसरिेिे असता. त्यासाठी परत माग े

बघतािंना त्यानिंतर िगेच ---   

      पडदा रुबाबात गुिंडाळत गुिंडाळत, वर जातो. दोन 

बाजचूी माणसे दोरी व चक्राच्या सहाय्याने ते करत असतात. 

आलण मग तमु्हािा समदु्राच्या कडेच्या शेतघराचे दृष्य लदसते. 

      जनु्या काळची सरुवात लकती झटपट, सोपी व 

आकषवक होती, पहा. एक लमलनट तमु्ही शेंगदाणे खाताना, 

कायवक्रमाचा अभ्यास करत आहात आलण दसुऱ्या लमलनटािा 

नाटक सरुु होते. आजच्यासारख्या दःुखदायक हिणाऱ्या 

लचत्रािंचा भरणा तेथे अलजबात नाही. ‘न्ययूॉकव  राज्याच्या 

लनयिंत्रण ( सेन्सॉर ) मिंडळाच्या अलधकारातीि’ अशी पाटी 

तेथे नाही. १८८० मध्ये जग आलण न्ययूॉकव सदु्धा इतके चािंगिे 

होत,े की त्यािंनी सेन्सॉर हा शब्ददखेीि ऐकिा नव्हता. पढुीि 
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आठवड्यात ‘आयषु्यावर आघात करणारे महान नाटक’ येत 

आह,े अशी  घोषणाही केिी जात नव्हती. 

 जर हिणारी लचत्रे माणसाच्या कह्यात असती, तर त्यािंनी 

अशी घोषणा व जालहरात केिी असतीः ‘शेत आलण दीपगहृ’ 

--- ज्यात समदु्राच्या फेसाळ िाटा आलण उडणारे पाण्याचे 

तषुार मनािा लभडतात आलण खऱ्या पे्रमासाठी वाऱ्याशी 

िढाई खेळिी जाते, असे हृदये काबीज करणारे नाटक!  

पण जर १८८० मधीि पे्रिकािंवर त्यािंनी याचा प्रयोग 

केिा असता, तर तो काही पेय घ्यायिा, बाहेर गेिा असता 

आलण पढुच्या गरुुवारपयांत, कधीच परत आिा नसता. 

त्यामळेु नाटक िगेच सुरु झािे. रिंगमिंचाच्या उजव्या 

बाजिूा लतथे शेतघर होते. लकिं वा लनदान आत लशरायची जागा 

आलण दार तरी होते. लतथे पणूव प्रकाश होता. (लपवळा गॅस) 

गवताचा तकुडा होता, मध्यभागी रस्ता होता, डावीकडे 

लपवळा गहू होता आलण ( त्याचा अगदी िहानसा गठ्ठा होता. 

) शेत मागीि पडद्यापयांत गेिे होते. पडद्यावर समदु्र, खडक 

आलण दीपगहृ रिंगविेिे होते. पडद्यावरचे दीपगहृ 

पहाणाऱ्यािंना मालहती होते, की ते खरे नाही. असे सवव काही 
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ठीक चाििे होते. जेव्हा त्यािंनी कायवक्रमपलत्रका पालहिी, 

तेव्हा चौथा अिंक ‘लदपगहृाच्या मनोऱ्यात --- मध्यरात्री’ असा 

होता. त्याने त्यािंच्या अिंगावर काटा आिा. ‘पढुच्या 

मिंगळवारी, गरुुवारी आलण शलनवारी हृदय लवदीणव करणारे 

नाटक होणार आह’े अशा नसुत्या घोषणेने तो आिा नसता.  

      नक्कीच लदपगहृाशी सिंबिंलधत काही घडणार होते. 

नालयकेिा त्यातनू फेकून लदिे गेिे असते लकिं वा नायकािा 

त्यावर आदळिे गेिे असते --- काहीतरी प्रेिणीय घडणार 

होते.  

   पण िणभरासाठी समदु्रकाठावरीि शेतात, सववत्र उजडे 

व शािंतता होती. रिंगमिंचावर  डावीकडे दोन माणसे सोडून 

कुणीच नव्हते. ते अथावतच शेतमजरू, झेक आलण रुब होते. 

त्यािंच्याकडीि कुदळीने ते, रिंगमिंचाच्या कडेचा गव्हाच्या 

शेताच्या िहानशा भागाची कापणी करत होते. कल्पना करा. 

खऱ्याखुऱ्या गव्हाची खरीखुरी कापणी! १८८० मधीि 

रिंगमिंचाच्या वरीि त्या दृष्याचा पररणाम, मी सािंगतो आह,े 

तसा अफिातनू होता. ह े काम करणाऱ्या िोकािंनी, ह े इतके 

श्रमपवूवक केिे, की १८८० मध्ये झेक आलण रुबिा 
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रिंगमिंचाच्या डाव्या बाजिूा खरा गहू कापतािंना बघणे, हा एक 

सुिंदर अनुभव होता.  

    मग ते बोितात. काय बोितात, ते खरे तर ऐकू येत 

नाही --- पण ते साधारण असे वाटतेः  

झेक म्हणतो, “मी बदक, िपक झपक. अरेच्च्या, याक 

याक”  

आलण रुब उत्तरतो, “मी बदक, अरेच्च्या, याक याक”  

आलण ते दोघे हसतात. 

या शब्दािंना बहुधा अथव असावा, पण तो तमु्हािा 

कळण्याची गरज नाही. अजनू िोक खचु्याांमध्ये स्थानापन्न 

होत आहते आलण आता कुठे नाटकािा सरुवात होते आह.े ह े

फक्त प्रतीकात्मक आह.े ही न्य ू इिंग्ििंडची बोिी भाषा आह,े 

शेतावरीि आयषु्य आह,े ती दाखवण्याचा पात्रािंचा प्रामालणक 

प्रयत्न आह.े आता रुब नीट बोिायिा लशकिा आह.े तो 

कापणी सोडून म्हणतो,  

      “म्हणजे लमस होप आज सकाळी परत येते आह.े” 



16 
 

      “हो सर, ती येत ेआहे. गेिे पणूव वषवभर ती लनवासी 

शाळेत होती.” 

    आलण रुब म्हणतो, 

      “गेिे पणूव वषव, अरेच्च्या, याक याक”          

    झेक आलण रुबकडे त्यािंची स्वतःची भाषा आह.े 

      “आता ती प्रलतलष्ठत स्त्री होऊन येईि.”  

      “हो सर, सरुईसारखी सुिंदर, लतिा बघून मी आश्चयावने 

मकू होईन.” 

      त्यािंनी जोराने आवाज करत, कुदळीिा धार केिी 

आलण उजवीकडीि पोचवमधनू शेतकऱ्याची बायको माथाव व 

मदतनीस मिुगी फोब बाहेर आल्या. त्यािंच्याबरोबर सयूावच्या 

उन्हाने चेहऱ्यावर िहान लवटकरी डाग असिेिा, शेतकरी 

कुटुिंबातीि सवावत िहान मिुगा आिा. हा मिुगा म्हणजे 

भावनामय व नाटकी मिुगा आह.े त्याच्या इच्छेने त्याचे कान, 

सहज चौकसपणे उघडे असत. तो कायदा मोडे. पत्र पेटीत 

टाकायिा लवसरे. आलण सवव बेत ओम फस ्करून टाके.  
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“रुब, तिुा गाडी लदसते आह ेका? झेक, तिुा ते येतािंना 

लदसत आहते का?” झेक आलण रुबने डोळ्यािंवर हात घेऊन, 

उड्या मारून रस्ता लनरखायचे हावभाव सरुु केिे.  

ते म्हणािे, “लमसेस, अजनू तरी नाही. पण यायच्या 

वाटेवर असतीि.” 

फोब ओरडिी, “ते बघा. खड्डयामधनू येत आहते.”  

िगेच लतथे गडबड सरुु झािी. माथाव रडू िागिी. 

“भमूाते, ती होप असेि, तर ठीक अस ूद े.”  

मिुाचे कान टवकारिे गेिे. बाकीचे मागे पढुे धावत 

बोि ूिागिे, “ते इकडे येत आहते.” ह ेऐकून पे्रिक उद्दीलपत 

झािे. आलण खर म्हणजे घोड्यािंच्या टापािंचा आवाज येऊ 

िागिा. पढुच्याच िणी, घोडा आलण उघडी गाडी, खरी 

घोडागाडी रिंगमिंचावर आिी. १८८० मध्ये रिंगमिंचावर आवाज 

करत घोडागाडी येणे, पे्रिकािंच्या मनावर जोरदार पररणाम 

करते. गाडीिा जुिंपिेिा खरा घोडा, आलण तो रिंगमिंचावर 

काही वेडेवाकडे वागेि का, ही काळजी सगळ्यािंच्या मनात 

भीती उत्पन्न करते. 
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लतथे जोरदार आवाज येऊ िागतात, “कोण आिे आह?े 

--- त्यामळेु घोडे उत्तेलजत होतात. गाडी थािंबते. यावेळी जर ते 

ओरडत नसते, तर घोडे उदास झाल्यासारखे शािंत झािे 

असते. ते नाटकासाठी योग्य ठरिे नसते.  

त्यामळेु घोडागाडीतनू, चािंगिे कपडे घािून, डोक्यावर 

उतरती, काळी टोपी चढवनू शेतकरी आिा. त्याच्या शेजारी 

त्याची नकुतीच लनवासी शाळा सिंपवनू घरी परतिेिी मिुगी, 

होप बसिेिी आह.े न्यू इिंग्ििंडमधीि मिुींच्या उन्हाच्या 

टोपीत ती लकती सुिंदर आलण ताजीतवानी लदसते आह!े मिा 

मालहती नाही, की १८८० मध्ये लनवासी शाळेतीि मुिींना ते 

काय करत असत. त्याना इतके ताजेतवाने लदसण्यासाठी 

कदालचत --- बीजगलणताची काही ओळ असेि --- 

त्यािंच्यासारखे आता कुणीच नव्हते. 

होप एक उडी मारून खािी उतरिी आलण आईजवळ 

जात लतचे चुिंबन घेतिे. “आई कशी आहसे! फोब, कशी 

आहसे! झेक आलण रोब, तमु्ही बरे आहात? ते उड्या मारत, 

नाचत, गोि गोि लफरत बोििे, “लमस होप, तमुचे स्वागत 

आह.े आम्ही कधी नाही, इतके आनिंदी आहोत.” मग 
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अचानक लतथे लपवळ्या शेतािंवर आलण पोचवशेजारीि िाि 

मोठ्या फुिाच्या झाडावर, उन पडते. सववत्र उजेड आलण 

आनिंद भरून रालहिा आह.े  

जनेु शेतघर सखुाच्या पाण्याने काठोकाठ भरून गेिे 

आह,े असा लवचार तुम्ही कराि, नाही का? आलण ते तसेच 

आह.े पण थोडे थािंबा. िगेचच त्यािंचे त्रास सरुु होतीि. सवव 

पे्रिकािंना आधीच मालहती आह,े की मािकाकडे शेत परत 

करावे िागेि. शेतकरी खिास होईि व होपिा घरातनू 

हाकििे जाईि --- ओहो, खपू सिंकटे चािनू येणार आहते. 

त्रासदायकपणा, ह े तर िोभनाट्याचे मखु्य अिंग असते. तर 

आता ते सववजण, एकमेकािंचे अलभनिंदन करत आहेत आलण 

होप सवाांना लमठी मारते आह.े शेतकऱ्याची बायको 

बोस्टनच्या लवस्ताराबद्दि, दोन लवनोद सािंगते आह.े चेहऱ्यावर 

िहान लवटकरी डाग असिेल्या मिुािा, होपिा तपलकरी 

गाय दाखवायिा न्यायचे आह.े शेतकरी व त्याच्या 

बायकोलशवाय सववजण रिंगमिंचावरुन लनघनू जातात. 

आलण िगेच नाटकाचा सरू, असाच आपिा बदिनू 

जातो.  
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शेतकरी त्याच्या बायकोबरोबर एकटाच उभा आह.े 

माथाव, त्याची बायको, येऊन घाबरत लतचे हात त्याच्या 

खािंद्यावर ठेवते. लतच्या चेहऱ्यावरून आनिंद लनघून चाििा 

आह.े 

ती म्हणते, “लहराम, एिवडू वलकिाचा माणसू आज 

सकाळी आिा होता.”  

शेतकरी रागारागाने खािंद्यात वाकतो.  

तो गरुगरुत म्हणतो, “काय?” 

“आलण एिवडू वलकिािा त्याचे पैसे परत हवे आहते.” 

“काय, त्यािा त्याचे पैसे परत हवे आहते? त्यािा लशव्या 

द.े” 

शेतकऱ्याची मठू वळिी जाते आलण चेहरा रागीट लदस ू

िागतो. 

“तो म्हणतो आह,े की त्यािा उद्यापयांत पैसे पालहजेत. 

ओहो, लहराम, आपल्यािा कधीच ते दणेे शक्य नाही,” 

माथाव लतचा अॅप्रन तोंडापयांत वर करून, डोळे पसुत हुिंदके 

दतेे. 
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शेतकरी वळतो आलण त्याची बिंद मठू डावीकडीि 

िािंबच्या दृष्यावर उगारतो.  

तो लकिं चाळतो, “त्यािा शाप द्या. त्याच्यामळेु गेिी तीन 

वषे आपल्या आयषु्यावर, सावट पडिे आह.े” 

माथाव हुिंदके दते म्हणते, “लहराम, एके काळी तो तझुा लमत्र 

होता. खपू वषाांपूवी, तो जेव्हा शहरात गेिा, तेव्हा तमुची मैत्री 

होती.” 

शेतकरी वेड्यासारखे बोििा, “लमत्र! मिा त्याच्या 

पैशाच्या व फायद्याच्या योजनािंमध्ये ओढणारा लमत्र! तो 

म्हणािा “माझे नशीब बनव ू--- उज्वि भलवष्य --- ते गाळात 

गेिे --- गाळात --- मी याच्यावर व त्याच्यावर सह्या करत 

सटुिो. त्याच्या लवचारािंप्रमाणे, त्याने मिा कायदेशीरपणे 

त्याच्या हातात अडकवनू परुते िटुिे. माथाव, माझ्यासमोर 

आता तो माणसू असेि, तर दवेाशपथ, मी त्याचा गळाच 

दाबेन.” 

लहरामने इतके भयानक आलण तरीही भावनापणूव हावभाव 

केि,े की वरीि गॅिरीत बसिेल्या पे्रिकािंना एक आशा 
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आह,े की एिवडू वकीि आताच लतथे येईि आलण त्याचा 

गळा दाबिा जाईि.  

माथाव लतचे डोळे पसुायचा प्रयत्न करते.  

“नाही. लहराम त ूअसे बोिता काम नयेस. ते पापी लवचार 

आहते. ती दवेाची इच्छा आह.े लहराम, त्याचे बरोबर असिे 

पालहजे. पण आपण ते कधीच परत करू शकणार नाही.” 

     लहराम ओरडतो, “परत करू शकणार नाही. कोण 

म्हणते, मी परत करू शकणार नाही? मी पैसे दऊे शकतो. उद्या 

तो माणसू येईि, तेव्हा मी त्याच्या तोंडावर ते फेकेन. बघ 

माथाव, ते इथे आहते.” 

     लहराम हके्रॉफ्ट त्याच्या लखशातनू, मोठे पाकीट 

काढतो आलण त्याच्या तळहातावर ते आपटतो.  

      “दोन हजार डॉिसव, त्या शालपत कजावचा प्रत्येक 

सेंट! माथाव, याचा अथव आपिी सुबत्ता जाऊन, गररबी आलण 

कठीण लदवस चाि ू होणार. पण मी दवेाचे आभार मानतो. 

आपण कजव फेडू शकतो.” 

      “कसे काय? लहराम! 
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      “मी ते जमविे आहते. माथाव, मी सवव काही लवकिे 

आह.े मी ते गमावनू बसिो आह े आलण मी शपथ घेतिी 

आह,े आपिे छप्पर सोडून, सवव काही मी लवकिे आहे. पण ह े

शालपत कजव परत करता येईि.” 

      “ओहो, लहराम!”  

 “याचा अथव परत कठीण काळ येणार. कटू लदवस!” 

 “मी त्यािा घाबरत नाही, लहराम.” --- एवढे बोिनू 

माथाव नवऱ्याच्या मानेवर हात टाकते --- आपण यापवूीदखेीि 

असे लदवस काढिे आहते आलण यापढुचेही परत असेच सहन 

करू --- ओहो! पण लहराम, आपिा मिुगा जॅक, आपल्यािा 

परत लमळायिा हवा.”  

माथाव रडू िागते. तो शेतकरी म्हणतो, “माथाव, रडू नकोस. 

त ूह ेइतके मनावर घेऊ नकोस. समदु्राने त्यािा नेिे आह.े या 

समदु्रमातेने अशी अनेक शूर मिेु यापूवी नेिी आहते --- “ 

     माथाव ससु्कारा टाकत म्हणते, “समदु्र, समदु्र --- 

सयूवप्रकाशात, मिा तो इतका तेजस्वी आलण शािंत लदसतो 

आह.े पण तो मिा, माझा मिुगा परत दईेि का? आजपासनू 

तीन वषाांपवूी, तो आपल्यािा सोडून गेिा, लहराम. मिा 
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अजनू माझ्या गािावरीि त्याचा लनरोपाचा पापा आठवतो. 

आलण तेव्हापासनू सवव सामसमू, कधीच एखादा शब्दही 

नाही.” 

     लहराम सािंत्वन करण्यासाठी बायकोिा जवळ 

ओढतो. 

     “ये होपची आई, घरात ये. होप घरी आिेिी 

असतािंना, आपिे चेहरे दःुखी नकोत --- ये” 

     उजवीकडीि फुिािंमधीि िाकडी पोचवने ते घरात 

लशरतात. प्रेिक उदास व हबकिेिे रहातात. तो नािायक 

वकीि! पण १८८० मध्य ेते सगळे, तसेच होते. त्याना छान 

प्रकालशत शेत आलण सखुी कुटुिंब दाखवा. ते बघून िगेच ते 

त्यावर वकीिपत्र चढवतीि. शेतकरी हके्रॉफ्ट व त्याच्या 

बायकोने त्यािंच्या एकुित्या एक मिुािा समदु्रात गमाविे 

आह े--- त्यावर सूयवप्रकाश पडणारा, मागीि पडद्यावरीि तो 

लनळा शािंत समदु्र.  

      खरे तर आता नाटक फार दःुखी होत चाििे आह.े 

त्यातनू त्याची सटुका करून, रुब आलण फोबिा रिंगमिंचावर 

आणिे पालहजे. त्यािंच्या खेडवळ पे्रमळ दृष्यान,े 
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िोभनाट्यातीि ताण थोडा कमी होईि. रुब झोपाळूपणे खरे 

तर फोबचे चुिंबन घ्यायच्या इराद्याने, लतच्याजवळ जात, 

म्हणतो, “फोब, आज सकाळी तू माझ्याकरता काहीच 

आणिे नाहीस का? 

आलण फोब म्हणते, 

“ए ढोल्या, चि चाि ू िाग. मी तझु्यासाठी ह े आणिे 

आह.े” आलण एक फूि त्याच्या चेहऱ्यावर मारते. प्रेिकवगव 

हास्यात बडुतो. ताण कमी होतो. रुब लतचा पाठिाग करतािंना 

फोब अदृष्य होते.  

“काय ग आई --- त ूकुठे आहसे? --- मी होप तिुा हाका 

मारते आह.े” 

पोचवमधनू बाहेर येत माथाव म्हणते, “मिुी, मी इथे आह.े” 

लतच्याकडे िाडीकपणे येत, होप म्हणते, “आई, मी तुिा 

सगळीकडे शोधत होते. मिा फक्त तझु्या एकटीशी खपू 

बोिायचे आह.े” 

“ओहो, आलण मिा वाटते, तिुा काय सािंगायचे आह,े 

याचा मिा अिंदाज आिा आह.े” माथाव लतचा हात हातात 

घेऊन, तो थोपटते. होप जलमनीकडे बघत, न्य ू इिंग्ििंडमधीि 
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नाटके प्रेमाचा प्रस्ताव नेहमी ज्या तऱ्हेने मािंडतात, तशी एका 

पायावर झिुते आह.े 

शेतकऱ्याची बायको म्हणते, “होप, आता मिा त्याबद्दि 

सवव काही सािंग.” 

“आई, तिुा आठवते का, मी तिुा लिलहिे होते आलण 

सािंलगतिेही होते, माझे एक गलुपत आह े--- “ 

“हो, िाडके, त ूम्हणािी होतीस, मोठे गलुपत --- “ 

“लप्रय आई, मी पलहल्यािंदा तिुा सािंगेपयांत, मिा त े

कागदावर उतरवायचे नाही वा कुणािा सािंगायचेही नाही.” 

लतिा एकसारखे खािंद्यावर थोपटणाऱ्या आईच्या जवळ 

होप आरामदायकपणे सरकते. 

आई बोिते, “शेवटी एकदाचे मोठे गलुपत, ते काय आह,े 

ते --- मिा वाटते थोडा तकव  करू शकते --- मिा वाटते, 

त्याचा अथव असा आह,े की कुणीतरी आह े--- आलण माझी 

छोटीशी मिुगी --- “ 

     ती होपच्या कानात कुजबजुते. 
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     होप म्हणते, “ते त्यापेिाही मोठे आह.े आई, इकडे 

बघ,  माझ्या हातात काय आह.े” 

     होप लतचा हात उघडते. लतचा चेहरा खािी वळिेिा 

आह.े आलण फक्त लतची आईच नव्ह ेतर गॅिरीतीि मिुीनाही 

लतच्या बोटातीि सोन्याची अिंगठी लदसते. पे्रिकािंमधीि  

परुुषवगाविा ती लदसत नाही पण मलहिा व मिुी त्याना 

त्याबद्दि स्पष्टीकरण दतेात. 

     माथाव थरथरत म्हणते, “काय ग, होप िाडके, याचा 

अथव काय?” 

“     आईच्या लमठीत लशरत होप म्हणते, “आई, असे का 

लवचारतेस? याचा अथव --- याचा अथव, मी िग्न केिे आह.े”  

     “िग्न?” 

     “हो आई, मागीि शलनवारी, बोस्टनमध्ये सकाळी 

अकरा वाजता, मी िग्न केिे आह.े” 

      “िग्न केि,े माझ्या िहानशा मिुीने िग्न केिे!” 

      इथे माथाविा खपू दचकावे िागते. म्हणज े

प्रेिकवगवही त्या मनलस्थतीत जातो. लतची शाळा सिंपिी त्याच 
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लदवशी लतने िग्न केिे, त्याचे एवढे काही नाही. १८८० मध्य े

िग्न करायचा, तो आवडता मागव होता. पण लतने आईिाही 

सािंलगतिे नाही, ह ेजास्त होते. त्यामळेु माथाव परतपरत बोित 

रहात,े  

      “िग्न केि,े माझ्या िहानशा मिुीने िग्न केिे!” 

       “अग आई, खपूच घाई झािी --- मिा तिुा 

सािंगता आिे नाही. ते सवव अचानक झािे --- “ 

       होप अधववट रडते आह.े अधववट हसते आह.े 

       “पण मी रडता कामा नये. कारण मी इतकी आनिंदी 

आह े--- “ 

       “ते बरोबर आह,े िाडके. आता मिा त्याबद्दि सवव 

काही सािंग.” 

       “आई, मागीि शलनवारी बोस्टनिा आम्ही िग्न 

केिे. आलण हो. मिा तू तेव्हा लतथे असायिा हवी होतीस 

पण तसे झािे नाही. इतकी घाई झािी --- कारण नेडिा 

एकलवसाव्या वषी जहाजावर, कप्तान म्हणनू नोकरी लमळािी.” 
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     माथाव हके्रॉफ्ट अथावतच रागावनू म्हणािी, “िाडके, 

खिाशी म्हणनू नव्ह ेना? तुझा नवरा खिाशी असल्याचे मिा 

सािंग ूनकोस.” 

          “का आई, नेड पिंधरा वषावचा असल्यापासनू 

समदु्रावर आह.े” 

     शेतकऱ्याची बायको दःुखाने म्हणािी, “मिा 

सयूवप्रकाशात ते जहाज उडताना लदसते आह.े लहवाळ्यातीि 

वाऱ्यात ते गजवना करतािंना मिा ऐकू येते आह.े माझा मिुगा 

मिा परत कधी लमळेि?” 

           “आई, त ू रडू नकोस. ते अनेक वषाांपवूी झािे. 

दवेाची तशी मजी होती. आलण आई, आता अजनू थोडेच 

लदवस नेड समदु्रावर असेि --- त्याच्या नवीन जहाजावर, 

त्याची फक्त एवढीच सफर आह.े आलण आई, ऐक. नेडचे 

नवीन जहाज ---  आई, ते लशडाचे जहाज आह.े ते त्याच्या 

वलडिािंचे आह.े त्याचे नाव चािंगिी आशा ( good hope ) 

असे आह.े ते माझ्या नावावरून ठेविे आह.े --- आज 

सिंध्याकाळी ते लकनाऱ्यापासनू सटेुि. जर त्यािा जमिे, तर 

तो लकनाऱ्यावर येईि आलण आपल्या सवाांना भेटेि. त्याचे 
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वडीि --- मी त्यािंना कधी पालहिे नसिे तरी --- नेडबरोबर 

असतीि. नेड शेतकरी म्हणनू समदु्राशेजारीि शेतावर 

स्थालयक होणार आह.े त्याचे वडीि बोस्टनमधीि श्रीमिंत 

वकीि आहते. आई, नेड म्हणतो, की या आपल्या 

शेतासारख्याच एका शेताचे वकीिपत्र त्यािंच्याकडे आह.े 

आलण एवढ्या एका सफरीनिंतर --- “  

     “वकोि? श्रीमिंत वकीि?”  

     “हो आई, बोस्टनमधीि श्रीमिंत वकीि, पण अनेक 

वषाांपूवी कधीतरी ते इथनू जवळ असिेल्या कुठल्यातरी गावी 

रहात असत.” 

     “त्यािंचे नाव काय?” 

     “आई, त्यािंचे नाव एिवडू आह.े वकीि इफे्रम 

एिवडू.” माथाव एकदम चमकून, लतच्या मिुीपासून दरू होते.. 

      “नाही. नाही. होप, त्यािंचे नाव, ते असल्याचे सािंग ू

नकोस. ते अस ूशकत नाही. ते नसेि.” 

      “का आई, का? ह ेसवव काय आह?े” 
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      होप (डोळ्यात पाणी येऊन ) बाबा. मिा मालहती 

नाही. मी आईिा माझे गलुपत सािंगायिा सुरवात केिी होती --

- “ 

      “ठीक आह,े मिुी.” 

“     “की मी --- म्हणजे आम्ही --- बाबा, मी िग्न केिे 

आह.े” 

      “िग्न, माझ्या िहानशा मिुीने िग्न केिे आहे! ते 

शक्य वाटत नाही. पण आईिा काय झािे? माझ्या िहानशा 

मिुीिा पळवणारा, नशीबवान माणसू कोण आह?े” 

        लहराम जवळ येऊन पे्रमाने मिुीचे दोन्ही हात 

हातात घेतो. 

        तो म्हणतो, “िग्न कािच झािेिे लदसते आह.े 

माझ्या मािंडीवर मी तुिा बसवायचो, त्या छोट्या मुिीचे िग्न 

झािे.” 

        सगळा पे्रिकवगव त्यािंची चैन होण्याची अपेिा 

करतो आह.े त्यािंना मालहती आह,े की त्या शेतकऱ्यािा 

चािंगिाच धक्का बसणार आह.े  
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        मग त्यािा तो बसतो. 

        “बाबा, तो बोस्टनच्या श्रीमिंत वलकिाचा मिुगा 

आह.े त्या वलकिाकडे एका शेताचे वकीिपत्र आह े--- “ 

        तो शेतकरी होपचा हात सोडून दतेो. त्याचा चेहरा 

काळा पडतो. “आलण नेडिा ते शेत लमळणार आह े--- बाबा, 

नेड एिवडू, असे त्याचे नाव आह.े बाबा, ह ेकागद बघा.” 

        होप घाबरत घाबरत लतच्या डे्रसमधनू, कागद बाहरे 

काढते. 

       “ह ेबघा माझे िग्नाचे प्रमाणपत्र.” 

       पण शेतकऱ्यािा काही ऐकू येत नाही. तो िणभर 

उभा रहातो. त्याच्या मठुी वळल्या गेल्या आहते. मग तो 

रानटी रागाने बोितो, 

       “एिवडू, वकीि एिवडू. माझी मिुगी त्या 

माणसाच्या मिुाशी िग्न करते आह.े अरे दवेा, होप, अशा 

माणसाच्या मिुाशी तझुे िग्न होतािंना बघण्यापेिा, मी तिुा 

माझ्या मिुाशेजारी समदु्राच्या तळाशी झोपिेिे बघणे पसिंत 

करेन. देव मिा असे बोितािंना ऐकत असेि आलण तो तसेच 

करो!” 
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       आलण जसा लहराम हके्रॉफ्ट त्याच्या ओठािंवर 

त्याच्या नशीबाची कहाणी घेऊन उभा आहे, तोच चेहऱ्यावर 

सयूावने भाजल्याच्या खणुा असणारा मिुगा धावत येऊन, 

लवचारतो, 

       “होप, मिा सािंग त ूतपलकरी गाय बघायिा, कधीच 

येणार नाही आहसे का?” 

       त्यानिंतर हळूहळू पडदा पडून पलहिा अिंक  सिंपतो. 

      यात काही नवि नाही की पडदा पडल्यावर, 

पे्रिागहृात भयिंकर उदासीचे व काळजीचे वातावरण तयार 

झािे आह.े पडदा पडण्यापवूीच १८८० मधीि काही पे्रिक 

उठून, नाट्यगहृाबाहेर पडत आहते. त्यािंना नाटकातीि ताण 

सहन होत नाही आह े --- न्य ूइिंग्ििंडमधीि जनेु, सुिंदर शेतघर 

असे दःुखाने भरिेिे बघणे, त्यािंच्यावर दबाव आणते आह.े 

त्याना मोकळ्या हवेची जरुरी आह.े त्यामळेु ते नाट्यगहृाबाहरे 

पडत आहते. जरी अिंक एक व दोन यामध्ये फक्त दहा तास 

जाणार आहते, ( १८८० च्या मानाने ह ेिवकरच आह.े ) तरी 

ते सिंधी घेत आहते. 
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     त्यामळेु, फक्त शारीररक दृष््टया तिंदरुुस्त पे्रिक, िहान 

मिुािंना, वयस्क मिंडळींना व लस्त्रयािंना, आतच ठेवनू बाहरे जात 

आहते. (त्या काळात लस्त्रया काही पेय घेत नसत. ) आता सवव 

िोक उदास आहते. कारण त्यािंना अनुभवाने ह ेमालहती आह े

की एकदा जनु्या शेतघरावर सिंकटे येऊ िागिी, की ती 

वाढतच जातात. आता जरी ‘अरे माझ्या फुिा, या 

सिंधीप्रकाशात’ ह ेगाणे वाजत असिे तरी त्याचा फार उपयोग 

होत नाही आह.े  

     तर आता माणसे परत आत आिी आहते. गाण े

थािंबिे आह.े पडदा उघडिा आह.े आलण आता अिंक दोन 

सरुु ---  
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अिंक दोन 

तीच सिंध्याकाळ, हके्रॉफ्ट शेतघराचे स्वयिंपाकघर 

 

       “तमु्हािा आम्ही साधे िोक असल्याचे कळेि, 

साधे िोक! पण जर तमु्हािा बरे वाटत असेि, तर साधे िोक 

तमुचे मनापासनू स्वागत करू शकतात. तर मग फोब, ही खचुी 

या सभ्य गहृ्स्थािंसाठी इथे ठेव. शेकोटीत अजनू एकदोन 

काटक्या घाि. रुब, या नोव्हेंबरमधीि शेवटच्या लदवसामध्ये 

ही थिंडीची रात्र आह.े 

       परका माणसू वेगळ्याच आवाजात म्हणतो, 

“ओहो,  ही थिंडीची रात्र आह.े”  

       शेतघराच्या स्वयिंपाकघरातीि दृष्य आह.े १८८० 

मधीि भिे मोठे जुने रिंगमिंचभरून  स्वयिंपाकघर! लतथे 

स्वयिंपाक लशजवायचा स्टोव्ह आह े--- रिंगमिंचाच्या मध्यभागी 

दहा फूट बाय सहा फूट जागेवर, शेकोटी व त्यावरीि कट्टा 

एका बाजिूा लदसतो आह.े दारे आलण लखडक्या या 

गरजेच्याच आहते. आलण अपशकून दशववणारे एक छोटे 
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लपस्तिु दोन हुकािंवरून िोंबत असिेिे! मागे एक मोठे टेबि 

आह.े त्यावर लनदान डझनभर पाहुणे बसिेिे आहते. फोबने 

केिेल्या उत्तम पदाथाांच्या ताटल्या सगळीकडे पसरिेल्या 

आहते. माथाव हके्रॉफ्ट लतच्या सवावत चािंगल्या डे्रसमध्ये  ( 

चरुचरुीत काळ्या सॅटीनमध्ये ) स्टोव्ह वर काही लशजवत 

असिेिी. शेतमजरुािंना त्यािंच्या त्यातल्या त्यात बऱ्या 

डे्रसमध्ये बघणे, नेहमीच एक लवनोदी आव आणते. रुबने फक्त 

कोटाच्या खािीि बाजूस व कॉिरवर, कॉ िंग्रेसमनसारखे 

असणारे कपडे घातिे आहेत.    

         तो आजबूाजचू्या िोकािंना बोिावेि असे 

शेतकऱ्याने म्हटिेि,े  ते हे रात्रीचे जेवण आह.े  

         िणभरासाठी पे्रिकािंचे डोळे परक्या इसमावर 

लखळिे आहते. त्याच्या डोक्यावर सरळसोट पािंढऱ्या केसािंचे 

जिंगि आह.े ( बहुधा केसािंचा टोप आह.े ) पािंढरी दाढी आहे -

-- अथावत खोटी --- तो काठी घेऊन, थोडासा वाकून चाितो 

आह.े तो सवव खोिीभर व त्याच्या आजबूाजिूा अशा लवलचत्र 

नजरेने बघतो आह,े की जसे काही तो ही जागा ओळखतो. 
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         िगेच पे्रिकािंच्या ििात येते, की हा कुणीतरी 

वेष बदिनू आिेिा आहे. अशा प्रकारच्या नाटकात, असे 

दसुरेच कुणीतरी असणारे हवेच. 

         शेतकरी म्हणतो, “आजची रात्र खराब आह.े वारा 

भेसरूपणे वाहतो आह.े सर, आज रात्री समदु्रावर वादळ येणार 

असल्याची लचन्ह ेआहते --- “ 

         शेतकऱ्याचा अिंदाज खरा लदसतो आह े --- तो 

म्हणतो आह ेतसा जिंगिी, भीषण वारा कुणीतरी रिंगमिंचाच्या 

मागनू, सोडते आह.े पण तसे फार वेळ तसे केिे जात नाही. 

फक्त पे्रिकािंना समजण्यापरुतेच केिे जाते.  

         शेतकरी त्याचे बोिणे पढुे चाि ू ठेवतो, “सर, मी 

आताच समदु्रलकनारी होतो. मी शेतावर प्रकाश पडेि अशी 

दीपगहृाच्या प्रकाशाची लदशा करून आिो. आज रात्री समदु्र 

खवळणार, असे लदसते आह.े” 

         परका इसम तेच परत म्हणतो, “समदु्रावरीि 

िोकािंसाठी आजची रात्र वाईट आह.े” 

         परत वारा घोंघाव ू िागतो. माथाव स्वयिंपाक 

करतािंना थािंबते. लखडकीकडे पाहून गणुगणुते, “समदु्र, समदु्र!” 
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         शेतकऱ्याची बायको, माथाव लहिा, कधी लवनोदी 

भलूमका बजावावी िागते, तर कधी उदास व दयाद्र. ह ेकरणे 

कठीण आह.े पण पे्रिक समजनू घेतात. त्यामळेु ती लतच्या 

सागराने लगळिेल्या मिुाच्या आठवणीने व्याकूळ होऊन, 

पटुपटुते, “समदु्र, समदु्र!” आलण मग पॅनकेककडे 

बघण्यासाठी, आत जाते. जर १८८० मधीि, नाटकातीि 

तटुिेिा एकसिंधपणा मालहती नसेि, तरी काही त्रास नाही.  

         शेतकरी म्हणतो, “पण, माथाव, ये. या रात्रीमळेु 

उदास व्हायचे काही कारण नाही. मिा बाहरेून शेजाऱ्यािंचे 

आवाज येत आहते. माथाव, बाहरे ये. आपण त्यािंना आत 

आण.ू” 

आता परका माणसू सोडून, फोब आलण रुब दोघेच 

रिंगमिंचावर उरिे आहते. परका माणसू, लवचारािंमध्ये हरवनू, 

त्यािंच्याकडे पाठ करून उभा आह.े ते दोघे पे्रमाचा दसुरा प्रवेश 

करतात. हळूहळू हसत, रुब टेबिाच्या दसुऱ्या बाजूने येऊन 

म्हणतो, “फोब!” त्यािा फक्त तेवढाच वेळ लमळतो. तो 

लतच्या कमरेिा लवळखा घािायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा ती 

त्याच्या तोंडावर पॅनकेक थापते. प्रेिक जोरजोरात हसत 
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रहातात. आलण अचानक परक्या माणसाचे काहीतरी होतािंना 

पाहून, शािंतता पसरते.  

       तो पाठ करून शािंतपणे उभा आह.े मग तो तसाच 

उभा राहून, एखाद्या तरुणाच्या थाटात एकदम नक्कि 

करायच्या आवेशात, बोिायिा िागतो. 

       “रुब!” 

       रुब आलण फोब दचकतात. रागाने कापत, रुब 

म्हणतो, “हा कुणाचा आवाज आह?े” 

       परका इसम वळून त्याचा केसािंचा टोप व पािंढरी 

दाढी काढून टाकतो व त्याचे खरे स्वरूप प्रकट करतो.   

       फोब लकिं चाळते, “जॅक! मेिेिा जॅक परत कसा 

आिा?” 

       रुब ओरडतो, “त ूबडुािा नव्हतास का?” 

       ते आश्चयव वाटून त्यािा ओळखतात व त्याच्या 

जवळ जातात. िहानसा, पोरकट जॅक हसनू त्यािंना अलभवादन 

करतो. फोब आजवव करते, “मिा धावत जाऊन, माझ्या 
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मािक व मािलकणीिा बोिाव ू द.े” पण जॅक लतिा लवरोध 

करतो.  

       तो म्हणतो, “आता नाही. त्यािंना आताच मालहती 

व्हायिा नको.” 

       तो कुजबजुनू, हावभावािंसकट काही स्पष्टीकरण 

द्यायिा बघतो. पे्रिकािंना कळते, की इतक्यात आईवलडिािंना 

काही सािंगायचे नाही आह.े तो त्याच्या लखशातनू काहीतरी 

काढतो. तो  कागद असतो, की पैसे असतात की अजनू 

काही? पे्रिकािंना काही नीट लदसत नाही. पण रुब व फोबिा 

समजल्यासारखे वाटते. तो त्याना काही समजावनू सािंगत 

असतािंना, शेतकरी, त्याची बायको व सवव पाहुण्यािंचा 

कोिाहि ऐकू येतो.  

        एका लमलनटात वेषािंतर करून, तो परत परका इसम 

होतो. आलण रुब व फोबिा ते गुप्त ठेवण्याची, परत आठवण 

करतो. 

        ते सगळे आत येतात. शेतमजरू त्यािंच्या 

रलववारच्या लवलचत्र फाटक्या तटुक्या कपड्यािंमध्ये येतात. 

आलण त्यानिंतर रात्रीच्या जेवणाचे दृष्य सरुु होते. त्यालशवाय 



41 
 

खेडेगावी िोभनाट्य पणूव होणार नाही. आता ते 

एकमेकािंबरोबर हसून गप्पा मारत आहते. हके्रॉफ्ट आग्रह 

करतो आह.े “ठीक आह.े भमूातेच्या कृपेने, ह ेडोनट खाऊन 

बघ. शेजारी जेफरसन,  हा केकचा तकुडा खाऊन बघ.” 

“ठीक आह.े मी खाऊन बघतो.”, “शेतकरी हके्रॉफ्ट, इथे 

जमिेल्या सवाांकडून तुिा व लमस होपिा चािंगल्या 

प्रकृतीसाठी शभेुच्छा”, “इकडे बघा. इकडे िि द्या.” आलण 

मग कुणाच्या तरी घशात पावाचा तकुडा अडकतो. त्याच्या 

पाठीवर थोपटिे जाते. 

         ह ेजेवणाचे दृष्य दहा लमलनटे चािते. परका इसम 

मान्यता दाखवत, शािंतपणे बसिेिा आह.े आनिंदाचा जल्िोष 

कमी झाल्यावर, तो गुपचपू त्याच्या खोिीत जातो. 

स्वयिंपाकघरात उघडणारी कडेची खोिी. माथावने त्याच्यासाठी 

मेणबत्ती िाविी आह.े त्यासाठी, तो लतचे आभार मानतो 

तेव्हा ती म्हणते --- “सर, तमु्ही या भागात परके लदसता. 

तमुचा आवाज मिा कुठे तरी ऐकल्यासारखा वाटतो आह.े” 

सवव पे्रिकािंना ओरडून सािंगायचे आह,े “तो तझुा मिुगा 

आह.े” सोफोक्िीस (प्राचीन ग्रीक नाटककार) कडून ही 
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कल्पना उचििी आह.े मध्यिंतरीच्या काळात होप, पाहुणे 

मिंडळींमध्ये गुिंग आह.े लहराम हके्रॉफ्ट सरुईतून सफरचिंदाची 

खपू दारू लपतो आह.े मधनूमधनू लखडकीच्या काचेवर 

आदळणारा वारा, ती वादळी रात्र असल्याची, पे्रिकािंना 

आठवण करून दतेो आह.े  

          िणभरासाठी शेतकरी खोिी सोडतो. कारण 

त्यािा त्याच्या घरातनू पडणारा लकनाऱ्यावरीि उजेड कमी 

करायचा आह.े 

          तो बाहेर असतािंना दार जोरजोरात वाजते आह.े 

रुब जाऊन ते उघडते --- त्याच्या फायद्यासाठी वाऱ्याचा खास 

झोत येतो --- दोन परके िोक येतात. 

          एक तरुण आह े व दसुरा वयस्क आह.े तरुण 

मनषु्य उिंच, दखेणा, सयूावच्या उन्हाने भाजिेिा व 

खिाशासारखा आह.े होप िगेच त्याच्याकडे,” नेड! माझा 

नेड!” असे ओरडत धावत जाते. िणभरात त्याचे हात लतच्या 

गळ्यात पडतात. सगळ्या पे्रिकािंना कळते, की तो लतचा 

नवरा आह.े  
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           नेड स्पष्ट करतो, “ठरल्याप्रमाणे, मी लकनाऱ्यािा 

आिो आह.े पण फक्त लनरोप घ्यायिा आिो आह.े या 

उसळणाऱ्या वाऱ्यात, माझी चािंगिी होप खोटे बोि ूशकणार 

नाही. आपल्यािा िगेच लनरोप घ्यायिा हवा. होप, ह ेमाझ े

वडीि आहते. मी इथे नसतािंना त ू त्यािंची मिुगी असणार 

आहसे.” 

           होप वयस्क माणसाकडे जाऊन, दोन्ही हात 

त्याच्या हातात दऊेन गोडपणे म्हणते, “हो सर, नक्कीच मी 

नेडसाठी तमुची मिुगी होईन.” 

           पण लतची आई लतच्या जागेवरून उठिी आहे.  

           ती म्हणत,े “एिवडू. वकीि एिवडू.” 

           सगळे प्रेिक वयस्क माणसाकडे बघतात. 

नक्कीच कोल्हा --- िबाड कोल्हा --- गेिी तीस वषे प्रत्येक 

िोभनाट्यातीि तोच तो िबाड, किं जषू गावठी वकीि. पण 

होपिा असे काही लदसत नाही. 

           “नाही, नेड, आज त ूसमदु्र सफरीवर जाता कामा 

नयेस. बघ, लखडक्यािंवर पाऊस कसा आदळतो आह.े त ू

आलण तझु्या वलडिािंनी आज इथे रालहिे पालहजे. आई, हा नेड 
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आह,े माझा नवरा. आलण ह ेत्याचे वडीि. नेड, ह ेआमचे लमत्र 

आहते. नेड, माझे वडीि बाहेर गेिे आहते. ते लमलनटाभरात 

येतीि --- “ 

          त्याच िणी, ओिा, थरथरणारा, काळे तेिकट 

सतुी कपडे घातिेिा लहराम हके्रॉफ्ट, दार उघडून खोिीत 

चाित येतो. होप त्याच्याकडे लवनवणी करत म्हणते, 

     “बाबा, लप्रय बाबा, हा माझा नवरा आह े--- ” 

     पण तो लतच्याकडे बघत नाही आह.े तो एिवडूकडे 

रोखून बघतो आह.े  

     तो ओरडतो, “त!ू त,ू मी आलण माझे कुटुिंब गाळात 

घातिेस!” 

     एिवडू हात उगारून, त्याच्याकडे पढुे येतो. 

     तो म्हणतो, “लहराम!”      

     लहराम हके्रॉफ्ट ओरडतो, “माझ्या घरातून चािता हो! 

तझुे शालपत पैसे उद्यालशवाय तिुा लमळणार नाहीत. उद्या मी ते 

दईेन. मी तझु्यावर हात उगारायच्या आत, चि बाहरे हो.” तो 
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घमकीच्या आलवभाववात, हात उगारून, पढुे येतो. नेड एिवडू 

त्याच्या वाटेत आडवा येतो. 

     तो म्हणतो, “तमुचा हात खािी करा आलण माझ े

ऐकून घ्या.” 

     लहराम काही ऐकून घ्यायिा तयार नसतो. तो 

शेकोटीच्यावर अडकविेिी बिंदकू आणतो. घाबरिेिी पाहुणे 

मिंडळी त्याच्याभोवती जमा होतात. लतथे एकच गोंधळ उडतो. 

त्या सवावपेिा मोठा आवाज काढून, हके्रॉफ्ट ओरडतो, “मी 

सािंगतो आह,े माझ्या घरातून बाहरे चािते व्हा.” 

     वडीि आलण मिुगा दाराशी जातात, पण त े

गेल्याबरोबर होप लतच्या नवऱ्याकडे धावते. 

     “बाबा, तो माझा नवरा आह.े तो लजथे जाईि, लतथ े

मीदखेीि जाणार. नेड, या वादळी रात्रीत मिा तझु्याबरोबर 

घेऊन चि. ( या शब्दािंबरोबर शािंत झािेिा वारा पनु्हा 

घोंघाव ूिागतो. ) चािंगल्या वा वाईट जगात कुठेही, त ूजाशीि 

लतथे मी येणार. माझी जागा तझु्याशेजारीच आह.े”  
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     या भावनापणूव वाक्यावर पे्रिकािंकडून, टाळ्यािंचा 

कडकडाट होतो. १८८० मध्ये मिुीवर तसेच सिंस्कार केिे 

जात असत. आता लतथे कोणी उरत नाही. 

     तर अशा तऱ्हेने लतच्या वलडिािंचे लशव्याशाप कानात 

साठवनू, होप करडे वस्त्र डोक्यावर व खािंद्यावर ओढून घेते 

आलण नवऱ्याच्या दिंडािा धरून, वादळात बाहरे पडते.  

     त्यािंच्यामागे दार िागते. 

     लतथे शािंतता पसरून सवव काही सनु्न होते. 

     त्या शािंततेचा भिंग रुब व फोबही करू शकत नाहीत. 

शेतावरीि पाहुण्यािंची दातखीळ बसल्यासारखे होते. ते 

शभुरात्र म्हणनू, गपुचपू लनघनू जातात. माथाव हातात लदवा 

घेऊन, रडत रडत लजना चढू िागते. रुब आलण फोब लनघून 

जातात. 

     लहराम हके्रॉफ्ट एकटाच बसतो. लदव्यािंचा उजेड कमी 

होतो. स्टोव्ह मधनू ज्वाळािंचा थोडासा उजेड पडत रहातो. 

लखडकीतून ऐकू येणाऱ्या वादळाच्या आवाजामळेु, कधी 

कधी तो डोके उचिून बघतो. मध्येच तो लखडकीशी जाऊन 

उभा रहातो व बाहेरीि अिंधाऱ्या समदु्राकडे बघत रहातो.    
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     मध्येच तो खोिीच्या कडेिा असणाऱ्या कपाटाकडे 

जाऊन, पाकीटामधनू दोन हजार डॉिर काढतो. काही वेळ ते 

हातात धरून ठेवतो. मग परत जागेवर ठेवनू दतेो.  

     थोड्या थोड्या वेळाने वादळाचा आवाज येत रहातो. 

पे्रिकािंना त्यािंच्या सहजप्रवतृ्तीने कळते, की अजनू अिंक 

सिंपिेिा नाही. अजून काही उिथापािथ व्हायची बाकी 

आह.े 

     शेतकरी सावकाशीने त्याच्या खचुीतनू उठतो. त्याचा 

रेनकोटासारखा कपडा काढतो. निंतर अजनू सावकाशीने बटू 

काढतो. यामळेु िोभनाट्याचा फार मलू्यवान पररणाम साधिा 

जातो.  

     तो मेणबत्ती हातात घेऊन, खोिीत लफरतो. दार 

िावतो. आवाज करत लजन्याची एकेक पायरी चढत, 

झोपायिा जातो.  

     पे्रिागहृात टाचणी पडिी तरी ऐकू येईि, इतकी 

शािंतता पसरते. काहीतरी नको ते घडणार असल्याची त्यािंना 

शिंका येते. 
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     लतथे नीरव शािंतता व श्वास रोधनू धरणे आह.े 

पे्रिकािंच्या श्वासोच्छवासाचा आवाज ऐकू येतो आह.े  

     मग खोिीतीि कडेचे दार सावकाश काळजीपूववक 

उघडिे जाते. रिंगमिंचावरून तमु्हािा एक गडद आकृती 

लफरतािंना लदसते. तो हळूहळू पैशािंच्या पालकटाच्या लदशेने 

जवळजवळ जात रहाते. पहा. तो काय करतो आहे? ती 

आकृती ते पैसे घेते आह,े की हिवते आह?े  तो चोर आह ेकी 

काय? 

     मग वरून अचानक शेतकऱ्याचा आवाज येतो. 

     “खािी कोण आह?े” 

     हातात मेणबत्ती घेऊन, लजन्याच्या मधीि भागात तो 

उभा असल्याचे अधववट लदसते आह.े 

     परत तो ओरडतो, “मी म्हणतो, कोण आह?े” 

     वाकून चािणारी आकृती हळूहळू दाराकडे सरकते.  

     निंतर गोष्टी फार वेगाने घडतात. शेतकरी लजन्यातनू 

घाईघाईने खािी येतो. जोराने खण उघडून, “चोर! चोर!” असे 

ओरडून झोपिेल्या घरादारािा जागे करतो. तमु्हािा वरून 



49 
 

िोकािंचा आवाज येतो. वाकून चािणारी आकृती हळूहळू 

दाराकडे सरकताना, लजन्यावर उजेड लदस ूिागतो. शेतकऱ्याने 

त्याच्या हातात बिंदकू घट्ट धरिेिी आह.े “लतथेच थािंब, 

नाहीतर मी गोळी मारेन.” असा जोरदार आवाज य्रतो. मग 

बिंदकुीतून जोराचा आवाज येतो व िणभर िखिखाट होतो. 

ती आकृती जलमनीवर पडते. शेतकरी ओरडतो, “इकडे उजडे 

पाडा. उजेड पाडा. चोर!” 

      पलहल्यािंदा रुब आत येतो. इतर सगळे त्याच्या 

पाठोपाठ येतात. रुब पडिेिे शरीर उचिून, चेहऱ्यावर उजेड 

पाडतो, जेणेकरून पे्रिकािंना तो चेहरा लदसेि --- पण त्यािंना 

बऱ्याच वेळापूवी, ते समजिेिे आह.े रुब त्या चेहऱ्यावरीि 

पािंढऱ्या केसािंचा टोप व पािंढरी दाढी ओढून काढतो व तरूण  

मनषु्य लदस ू िागतो. शेतकऱ्याची बायको त्या शरीराशेजारी 

बसनू, त्याकडे बघनू हिंबरडा फोडते. 

      “जॅक, जॅक, हा माझा मिुगा माझ्याकडे परत आिा 

आह.े” 

      हातात धरू लनघणारी बिंदकू घट्ट धरिेिा शेतकरी 

ओरडतो,   
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      “माझा मिुगा! मी माझ्या मिुािा मारिे.” 

      याबरोबरच गिंभीर उदासीनतेने, शािंत 

पे्रिकािंच्यासमोर पडदा पडतो.   

    अशा तऱ्हनेे, १८८० मध्ये नाटके केिी जात. खरी 

दृष्ये उभी करयिा काही भीती नसे--- भीती, राग, खनू --- 

काहीही आलण लजतके जास्त, लततके अजून चािंगिे. पण 

आधलुनक नाटकात, घराच्या हॉिमध्ये करड्या ट्लवडच्या 

कोटातीि पलहिा, दसुऱ्या तपलकरी गोल्फचे कपडे घातिेल्या 

माणसािा खुनाची हकीगत सािंगतो. पण त्यातीि पात्रे प्रत्यि 

खनुाच्या जवळ जात नाहीत. त्यात फक्त तेवढीच उत्सकुता, 

भरिेिी असते. पण या जनु्या छान शेतघराच्या िोभनाट्यात, 

ते अनेक गोष्टींचा एकत्र कािा करण्यास,  घाबरत नसत. 

    अशा तऱ्हेने शेतकरी सिंकटात सापडिा. त्याने 

मिुीिा हाकिून लदिे व मुिािा बिंदकुीने ठार केिे --- आलण 

अशी गोष्ट तमु्ही पालहिीत. 

जेव्हा नाटक या लठकाणी दसुऱ्या अिंकाच्या शेवटी पोचते, 

तेव्हा आता दोन वषे थािंबून रहायचे. आता अिंक दोन आलण 

तीन यामध्ये दोन वषे जाणार, असे लतलकटावर लिलहिेिे 
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असणार. पे्रिक त्यात खषू आहते. त्यालशवाय ते ही 

दःुखािंलतका सहन करू शकिे नसते. पण तसेही पढुीि 

अिंकािा अजनू दोन वषे आहते. माणसे उठतात व पॅसेजमधनू 

हळूहळू बाहेर पडतात --- अजनू दोन वषे असल्यामळेु, घाई 

करायची काही गरज नाही  

       आता लदवे िागिे आहते आलण पे्रिक हळूहळू 

ताळ्यावर येत आहते. पॅसेजच्या  कडेिा एक पोरगा 

“शेंगदाणे” असे ओरडतो आह.े त्याने मदत होते आह.े आता 

गाणे व वाद्यवृिंद सरुु होतो आह.े जीवन परत सरुु होते आह.े 

असल्या प्रकारच्या नाटकािंची त्यािंना सवय असल्याने, त्याना 

मालहती आह ेकी गोष्टी लदसतात, लततक्या काही वाईट थरािा 

पोचणार नाहीत. जॅक काही खरा मेिेिा नसेि. त्यािा 

काहीतरी करून लजविंत केिे जाईि. त्यािा गोळी मारिी, ह े

खरे आह.े पण तो ठार मरणे शक्य नाही. प्रत्येक प्रेिकाच्या 

मनात नाटकाच्या स्वतःच्या अशा काही ओळी आहते. खरे 

तर सगळे नाटक पे्रिकािंनी गहृीत धरायिा पालहजे. नाहीतर 

नाटकाचे आकिन होणार नाही. चितलचत्रािंचा लसनेमा 

बघणारा प्रेिक, ज्यािंनी पालहिेिा आह,े त्यािंना मालहती आह े
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की ते खाणाखणुा करून आरोळ्या ठोकतात आलण कसे 

लचत्रािंमधनू व दिंतकथा रचून, पालहजे तो अथव काढतात. तर ह े

१८८० वषव आह.े जॅक खरा मेिेिा नसणार, हे समजनू 

पे्रिकािंना लदिासा लमळािा आह.े 

    त्यामळेु त्यािंचे कुतहूि जागतृ होऊन ते पढुे काय होते, 

ते रस घेऊन बघतात.  

    ते असे आहःे 

  

  

अिंक तीन 

दोन वषाांनिंतर – सयूावस्तानिंतर समदु्रलकनाऱ्यावर - 

समस्या 

 

   ओहो! आता पडदा वर गेल्यावरचे दृष्य बघा. ते भव्य 

आह,े नाही का? खडक, धडकून फुटणाऱ्या िाटा आलण 

सिंधीप्रकाशात लदसणारा पािंढरा शुभ्र फेस! पण तो ते तयार 

करत आहते? आलण उजवीकडीि दीपगहृ कसे काळ्या 
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आकाशात घसुिे आह!े काळ्या रेनकोटासारख्या 

कापडातीि, नैॠत्येकडीि सवव कोळी िोक बघा. समदु्राकडे 

लनदशे करत, ते लकनाऱ्यावर बागडत आहते.  

   या दृष्याच्या मागे, काळ्या ढगािंचे पुिंजके आलण िणभर 

चकाकणारी लपवळसर वीज बघा. लदपगहृातनू पाण्यावर 

पडणारे िािंब प्रकाशझोत बघा. 

आधलुनक घरातीि हॉिमध्ये सटुाबटुातीि एक माणसू व 

चकाकीत कपडे घातिेिी एक बाई, यािंच्यावरीि समस्यापणूव 

नाटकािंचे मिा काही सािंगू नका. मी जेव्हा नाटक बघायिा 

जातो, तेव्हा दीपगहृ, कोळी िोकािंची उसळिेिी गदी आलण 

समदु्रावर पसरिेिे धोकामय नाट्य, ह े सगळे त्यात अस ू द.े 

नेहमी प्रकाशझोतात दाखवल्या जाणाऱ्या, लििंगलपसाट 

नाटकािंपेिा, ते लकतीतरी चािंगिे! 

    “एक रानटी रात्र!” 

    एक कोळी बोितो आह े --- लकिं वा कोण ते कळत 

नाही. हा बहुधा रुब आह,े फक्त तमु्हीच त्यािा ओळख ू

शकता --- सगळे रेनकोटासारख्या कापडातीि कोळी िोक! 

जसजसे नाटक पढुे जाते, तसतसे न्य ू इिंग्ििंडमधीि सवव 
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शेतकरी कोळी झािे आहते. झेकही एक कोळी आह.े तो 

उत्तर दतेो, 

    “एवढे काय मोठे? आज रात्री समदु्रावर गेिेल्या 

सवाांचे दवे रिण करो.” 

    परत गडगडू िागते व लवजा चमकू िागतात. 

लकनाऱ्यावरीि कोळी स्त्री परुुष समदु्राकडे बोट दाखवत, पढुे 

मागे होत, उद्दीलपत होऊन बोित रहातात. रुब आलण झके 

बोित बोित पढुे येतात. त्याचा उद्दशे असा आहे की दोन 

वषावत कायकाय घडिे, ते पे्रिकािंना समजावे. 

    झेक परत बोितो, “एक रानटी रात्र! दोन वषाांपवूी 

अशीच रात्र होती. तमु्हािा आठवत असेि, त्या रात्री जॅकवर 

बिंदकू झाडिी गेिी.”  

    ते दोघे डोके हिवतात. रुब म्हणतो, “जर 

शेतकऱ्याच्या गोळीने तो त्या रात्री मेिा असता, तर ते जरा 

बरे दृष्य ठरिे असते. शहाणपणा गमाविेिा व बोि ू न 

शकणारा असा तो बघणे, फार वाईट आह.े हा त्या सवाांवर दषु्ट 

घािा पडिा आह.े तो आज रात्री इथे आह ेका?” 
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    “ए, तो आज रात्री इथे आह े--- वादळाच्या वेळी, तो 

नेहमीच इथे समदु्रलकनारी असतो. तो बघ. नेहमीप्रमाणे, लतथ े

समदु्राकडे बघत उभा आह.े” वादळ वहात असतािंना, एक 

िहानसा गट लतथे उभा असिेिा, प्रेिक िगेच बघतात.  

जॅक त्याच्या आईिा घट्ट धरून --- समदु्राकडे बघत उभा 

आह.े ती त्यािा दरू ढकिून, घराकडे चिण्यास सािंगते आह.े 

    म्हणजे जॅक लजविंत आह ेतर! पण त्याचा चेहरा असा 

लवलचत्र का लदसतो आह?े कधीकधी कोरा, रािसी व मखूव. 

त्याची आई त्यािा घेऊन जायिा बघते.  

     “जॅक, घरी ये, जॅक. लतथे वादळात उभा राहू नकोस.” 

     अजनू जोरात गडगडते व लवजा चमकतात. वारा सूिं सूिं 

करत वाहत रहातो. 

     जॅक त्याच्या आईकडे भकास नजरेने बघतो. त्याचा 

चेहरा उतरिेिा व बारीक झािेिा आह.े पण डोळे तेजस्वी 

आहते.  

     पे्रिकािंना ते समजते. त्यािा गोळी िागल्यापासून, तो 

मकुा व वेडा झािा आह.े 
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     त्याची आई त्यािा घरी चिण्याबद्दि, लवनवणी 

करत राहते. तो लतिा समुद्राकडे ओढायचा प्रयत्न करतो. तो 

वेडा आहचे. पण त्यात अजनू रानटीपणा व उद्दीलपत होणे 

लमसळिे आह.े तो हावभाव करून, िाटा दाखवतो आह.े 

     रुब लवचारतो, “तो काय बघतो आहे? ते काय आह?े 

त्यािा खिाशाचा डोळा आह.े त्यािा लतथे काय लदसते 

आह?े” 

     त्याच वेळेस लकनाऱ्याच्या पढुीि बाजकूडून, कोळी 

िोकािंच्या ओरडण्याचा आवाज येतो.  

     “एक जहाज! एक जहाज! समदु्राच्या तळाशी एक 

जहाज लदसते आह.े बघा! पहा!” 

     ते मागेपढुे पळत रहातात. लनदशे करत, ओरडत 

रहातात. दरूवर िाटािंमध्ये िणाधावत, लवजेचा िोळ चमकून 

जातो. पे्रिकािंना फुटिेिे लशडाचे जहाज लदसते --- त े

काडवबोडवचे बनविेिे आहे --- तळाशी त्याचे तकुडे लवखरून 

पडिेिे लदसतात. 

     याच िणी सयूावने भाजिेिे डाग पडिेिा मिुगा, 

जोराने धावत रिंगमिंचावर येतो. सगळ्यािंनी रेनकोटसारखे 
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कापड घातिेिे आह.े दोन वषावत, तो मिुगा इिंचभरसदु्धा 

वाढिेिा नाही, पण कोणी त्याची पवाव करत नाही.  

     तो धापा टाकत बोितो, “आई, रुब, मी लतथ े

िािंबपयांत गेिो होतो --- मी सगळा रस्ता धावत पार केिा. 

समदु्राच्या तळाशी एक लशडाची बोट आह.े बघा तमु्हािा 

लदसेि आलण आई, आई --- “ 

     मिुािा त्याच्या भावना अनावर झाल्या आहेत. 

त्याच्याभोवती गदी जमते. 

     “आई,  लतथे आपिी होप आह.े लतचे जहाज! 

     प्रत्येकजण ओरडतो, “आपिी होप?”  

     मिुाचे धापा टाकणे सुरु आह.े  

     “ते जहाज ररकामे करत होते --- मिा ते लदस ूशकिे 

--- पण तशा समदु्रात कोणी जगत नाही --- एक बोट खािी 

गेिी --- मी ती पालहिी --- मी होपिा पाहू शकिो. ती 

शीडाजवळ उभी होती. वीज चमकिी, तेव्हा मिा लतचा 

चेहरा लदसिा. मग मी धावत इथे आिो. आपण जायिा हवे. 

आपण िाईफ बोटी घेऊन गेिे पालहजे. अरे िोकािंनो, कोण 

यायिा तयार आह?े” 
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     “चिा. सगळे येतीि. त्या बडुणाऱ्या बोटीतीि 

िोकािंचे ओरडणे ऐकू येते आह,े बघा. रिंगमिंचाच्या डाव्या 

बाजकूडून ते िाकडी घरातनू, िाईफ बोट बाहेर काढत 

आहते. किं दीि हित आहेत. वारा घोंघावतो आह.े जोरजोरात 

हाका मारिेल्या समजत आहते. रिंगमिंच्यावर अिंधार होतो. 

समदु्रावर वीज चमकते. पण िाईफ बोट बाहेर काढत 

असताना एक नवीन लकिं काळी ऐकू येते --- 

    “ती पहा --- बोट! लतथे समदु्राच्या खडकाळ भागात, 

मोठ्या िाटािंच्या मध्ये ती बोट लदसते आह.े” 

    कोळी िोक उत्तेलजत होऊन, वरखािी होऊ िागतात. 

“त्या बोटीत एक बाई आहे. दवे लतिा मदत करो. ती गोंधळून 

गेिी आह.े” 

    नवीन लकिं काळ्या कानावर पडत आहते.  

    “अरे िोकािंनो, िाईफ बोट आणा. अरे िोकािंनो, 

िाईफ बोट आणा.” 

    आता िाईफ बोट बाहरे काढून तयार आह.े कोळी 

िोक त्यात चढत आहते.  
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    निंतर वादळात एक कोळी िणभर जे जोरात ओरडतो, 

ते स्पष्ट ऐकू येते आह.े  

    ही बोट या खडकाळ जागेतनू फक्त हरेाम हके्रॉफ्ट 

एकटाच बाहेर काढू शकतो.” 

   “ लहराम! लहराम!” त्याच्या नावाने पकुारा केिा जातो. 

पाण्यावर प्रकाशलकरणे पसरवणाऱ्या शिाका लजथनू लनघत 

आहते, त्या दीपगहृाकडे ते लनदशे करत आहते. “तो उजेड 

टाळू शकणार नाही.” 

    गोंधळ आलण िोकािंच्या मनातीि भावना! 

    ही एकच सिंधी आह.े जीवन लकिं वा मतृ्य.ू मिुािंनो, 

तयार रहा. िाईफ बोट आिी, की माझ्याबरोबर तुम्ही 

काहीजण चिा आलण त्यािा खािी आणा.” ते दीपगहृाकडे 

घाईने जाऊ िागतात. गडबड गोंधळ, ढगािंचा गडगडाट, 

मध्येच चमकणाऱ्या लवजेमळेु, आजबूाजचूे दृष्य व बोटही नीट 

लदसत होती. मोठ्या िाटािंच्या मध्ये लवजेच्या उजेडात िणभर 

होपचा चेहरा लदसिा. ती गडुघे टेकून प्राथवना करत होती. निंतर 

पािंढऱ्या फेसाळ पाण्याच्या भोवऱ्यात बोट लदसेनाशी झािी. 
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अिंक ४ 

 

     एका लमलनटात सवव दृष्य बदिते --- लकनाऱ्यापासून ते 

दीपगहृाच्या मनोऱ्यापयांत --- यािा दृष्यबदि म्हटिे जाते. 

त्यात गॅसच्या छोट्याशा ज्योतीने, अिंधारािा उजेडाची भोके 

पडत आहते. आलण भयानक शापवाणी उच्चारल्यासारखा, 

गडगडाट होतो. तमु्हािा अिंधारातून एक आवाज स्प्ष्टपणे ऐकू 

येतो. “तो काळा पडदा पाडा.”  आलण तमु्हािा माणसािंच्या 

काळ्या आकृती, गोि गोि धावतािंना लदसतात. मग लतथे एक 

भीषण लकिं काळी ऐकू येते. काळ्या िोकािंमध्ये, एक काळा 

पडदा घसरत खािी येतो. लदवे उघडलमट होतात. या 

आश्चयवचलकत करणाऱ्या दृष्यावर खषू होऊन, प्रेिक टाळ्या 

वाजवतात. 

    ते बघा! ते भिा मोठा उजेड पाडणारे दीपगहृ आह.े 

बाहेर वादळ घोंघावते आह.े पण मनोऱ्याच्या आत लकती 

स्पष्ट लदसणारा उजेड आह.े लखडक्यािंमधनू बाहेर समदु्रापासनू 

साठ फूट उिंचीवरचे वादळ लदसते आह.े  
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    लहराम लदव्याशेजारी उभा राहून, उजेड कमीजास्त 

करायचे त्याचे काम शािंतपणे, सतत करतो आहे. वादळ 

त्याच्या जवळ आह.े पण दीपगहृाच्या मनोऱ्यात शािंत आलण 

भरपरू उजेड असिेिे वातावरण आह.े  

िणभर, लहराम दीपगहृाच्या लखडकीतून डोकावनू बघतो. 

तो िहान दार उघडतो आलण समदु्रापासनू उिंचावरीि िोखिंडी 

धक्क्यावर उतरतो. वारा त्यािा झोडपतो आहे आलण 

उसळणाऱ्या िाटा पायािा चाटून जात आहते. तो आत येतो. 

त्याच्यामागे दार शािंतपणे, घट्ट बिंद करतो. मग परत लदव्याकडे 

वळतो.  

    तो म्हणतो, “आज रात्री समदु्रावरीि सवव गरीब 

लबचाऱ्या िोकािंचे, देव रिण करो.” 

    मग पदरव करत सगळा घोळका लजन्यातनू घाईघाईने 

त्याच्याकडे दीपगहृात येऊ िागतो. त्यात कोळी िोक, माथाव, 

त्याचा वेडा मुिगा आहेत. जॅक सवावत पढुे आह.े त्याच्या 

चेहऱ्यावर, नव्या शहाणपणाचा प्रकाश पसरल्याचे, लवलचत्र 

भाव आहते. 
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    “लहराम, घाई कर. तिुा आिेच पालहजे. लतथे सिंकट 

उभे ठाकिे आह.े ती पहा, बोट बडुते आह.े िाईफ बोटीत 

माणसे तयार आहते. त ूती खडकाळ भागातून बाहरे काढिी 

पालहजेस. जीवनमरणाचा प्रश्न आह.े एक लमलनटदखेीि वाया 

घािवायिा नको.”   

    लहराम िणभर उत्तेलजत झािेल्या गदीकडे बघतो. मग 

शािंतपणे त्याच्या कामािा िागतो.  

     तो म्हणतो, “माझी जागा इथे आह.े” 

     लतथे िणभर सन्नाटा पसरतो. माथाव त्याच्याकडे 

धावते आलण त्याचा कोट पकडते.  

     “लहराम, “तिुा त्यािंनी सािंलगतिे नाही का? ते तटुिेिे 

शीडाचे जहाज होपचे आहे.” 

     लहराम लभिंतीवर अस्वस्थपणे हात आपटत रहातो.  

     आलण बोट खडकािंवर आपटून फुटायिा आिी 

आह.े आपिी मिुगी, होप त्यात आह.े” 

     लहराम लभिंतीचा कठडा धरून ठेवतो. तो धापा टाकत, 

रागाने पण ठामपणे बोितो, 
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      “माथाव --- मी लदवा सािंभाळायची शपथ घेतिी 

आह.े जर उजेड पडायचा बिंद झािा, तर समदु्रातीि बोटींचे 

काय होईि. जर मी माझी मिुगी गमाविी, तर ती दवेाची 

इच्छा --- पण --- माझी जागा इथे आह.े” 

      आलण तो लदव्याकडे वळतो. 

      लखडकीजवळ गदी केिेिे कोळी िोक ओरडतात, 

“खािी बघ. ती खडकाळ भागातून बोट चािवत, येते आह े-

-- अजनू बोटीिा लचकटून आह.े” 

      माथाव लखडकीजवळ जाऊन ओरडते, “माझी बाळ, 

माझ्या होपिा वाचवा.” त्याच िणी जॅक जलमनीच्या 

मध्यभागी उडी मारतो. उजेडात त्याचा चेहरा स्वच्छ     

लदसतो आह.े 

      आता त्यावर वेडेपणाची जराशीही छाया नाही.  

      तो म्हणतो, “बाबा, आई.”   

      ते सगळे त्याच्याकडे बघण्यासाठी वळतात. पण 

कोणीच बोित नाही.  

      तो म्हणतो, “दोरी. मिा दोरी द्या.”  
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      तो लभिंतीवरीि दोरीच्या वेटोळ्याकडे लनदशे करतो. 

एखाद्या खिाशाच्या चपळपणे, तो ती लहसकावनू घेतो आलण 

त्याचा टोकािा फाशाची गाठ बािंधतो. पटापट दार उघडून, 

िोखिंडी धक्क्यावर उतरतो. स्वतःच्या शरीराभोवती किं बरेिा 

तो फास बािंधनू घेतो. “दोरीचे दसुरे टोक घट्ट पकडून ठेवा.” 

असे ओरडत, तो समदु्रात सरू मारताना सवाांना लदसतो. तो 

लतच्या लदशेने पोहत लनघािा आह े --- आता तो लतच्यापयांत 

पोचिा आह.े” 

      घोंघावणाऱ्या िाटािंच्या आवाजात, दोरीच्या दसुऱ्या 

टोकािा बािंधिेल्या जॅककडून लवजयाची आरोळी ऐकू येते 

आह.े चक्कर येणाऱ्या त्याच्या बहीणीभोवती, त्याने घट्ट 

लवळखा घातिा आह.े 

      असे शक्य नाही? छट्! जनु्या काळच्या नाटकािंमध्ये 

आपण जे बघत होतो, त्यामानाने ह ेकाहीच नाही. जर तशी 

गरज असती, तर जॅकने सगळ्या जहाजाचा भारही पेििा 

असता.  
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      “लतिा वाचविे, वाचविे!” असा ओरडा लतथ े

होतो. त्याच्या मिुीचे शुद्ध हरपिेिे शरीर बघनू, लहराम 

हके्रॉफ्ट ओरडतो,  

       “माझी िहानशी मिुगी! समदु्राने मिा परत 

लमळवनू लदिेिी मिुगी!” 

       टाळ्यािंच्या कडकडाटात पडदा खािी येतो.  

 

 

अिंक ५ 

सहा मलहन्यािंनिंतर 

स्थळः हके्रॉफ्ट शेतावरचे स्वयिंपाकघर 

 

िोभनाट्यातीि शेवटचा अिंकात सवव गोडगोड आह.े 

आता अजनू काही दःुख नाही, ताण नाही, त्रास नाही .खरे तर 

नाटक सिंपिे आह.े पण प्रत्येकािा आनिंदी करण्यासाठी हा 

उपसिंहार आह.े चैनीच्या मानलसकतेत आता पे्रिक बसिेिे 

आहते. सवव घटनािंचा शेवट लकती गोड झािा --- जॅक परत 
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शहाणा झािा. होप आलण लतचा नवरा वाचिे. शेत गहाण 

पडिे नाही. लकिं वा लवकिे गेिे नाही. हके्रॉफ्ट बचाविा. 

आलण त्यापेिा जास्त म्हणजे, सवव छोट्या छोट्या छान गोष्टी 

घडू िागल्या. 

      तर आपण आता परत जनु्या शेतघराच्या 

स्वयिंपाकघरात आिो आहोत. आलण इथे अथावत, रुब आलण 

फोब आहते. रुब फोबच्या किं बरेभोवती लवळखा घािायचा 

प्रयत्न करतो. पण ती म्हणते, “ओहो, रुब, त ू चाि ू िाग.” 

आलण त्याच्या तोंडावर फडके फेकते. पण यावेळेस रुब जात 

नाही. तो शेवटी फोबिा पकडण्यात यशस्वी होतो व लतिा 

सािंगतो, की त्यािा लतच्याशी िग्न करायचे आह.े मग 

आयषु्यभर लतने त्याच्यावर फडकी फेकिी तरी चािेि, असे 

तो म्हणतो. फोब त्यािा ‘जाड्या’ म्हणते व चुिंबन दतेे. ( 

फडके लकिं वा पॅनकेकपेिाही वाईट ) तर अशा तऱ्हनेे पलहल्या 

अिंकात रुबिा तेवढा धीर झािा असता, तर तेव्हाच जे ठरिे 

असते, ते त्यािंचे िग्न आता ठरते.  

     ते दोघे जातात. तोच शेतकरी, त्याचा मिुगा जॅक 

आलण होपचा नवरा नेड, रिंगमिंचावर येतात. शेतकरी वयामळेु 
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थकिेिा वाटतो. तरीही तो इतरािंप्रमाणेच शािंत आलण आनिंदी 

आह.े दोघे तरुण त्यािा आरामखचुीत बसायिा मदत 

करतात. “आता दगदग करू नका.” निंतर लहराम ‘अयाई’ असे 

उद्गारत, मोठ्या मलुश्किीने, खचुीत बसतो. अयाई हा शब्द 

नेहमी रिंगमिंचावर सािंधे दखुत असल्याचे दाखवण्यासाठी 

वापरिा जातो. या शेवटच्या अिंकात शेतकऱ्यािा, अचानक 

एकदम म्हातारा झािेिा दाखवण्याचे काही कारण नव्हते. 

पण १८८० मध्ये, शेवटच्या काही अिंकािंत मागच्या लपढीतीि 

िोकािंना खपू थकिेिे व आनिंदी दाखवण्याची िोकलप्रय 

पद्धत होती. 

      तेव्हा मग ते आनिंदाने बोि ूिागतात. 

      “मिुािंनो, मी आता म्हातारा झािो. मी पूवीचा 

रालहिो नाही.”  

      जॅक हसनू म्हणतो, “म्हातारे बाबा? तमु्ही तर सवावत 

तरुण, कामस ूआलण चपळ आहात --- आमच्यापेिाही” 

      तो शेतकरी डोके हिवत बोितो, “मिुानो, मी 

आता काम सोडिे आह.े मी आता काम करत नाही --- “  
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      जॅक म्हणतो, “काम! तमु्ही कशािा काम करायिा 

पालहजे? आलण अशाच पढुे चािणाऱ्या सिंभाषणातून तमु्हािा 

समजते, की आता जॅक पनु्हा समदु्रावर जाणार नाही. तो शेती 

करेि. शेतीच्या तकुड्यावर, त्याचे नाव आता वलडिािंच्या 

जागी िागिे आह ेव वलडिािंना लनवतृ्तीवेतन सरुु झािे आह.े 

आलण नेड, होपचा नवरादेखीि लतथेच रहाणार आह.े त्याच्या 

वलडिािंनी त्यािा, जॅकच्या शेजारीि शेत, शेतघरासकट व 

इतर मदु्दमेािासकट दऊे केिे आह.े  

होप आलण तो त्या घरात रहायिा येणार आहते.  

      पण एक लमलनट थािंबा. 

      त्याचे वडीि! एिवडू वकीि! आलण भयिंकर शत्रतु्व 

व भािंडण!  

      “ओहो, अरेच्च्या! ते भािंडण सिंपिे, बघा. जनु्या 

काळातीि िोभनाट्यातीि शेवटचा अिंकात भािंडण वाऱ्यावर 

लवरून जाऊ शकते.  

       अशा तऱ्हनेेः --- 

       दारावर टकटक होते. नेड जातो व हसत, परत येऊन 

म्हणतो,  



69 
 

       “लमस्टर हके्रॉफ्ट, तुम्हािा भेटायिा कुणी आिे 

आह.े तो तमुचा जनुा लमत्र असल्याचे म्हणतो आह.े तो आत 

येऊ शकतो का?” 

       “जनुा लमत्र” असिेिा एिवडू आत येतो --- 

शेतकऱ्याचा शत्र,ू होपचा सासरा --- तो चािंगिा खटुखटुीत व 

आनिंदी लदसतो आह.े पण चौथ्या अिंकातल्यासारखा, थोडा 

वयस्क लदसतो आह.े 

       तो आत येऊन म्हणतो,  

       “कसे काय लहराम? त ू तझु्या जनु्या लमत्राबरोबर 

हस्तािंदोिन करणार का?” 

       शेतकरी अलस्थरपणे उठत, म्हणतो, 

       “का रे लमत्रा, हा मी तझुा हात हातात घेत नाही 

आह.े दोन वषाांपूवीच्या माझ्या वेड्यासारख्या मखूवपणावर, तू 

दाखविेल्या िमाशीितेबद्दि ह ेकरतो आह.े” 

        तो वकीि म्हणतो, “िमाशीिता” आता तो 

दसुऱ्या अिंकातल्यासारखा अप्रामालणक चोर लदसत नाही. 

प्रामालणक व आशावादी लदसतो. --- “िमाशीिता“ 
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        आलण स्पष्टीकरण देऊन, लनघनू जातो. 

        आलण पाचव्या अिंकाचा तोच हते ू आहे --- 

स्पष्टीकरण. 

        आलण तमु्हािा काय वाटते! शेवटी तो लहरामचा 

लमत्र होता आलण लहरामकडून पैसे लमळवण्याबद्दि तो मळुीच 

आग्रही नव्हता --- त्यािा ते मळुीच नको होते. त्यािा होपचे 

पे्रमप्रकरण व त्यािंचा मिुाबरोबर जॅकचे घरी सरुलित परतणे 

मालहती होते. त्याची त्याने खपू मजा घेतिी होती --- आलण 

दोन वषाांपवूी त्या रात्री, जेव्हा शेतकऱ्याने त्यािा घरातनू 

हाकिून लदिे, तेव्हा तो लमस्टर हके्रॉफ्टिा ह ेसािंगायिा आिा 

होता, की कजव माफ केिे आह े आलण तो लतथे तरुण 

मिंडळींसाठी, नेड आलण होपसाठी, शेत लवकत घेणार आह.े 

जॅक त्या लदवशी त्या रद्द केिेल्या कजावचा कागद खणात 

ठेवत असतािंना तो चोरी करतो आह,े असे वाटून, त्याच्या 

वलडिािंनी त्याच्यावर गोळी चािविी होती --- आलण आता 

पाचव्या अिंकात ह े सवव अगदी साधे वाटते आह.े एिवडूने 

तेव्हाच ते स्पष्ट का केिे नाही? तो असे ओरडिा का नाही, 

“लहराम, मी खिनायक नाही. मी तर तझुा लमत्र आह े --- “ 
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ओहो, अरेच्च्या, िोभनाट्यातीि दसुऱ्या अिंकातच जर त्याने 

ह ेसािंगनू टाकिे असते, तर मग नाटक काय उरिे असते? 

      त्यामळेु त्यािंचे स्पष्टीकरण व प्रलत स्पष्टीकरण चाि ू

आह.े शेवटाकडे जातािंना, कळसाध्याय गाठण्यापवूी ते 

अलधकालधक आनिंदी होत चाििे आहते. 

      रिंगमिंचावरुन आतीि बाजचू्या कुणाशी तरी बोित, 

रिंगमिंचावर माथाव आल्याने, प्रेिक लतचा आवाज ऐकतात. 

“फोब, भमूातेच्या कृपेने त्यािा काळजीपूववक ने. जर तझु्या 

हातनू ते मलू्यवान मिू पडिे, --- “ 

      आलण ते आत येतात. 

      माथाव आलण होप! होप पलहल्या अिंकातल्या 

सारखीच ताजीतवानी व गोड लदसते आह.े लतच्या मागे 

बाळािा घेतिेिी फोब आह.े  

      हो. लवश्वास ठेवा लकिं वा ठेव ू नका, बाळ! पािंढऱ्या 

दपुट्यात गुिंडाळिेिे लतचे बाळ, होपचे, बाळ! 

      बाळालशवाय, िोभनाट्याचा योग्य शेवट होऊ शकत 

नाही.  
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      सगळ्या बायका कशा त्याच्याभोवती जमनू, प्रेमान े

त्यािा हातात घेत आहते व भावनामयतेने त्याच्यासाठी गाणे 

गणुगणुत आहते! त्या बाळािा शेतकऱ्याच्या मािंडीवर 

ठेवतात ---  

आलण जेव्हा रुब मदत करायची तयारी दाखवतो, तेव्हा 

फोब ताटल्या पसुायच्या फडक्याने, स्वतःच्या चेहऱ्यावर 

फटकारा मारते. पे्रिकवगव हास्यिाटेत बडूुन जातो.  

     तर अशा तऱ्हनेे प्रत्येकजण वाचतो. सगळे खषू! 

शेतकऱ्याच्या मािंडीवर बाळ आलण सफरचिंदाच्या दारूसारखा, 

स्पष्टीकरणािंचा परू वहात असिेिा! 

     आता कसिी गरज उरिी असेि, तर ती शेतकऱ्यान े

िोभनाट्यातीि शेवटचे धमववचन उच्चारण्याची! तेव्हा तो ते 

गिंभीरपण,े लशस्तीत म्हणतो. “िोकहो, आशापणूवतेने आलत्मक 

शक्तीवर लवश्वास ठेवा आलण सरुलितपणे भवसागर पार करा.” 

     ह े यकु्िीडवर ठाम लवश्वास दाखवण्यासारखे झािे. 

निंतर पडदा हळूहळू खािी येतो. सकाळी आिेिे पे्रिक पसुट 

धकु्यात लवरून जातात.  
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     नोव्हेंबरची सिंध्याकाळ, रस्त्यावर गॅसचे लदवे 

िागिेिे आलण जनु्या घोडागाडीतीि घिंटा वाजत असिेल्या, 

आलण िोभनाट्यातीि नैलतक ज्योतीने, त्यािंच्या आत्म्याची 

उन्नती होऊन, तो उजळिेिा!    
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The Great Detective 

थोर गुप्तहेर 

 

I 

अर्धा तधस हिरवळीवर पिुडल्यधवर झटकन उठत, थोर 

गपु्तिरे उद्गधरलध, “ओिो, आपण इथ े कध आलो आिोत? 

बोलतधनध त्यधने एक गवतधचे पधते उचकटून िधतधत र्रले.  

त्यधचध हित्र असलेलध, गरीब हबचधरध िधणसू म्िणधलध, 

“िलध तर कधिी कधरण हिसत नधिी.” 
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एकध िगडधवर बसत, तो थोर गपु्तिरे म्िणधलध, “नधिी. 

असे नसेल. त्यधने पेटीतनू सॅक्सोफोन बधिरे कधढलध. पढुील 

अर्धा तधस ‘तळघर असलेल्यध सोनधटधच्यध सिध सिहनकध’ यध 

गोनॉडच्यध सुरधवटींिध्ये तो िश्गलु िोऊन गेलध. 

 

कुठलीिी गपु्तिरेधची गोष्ट 

 

प्रकाशक आपल्यािा सािंगतात, की रोज हजारपेिा 

जास्त गपु्तहरेकथा लवकल्या जातात --- रोज की प्रत्येक 

तासािा? त्याचे एवढे काही नाही. मदु्दा असा आह े की त्या 

नेहमीच खपू लवकल्या जातात. चमत्कृतीपणूव अशा गनु्हगेारी 

कथा वाचण्याच्या िोकािंच्या आवडीमध्ये खिंड पडत नाही.  

थोर गपु्तहरेाची शािंतपणे पण चटपटीतपणे गुन्ह्याची 

रहस्ये उकिून काढणारी शक्ती, प्रत्यि गनु्ह्यापेिा वाचकािा 

जास्त आकलषवत करते. तो आठवड्यातनू एकदाच बोितो. 

क्वलचतच खातो. गवतावरून, परुावे शोधत, रािंगत लहिंडतो. तो 

त्याच्या हातवाल्या खचुीत उिटा बसून, तकव लनष्ठतेच्या 

साखळीन,े गढू शोधनू काढायचा प्रयत्न करतो.  
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पण जेव्हा ते उकिते, रहस्यभेद होतो, चोरिेिे लहरे 

सापडतात आलण गनु्हगेार फासावर जातो लकिं वा त्यािा हद्दपार 

केिे जाते. त्यानिंतर तो थोर गपु्तहरे एखाद े भव्य नतृ्यनाट्य 

बघायिा जातो. ही एवढीच गोष्ट त्याच्या अखत्यारीत असते. 

गपु्तहरे कथेतीि वाचकािा व िेखकािा मोहवणारी 

गोष्ट कुठिी असेि, तर ती म्हणजे --- ती इतक्या सुिंदर, 

साध्या पद्धतीने सरुु होते. फक्त कसिी गरज असते तर एखादा 

छानसा खनू होण्याची. 

हिस्टर ब्लँकेटी ब्लँक शहनवधरी िपुधरच्यध झोपधळू वेळी, 

त्यधांच्यध कधयधालयधत बसले िोते. ते एकटे िोते. त्यध हिवशीचे 

कधि करून झधले िोते. कधरकून िांडळी गेली िोती. तळघरधत 

रिधणधऱ्यध जॅनीटरहशवधय सगळी इिधरत ररकधिी िोती.  

तो असध बसून, त्यधच्यध सिोरच्यध टेबलधवरील 

कधगिधांकडे टक लधवनू बघत, हवचधरधत िरवलेलध असतधांनध, 

त्यधची िनवुटी त्यधच्यध िधतधांवर हवसधवलेली असतधांनध, डोळ े

हिटलेले असतधांनध, त्यधलध झोप येऊ लधगली. 

ते तसेच होते. त्यािा तसेच झोपाळूपणे बसिेिे राहू द.े 

त्यािा तसे आवडते. अनुभवी वाचकािा मालहती आह,े की 
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याच िणी त्याच्यावर कठीण समस्या चािनू येणार आह.े 

रहस्यकथेतीि पलहल्या पानावरीि झोपाळू गहृस्थ हा नाहीच 

आह.े आता जो गोष्टीचा ढाचा म्हणनू दाखविा गेिा आह,े 

त्यात काही कारणालशवायची उदासीनता दाखवण्यासाठी, ह े

पात्र उभे केिे गेिे आह.े काही िेखकािंना अशा ढाच्याने 

खािीिप्रमाणे सरुवात करायिा आवडतेः  

“खनू झधलेलध िधणसू पूणा कपडे केलेलध, पण वरची 

बधज ूखधली केलेलध, असध एक वयधने िोठध गिृस्थ असतो.” 

“पण त्या वयाने मोठ्या गहृस्थाच्या डोक्यावर आघात 

करण्यापूवी, त्यािा काही लमलनटािंचे आयषु्य दणेे, योग्य ठरेि. 

जोपयांत वाचकािा मालहती आहे, की िवकरच लतथे एक प्रेत 

असणार आह े लकिं वा भलवष्यकाळात असणार आह,े तोपयांत 

तो लनधावस्त आह.े 

कधीकधी भीतीचा थरकाप दणे्यासाठी, वयाने मोठ्या 

गहृस्थाचा खून गावाकडीि घरात, रात्रीच्या वेळी केिा जातो. 

बहुतेक वाचकािंना, त्यािा ठार करण्याचा हा मागव जास्त पसिंत 

पडेि.  
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  सर चधल्सा अलर्थ्रोप त्यधांच्यध घरधतील वधचनधलयधत 

एकटेच बसलेले असतधत. रधत्री उशीरधची वेळ असते. 

शेकोटीतील हवस्तव िांि असतो. जधड पडि े असलेल्यध 

हखडक्यधांिर्नू, फक्त कधिी अांतरधवरील घरधच्यध बधजकूडे 

झोपलेल्यध नोकरधणींहशवधय व हजन्यधखधलील खोलीत 

झोपलेल्यध स्वयांपधक्यधहशवधय, बधिरेील आवधज आत येत 

नधिी. वर्धातील यध वेळी, ते घर ररकधिे असते. सर चधल्सा 

अलर्थ्रोप त्यधांच्यध िधतवधल्यध खचुीत बसलेले असतधांनध, 

िळूिळू त्यधचे डोके छधतीत रुतते आहण ते झोपेच्यध आर्ीन 

िोतधत.  

मखूव माणसू! त्यािा एवढे मालहती नाही का, की अशा 

तऱ्हनेे नोकरचाकर काही अिंतरावर असतािंना, गावाकडीि 

एकाकी घरात झोपणे, हा थोडा मखूवपणाच आह?े बहुधा 

त्यािा ते मालहती नाही. वाचकािा समाधान दणे्यासाठी सर 

चाल्सव आर्थ्रोपवर त्याचे वाईट नशीब चािून येते. 

याची दखि घेणे जरुरीचे आहे, की अशा प्रकारच्या 

गोष्टींमध्ये दहापैकी नऊ वेळा खनू होणारा मनषु्य, बहुधा 

वयाने मोठ्या गहृस्थ असतो. एखाद्या बाईिा मारणे, ह े
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लभत्रेपणाचे ििण आह.े आलण आपिे अगदी गिंभीर 

िेखकही मिुाचा खून झािेिा दाखवायिा का कू करतात. 

लवशेषतः पणूव कपडे घातिेिा व अधववट झोपेत असणारा 

आलण वयाने मोठ्या गहृस्थ खनू करण्यासाठी ठीक असतो. 

कसे काय मालहती नाही, पण बहुधा खनू डोक्यावर आघात 

करून होतो. 

अशी सरुवात झाल्यावर, प्रेत सापडल्यावर, गोष्ट 

चमकदारपणे पढुे सरकत जाते. कायदशेीर चौकशी होऊन, 

वॉचमनिा लकिं वा स्वयिंपाक्यािा अटक होते आलण नेहमीच्या 

गोष्टींची पूतवता केिी जाते. 

कुठल्याही प्रलशलित वाचकािा मालहती असते की 

जेव्हा तो, यकु्तीबाज वाक्प्रचार बघतो, ‘फक्त वॉचमन सोडून’ 

लकिं वा ‘फक्त लजन्याखािी खोिी असिेिा, स्वयिंपाकी सोडून’ 

तेव्हा, वॉचमन आलण स्वयिंपाकी यािंना ताबडतोब अटक 

होणार असते. त्यािंनी खरेच खनू केिेिा असतो, असे नाही. ते 

खनुी आहते, यावर आमचा लवश्वास नसतो. पण त्यािंच्यावर 

सिंशय असतो. आलण गनु्हगेारी कथा लिलहणारा चािंगिा 

िेखक, त्यािंच्यावर सिंशयाचे जाळे टाकतो.   
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खरे तर, वॉचमन लकिं वा स्वयिंपाकी एवढे दोनच सिंशलयत 

नाहीत. सवव गोष्टीत एक प्रकारचा अधवनायक  असतो. ( तो 

पणूव नायक असू शकत नाही कारण मग त्याची थोर 

गपु्तहरेामध्ये िडुबडु होईि. ) त्याच्यावर थोडासा सिंशय 

असतो आलण कधीकधी त्यािा अटकही होते. तो तरुण 

मनषु्य असनू, गोष्टीतीि खनू झािेल्याच्या पैशािंचा वारस 

असतो लकिं वा त्याचे खनू झािेल्याशी हाडवैर असते. लकिं वा 

त्यािा खुनाच्या जागेतनू उशीरा बाहरे पडतािंना बलघतिे 

गेिेिे असते. आलण त्याचे कारण सािंगायिा, त्याने नकार 

लदिेिा असतो.  

काही िेखक परेुसे लचक्कू असल्याने, नालयकेवरही 

थोडासा सिंशय घेतात --- ती खून झािेल्या, वयाने मोठ्या 

गहृस्थाची पतुणी लकिं वा आलश्रत असते --- अशा तऱ्हेने काही 

गरज नसतािंना, त्या तरुण स्त्रीिा अशा प्रकारच्या गोष्टीत 

आणिे जाते. लतने स्थालनक केलमस्टच्या दकुानातून, अधाव 

गॅिन आसेलनक लवष आणिेिे असल्याने, लतच्यावर सिंशय 

घेतिा जातो. ते पाण्यात लमसळून ट्यिुीपच्या झाडािा 
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दणे्यासाठी लतने आणिेिे असते, असे ती डोळ्यात पाणी 

आणनू सािंगते. तरी ते त्यावर लवश्वास ठेवत नाहीत. 

तो वयाने मोठा गहृस्थ नक्की मेल्याची खात्री 

झाल्यावर, स्थालनक पोिीस इन्स्पेक्टर लहगीनबॉटमिा 

बोिाविे जाते. सवव नोकरािंवर प्रश्नािंची फैर झाडल्यावर व तो 

पणूवपणे गोंधळून गेल्याचे त्याने जाहीर केल्यावर, रहस्यकथा 

ठीक मागावने चाि ूिागते. थोर गपु्तहेरािा बोिाविे जाते. 

इथे िेखक अचानक बचुकळ्यात पडतो, की गोष्ट कशी 

पढुे न्यावी. ती थोर गपु्तहेराच्या तोंडून, जशी घडिी तशी 

सािंगावी का? पण थोर गपु्तहरे असे करण्याहून वरच्या दजावचा 

असतो. एका बाबीबद्दि तो फारच मौन बाळगनू आहे. आलण 

तसेही त्याने जर गोष्ट सािंलगतिी, तर त्याच्या नम्रपणामळेु 

कदालचत तो लकती कमािीचा हुशार आहे व त्याची अवगामी 

तकव शास्त्रीय पद्धत लकती उच्च प्रकारची आहे, ह ेतो नीट स्पष्ट 

करू शकणार नाही.  

त्यामळेु थोर गपु्तहरेाचा लमत्र असिेिा, व लवश्वास ू

अशा, थोड्या खािच्या स्तरावरीि माणसाने ती हकीगत 

सािंगावी, ही जगमान्य पद्धत आिीच. या नम्र लमत्राची योजना 
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सदासववकाळ थोर गपु्तहरेाची भिावण करण्यासाठीच केिेिी 

असते. 

खरे तर हा लमत्र त्याच्या चेहऱ्यावरून, गरीब लबचारा 

समजिा पालहजे. त्याचे डोके कसे पणूवपणे चािेनासे होते व 

थोर गपु्तहेर ते कसे परत ताळ्यावर आणतो, ते बघा. 

खनुाच्या आसपासच्या जागेतीि इन्स्पेक्टर 

लहगीनबॉटमच्या नजरेतनू सटुिेल्या सगळ्या गोष्टी थोर गुप्तहेर 

बघतो. ते दृष्य सरुु होते.  

िी उद्गधरलो, “सवा न सिजणधऱ्यध गोष्टींवरून, त ू असे 

कसे कधय ठधिपणे म्िण ूशकतोस, की गनु्िगेधरधने रबरी चपलध 

घधतल्यध िोत्यध.” 

िधझध हित्र शधांतपणे िसलध. 

तो म्िणधलध, “घरधच्यध िधरधसिोरील, ििध फूटधचध 

नकुत्यधच लधगलेल्यध हचखलधचध, चौरसधकृती तकुडध बघ. जर 

त ूहनरीक्षण केलेस, तर तलुध हिसेल, की कुणीतरी पधयधत रबरी 

चपलध घधलनू, नकुतेच घरधत आलेले आि.े 

िी नीट बहघतल्यधवर, िलध त्यध डझनभर तरी खुणध 

अगिी सिज हिसल्यध. 
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िी ओरडलो, “िी हकती िूखा िोतो! पण िलध हनिधन ि े

तरी सधांग, की गुन्िगेधरधच्यध पधऊलधांचे िधप तलुध कसे कळले?  

िधझध हित्र तेच अनधकलनीय िस ूपरत िसलध.  

त्यधने शधांतपणे उत्तर हिले, “रबरधच्यध ठशधवरून आहण 

िग त्यधच्यधतनू त्यधची जधडी गहुणले िोन वजध करून.” 

िी हकां चधळलो, “िोनने गणुनू? िोनने कध?” 

“चवडध आहण टधचेसधठी.” 

िी ओरडलो, “िी हकती िखूा आि!े तमु्िी स्पष्टीकरण 

हिल्यधवर सवा सोपे वधटते.” 

दसुऱ्या शब्दात लबचारा लनवेदक, हा स्तलुतपाठक होतो. 

वाचक लकतीही गोंधळिा, तरी त्यािा हा लदिासा लमळतो, 

की लनवेदक त्याच्यापेिाही गोंधळिेिा आह.े तो गरीब 

लबचारा लनवेदक उफव  थोर गपु्तहरेाचा लमत्र, एक प्रकारे, आदशव 

वाचकािा गढू गोष्टीबद्दि व्यक्तीगतपणे, पणूवतः मखूव बनवतो 

आह ेआलण तरीही गोष्टीतीि त्याची रुची कायम ठेवतो आह.े 

अशा वाचकािा, सिंपणूवपणे हतबि झािेल्या 

पोलिसािंचा आधार आह.े पोिीस नेहमी हतबि होतात. िोक 
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काही चकुीचे समजतात आलण अलधकारी सावध होतात. 

वतवमानपत्रे अिंधारात असतात. आलण गरीब लबचारा थोर 

गपु्तहरेाचा लमत्र कठीण पररलस्थतीत असतो. अशा वेळी वाचक 

त्यािंच्या अज्ञानाचा पुरेपरू आनिंद उपभोगत असतो.  

अशा तऱ्हनेे पलहल्या दजावच्या न उकिणाऱ्या गनु्ह्याची 

छान सरुवात होते आलण गरीब लबचारा थोर गपु्तहरेाचा लमत्र, 

त्याच्या लनरागस रुचीने लनवेदन करत रहातो. गोष्टीतीि पढुचा 

भाग असा आह,े की थोर गपु्तहरेाच्या व्यलक्तमत्वावर प्रकाश 

टाकणे आलण तो लकती टोकाचा हुशार आह,े ते सािंगणे. 

 

                              II 

जेव्हा रहस्यकथा चािंगल्या तऱ्हनेे चाि ूहोते --- जेव्हा 

प्रेत नेमकेपणे सापडते --- आलण वॉचमन लकिं वा स्वयिंपाकी 

यािंना अटक केिी जाते --- जेव्हा पोिीस पणूवपणे गोंधळून 

गेल्याचे जाहीर करतात --- तेव्हा मग थोर गपु्तहरेाचे पात्र प्रवेश 

करते आलण तो काम सरुु करतो. 

पण त्याने त्याचे काम सरुु करण्यापवूी तो कसा लदसत 

असे, ह ेसािंगनू वाचकािंना समाधानी केिे पालहजे. त्यािा खपू 
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उिंच वा खपू बारीक करता येते.  त्यािा हाडािंचा सापळा 

बनवणेही शक्य होते. जाड्या माणसापेिा असा हाडािंचा 

सापळा असिेिा माणसू, जास्त चािंगल्या तऱ्हनेे गूढ उकि ू

शकेि, हे सािंगणे अवघड होते. पण साधारणपणे असे गहृीत 

धरिे जाते, की बारीक माणसे जास्त अिंतदृवष्टी असिेिी 

असतात. काही झािे तरी जनु्या पठडीतिे िेखक, गुप्तहरेािंना 

थोडे पाठीत वाकिेिे दाखवत. त्यामळेु साहलजक त्याना 

ससाण्यासारखा चेहरा लमळतो. ससाणा हा सवावत मखूव 

प्राण्यािंपैकी एक आह,े हे िेखकाच्या ििात येत नाही. त्याचा 

चेहरा ओरािंग-उटानसारखा दाखवणे, तर त्याहून वाईट असते. 

खरोखर, थोर गपु्तहरेाचा चेहरा कसा लदसतो, ह ेत्याच्या 

शरीरापेिा जास्त महत्वाचे ठरते. याबाबत सववजणािंमध्ये 

एकवाक्यता असते. त्याच्या चेहऱ्यावरून त्याच्या मनात काय 

चाििे आह,े याचा अलजबात अिंदाज करता यायिा नको, 

अशी धारणा असते. तमु्ही लकतीही लनरखनू पालहिेत, तरी 

तमु्हािा त्यावरून काहीही अिंदाज बािंधता येणार नाही. 

याच्याबरोबर उिटी कल्पना करून बघा. स्थालनक पोिीस 

इन्स्पेक्टर, लहगीनबॉटमचा चेहरा आठवा. तो कधी आश्चयावत 
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बडुिेिा तर कधी सटुका झाल्यासारखा लदसे. लकिं वा 

कधीकधी अगदी सहजतेने पणूवपणे गोंधळून गेिेिा लदसे. 

पण थोर गपु्तहरेाचा चेहरा, कधीही असे काही भाव 

दशववत नसे. गोष्ट कथन करणारा गरीब लबचारा मनषु्य, पणूवपण े

सिंभ्रमात असे. थोर िोकािंच्या चेहऱ्यावरून तमु्हािा कळत 

नसे, की तो प्रवास करत असिेल्या गाडीिा धक्के बसत 

आहते की नाहीत आलण खाणावळीतीि जेवणामळेु त्यािंना 

अपचन होते की नाही. 

थोर गपु्तहरेाचा चेहरा असा असण्याची अपेिा असते, 

की त्यािा काहीही खायिा प्यायिा परवानगी नाही. आठ 

लदवसािंच्या काळात, गपु्तहरे झोपिा नाही असे दाखविे जाते, 

तेव्हा वाचक कोड्यात पडतो, की अशा अवस्थेत त्याचा मेंद ू

सतत तकव शास्त्रीय साखळी कशी गुिंफत असेि. 

पण अिीकडे ह ेबदििे आह.े थोर गपु्तहरे फक्त खातच 

नाही, तर भरपूर खातो. नेहमी तो अशा प्रकारे, चवीच्या 

बाबतीत माहीर दाखविा जातो.  

थोर गपु्तिेर गरीब हबचधऱ्यध हित्रधलध आहण इन्स्पेक्टर 

हिगीनबॉटिलध नेििीप्रिधणे त्यधच्यधबरोबर हफरवतधांनध 
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बोलतो, “पॅडीग्टनिून गधडी सटुण्यधपवूी आपल्यधलध अर्धा 

तधस हिळले. त्यधत आपण जेवण करू. िलध येथनू जवळ 

असलेले एक इटधहलयन िॉटेल िधहिती आि.े हतथे 

लांडनिर्ील सवोत्कृष्ट बेडकधच्यध तांगड्यध हिळतधत.”  

“थोड्यध वेळधने आम्िी ‘रेस्टॅरन्टो इटधलीनो’ नधवधची 

पधटी असलेल्यध अांर्धरी, उिधस भधसणधऱ्यध खधण्यधच्यध 

हठकधणी एकध टेबलधवर बसलेलो असतो. िी असध तका  

करतो, की िे इटधहलयन िॉटेल असधवे. ‘प्रत्येकधत पधस्त्यधचे 

िोन थेंब घधलनू तीन पेले चीआन्टी’ अशी िधगणी त्यधने 

नोंिवली, तेव्िध िधझ्यध लक्षधत आले, की थोर गपु्तिरेधलध 

तेथील लोक ओळखत िोते. िॉटेलच्यध स्ततु्य िधलकधने 

िोठ्यध नम्रपणे त्यधलध लवनू अहभवधिन केले. िलध सिजले, 

की यध िधणसधलध सॅक्सोफोन हजतक्यध सिजतेने वधजवतध 

येतो, हततक्यधच सिजतेने तो इटधहलयन वधईनची खुबी जधण ू

शकतो.  

आता आपण अजनू पढुे जाऊ. अिीकडीि आधलुनक 

केसेसमध्ये थोर गुप्तहेरािा फक्त खायिाच भरपूर लमळत,े असे 

नव्ह े तर वाट्टेि तेवढी कडक पेयेही लमळतात. एक उदार 
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लिटीश िेखक थोर गपु्तहरेािा व त्याच्या लमत्रािंना 

‘सोड्याबरोबर कडक लव्हस्की’ दतेािंना कधीच दमत नाही. 

सगळ्या सिंकटकाळी दखेीि त्यािंना ती लमळतेच. 

उदाहरणाथव, जेव्हा त्यािंना अिर्थ्रोप घराचा मािक 

असिले्या, सर चाल्सव अिर्थ्रोपचे किेवर वाचनाियातीि 

जलमनीवर, भयाण अवस्थेत पडिेिे लमळते, तेव्हा ते काय 

करतात? 

ते शेजारीि कपाटातनू िगेच ‘सोड्याबरोबर कडक 

लव्हस्की’ काढून पेिे भरतात. जेव्हा नालयकेिा कळते, की 

लतचे पािक असिेिे सर अिर्थ्रोप चाल्सव वारिे असनू, ती 

त्यािंची एकुिती एक वारस आह,े तेव्हा ती चक्कर यायच्या 

बेतात आह,े तेव्हा ते काय करतात? ते ताबडतोब लतच्या 

घशात ते पेय ओततात. ही फार छान पद्धत आह.े 

पण मखु्यतः आपण म्हण ू शकतो, की या 

खाण्यालपण्याचे महत्व लनघून गेिे आह.े थोर गपु्तहरेािा काही 

वेगळ्या प्रकारे, एकमेवालितीय बनविे पालहजे.  

आलण इथे त्याचे सिंगीत येते. अचानक एकाएकी नव्ह,े 

तर गोष्टीच्या पलहल्या थािंब्यावर --- असे उघड होते --- हा 
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मनषु्य नसुते रहस्ये शोधनू काढणेच जाणत नाही तर त्यािा 

लवशेषतः सवावत कलठण समजिे गेिेल्या, स्वप्नाळू सिंगीताची 

दखेीि, चािंगिी जाण आहे. 

तो हॉटेिमधीि त्याच्या रहायच्या खोिीत गरीब 

लबचाऱ्या लमत्रासह लशरल्याबरोबर, त्याचा सॅक्सोफोन बाहरे 

काढून सरुात िावतो.  

िधझध हित्र त्यधचध हप्रय सॅक्सोफोन वधजवनू शेवटी परत 

ठेवनू ितेो, तेव्िध िी त्यधलध हवचधरतो, “त ू कधय वधजवत 

िोतधस?” 

तो नम्रपणे उत्तरतो, “हबथोव्िनेचध क्य ूिर्ील सोनधटध.” 

िी उद्गधरतो, “अरे बधपरे!”  

थोर गपु्तहरेािा चमकदार व्यक्ती बनवण्यासाठीची दसुरी 

िोकलप्रय पद्धत म्हणजे, त्यािा लवलवध प्रकारचे खोिवर 

लवलचत्र ज्ञान असल्याचे दाखवणे. उदाहरणाथव, गरीब लबचाऱ्या 

लमत्र एका लतसऱ्या माणसाबरोबर बोित आह.े थोर गपु्तहरे 

लवचारात बडुािेिा आह.े त्या दोघािंच्या बोिण्यात 

कॉनस्टँलटनोपि ह ेनाव येते.  
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“थोर गपु्तिेर आिचे बोलणे ऐकतो आि,े िे िलध 

िधहितीच नव्िते.” 

त्यधने शधांतपणे वर बहघतले. 

तो हवचधरतध झधलध, “कॉनस्टँहटनोपल? ती टकीची 

रधजर्धनी आि,े नधिी कध? 

िी परत आश्चयधात बडूुन गेलो की यध हवहचत्र िधणसधलध 

इतके ज्ञधन कसे आि े आहण तो चटकन कर्ीिी ते वधपरू 

शकतो.  

त्या थोर गुप्तहरेाच्या व्यलक्तमत्वाचा अशा तऱ्हनेे गौरव 

केल्यावर, त्यािा गरीब लबचाऱ्या लमत्रासह व इन्स्पेक्टर 

लहगीनबॉटमसह सर अिर्थ्रोप चाल्सवच्या घरी आणिे जात े

आलण आता समस्या कशी सोडवायची, ते त्याच्यावर 

सोपविे जाते. थोड्या वेळापवूी, त्याचे गढू शोधनू काढायचे 

मागव, पाऊिवाटा, पाऊिठसे व इतर काही खाणाखणुा ह े

असतात. पण ती पद्धत आता फार जुनी झािी. त्या 

पद्धतीप्रमाणे, तो कधी कुणािा काही प्रश्न लवचारत नसे.  

पण त्याचे खरे काम गनु्ह्याच्या लठकाणी असते. 

वाचनाियातीि गािीच्यावर रािंगत, बाहरेीि लहरवळीवर 
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मागेपढुे करत, तो शोध घेत राहतो. मोडिेल्या गवतासकट तो 

दोन लदवसािंनी जेव्हा उभा रहातो, तेव्हा तो दगडावर बसनू, 

सॅक्सोफोन वाजवतो. आलण मग तो जाहीर करतो, की समस्या 

सटुिेिी आह.े कुणािा अटक कर, ते तो इन्स्पेक्टर 

लहगीनबॉटमिा त्यानिंतर सािंगतो. असे सवव प्रकरण होते. गरीब 

लबचाऱ्या लमत्राने गोंधळून, आग्रहाने लवचारल्यालशवाय, तो 

काही स्पष्टीकरण दते नाही.  

तो अगिी सिज बोलल्यधसधरखे शेवटी स्पष्ट करतो, “ि े

अगिी सधर्े िोते. पण खपूच रुचीपणूा िोते.” 

िी ओरडून म्िणतो, “सधर्े?’ 

तो उत्तर ितेो, “नक्कीच. त ूगवतधचे पधते बघ. त ूिलध 

म्िणशील की तलुध कधिीच हिसत नधिी. पण हभांग घेऊन बघ. 

आतध तलुध कधय हिसते आि?े गवतपधत्यधवर ACK िी अक्षरे 

स्पष्टपणे, पण उलटी हिसत आिते. त्यधचध अथा कधय? 

िी उद्गधर कधढतो, “कधिी नधिी.” 

तो म्िणतो, “चकू. ती DACK यध शब्िधची शेवटची 

तीन अक्षरे आिते. चधल्सा अलर्थ्रोपच्यध घरधपधसनू चधर 
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िैलधांवर असणधऱ्यध क्रोयडॉन बधजधरधतील प्रहसद्ध चधांभधरधचे ते 

नधव आि.े” 

िी म्िणतो, “अरे िवेध!”  

आतध यध हचखलधच्यध िऊ थरधकडे बघ. तो िी भधजलध 

आहण त्यधवरील ILTON िी अक्षरे दृगोचर झधली.  

िी परत म्िणधलो, “’IITON’, ’IITON’, पण िलध 

कधिीच कळले नधिी.  

तो म्िणधलध, “त ू नीट हनरीक्षण करत नधिीस. म्िणनू 

तझुे असे िोते. तझु्यध कर्ी ि े लक्षधत आले आिे कध, की 

िल्ली पँट हशवणधरे बटणधवर त्यधांचे नधव असलेली बटण े

लधवतधत. िी अक्षरे BILTON यध हकां ग्स क्रॉफ्ट यध चधल्सा 

आर्थ्रोपच्यध घरधपधसनू चधर िैल पवेूलध असलेल्यध प्रहसद्ध 

हशांप्यधच्यध नधवधतील अक्षरे आिते.  

िी ओरडलो, “बरोबर. आतध िलध ती हिस ू लधगली 

आिते.” 

तो चेष्टचे्यध सरुधत म्िणधलध, “खरे की कधय? िग 

नक्कीच तलुध तका शधस्त्रीय सांशे्लर्णधने तकुडे जोडतध येतील. 

आपलध गनु्िेगधर हकां ग्स क्रॉफ्ट येथनू हवकत आणलेली पँट 
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घधलतो आि.े आहण त्यधचे बटू क्रोयडॉन बधजधरधतनू 

आणलेले आिते. आतध तो कुठे रिधतो, ि े त ू कसे 

सधांगशील?” 

िी म्िणधलो, “िचे की, आतध िलध सवा हिस ू लधगले 

आि.े” 

थोर गपु्तिेर म्िणधलध, “तेच तर, तो िोन्िीच्यध िध्यधवर 

रिधतो.” 

िी हकां चधळलो, “चधल्सा अलर्थ्रोपच्यध घरधतच! िी 

हकती िखूा िोतो.” 

तो शधांतपणे उत्तरलध, “त ूआिसेच.” 

पण ददुवैाने िोक ही पाऊिवाटा आलण पाऊिठशािंची 

पद्धत फार टोकाची अयोग्य मान ू िागिे आलण ह े सवव जनेु 

सालहलत्यक कल्पनासाम्राज्य मोडून पडिे. 
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मालहत नसिेल्या ज्ञानाची पद्धत 

 

खरे तर मालहत नसिेल्या ज्ञानाची पद्धत ही नवीन, 

लदखाऊ व खलचवक आहे पण हल्िी मोठ्या प्रमाणात ती 

वापरिी जाते. वस्त,ू पदाथव, गोष्टी, रसायनशास्त्र, लक्रया आलण 

प्रलतलक्रया याबद्दिच्या उच्च प्रकारच्या शास्त्रीय ज्ञानाने, थोर 

गपु्तहरे लवद्यालवभलूषत असतो. त्यामळेु कुठल्याही शास्त्रशाखेत, 

जग त्यािा लवद्यावाचस्पती (Ph.D.) पदवी प्रदान करायिा 

तयार असते. 

अिीकडीि काही उत्तम गपु्तहरे, बरेच मदतनीस 

बाळगतात आलण त्यािंची प्रयोगशाळा दखेीि असते. मग 

त्यािंना कसिी गरज उरते तर थोडीफार धळू व सकू्ष्मदशवक यिंत्र 

असिेिे काही लवभाग! आलण मग गनु्हगेार पकडिा गेिाच 

म्हणनू समजा.  

त्यामळेु, आपण असे समज,ू की आताच्या प्रसिंगी सर 

चाल्सव अिर्थ्रोपिा मरण आिे --- जसे गोष्टीतीि अनेक 

मध्यमवयीन माणसािंना वीस वषाांपवूी आिे असेि --- 

जावाहून नव्याने आिेिा, िाकडी पाय बसविेिा खिाशी 
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वाचनाियात घसुिा असेि. आधी त्याच्या िाकडी वजनदार 

पायामळेु, गनु्ह्याचा माग काढिा जातो --- तो गनु्हगेार 

अिर्थ्रोपच्या घरातच लबअर लपतो. तो लखडकीत चढतो, तेव्हा 

त्या गजावर पडिेिी खणू व त्याच्या पायापासनू एका 

बाजिूा िािंब असिेल्या कोपराची खणू या तिंतोतिंत सारख्या 

असतात.  

पण नवीन प्रकारच्या गोष्टीत, पे्रताजवळ धळुीसारखे 

कण सापडतात. ते जावा येथीि नारळावरीि काथ्याचे कण 

असतात. तसे कण जावाहून नकुतेच आिेल्या जहाजाच्या 

डेकवर व खिाशािंच्या कपड्यािंवरही सापडतात.  

पण कुठल्यातरी पद्धतीने, ‘अव्याहत चािणारी 

तकव शास्त्रीय साखळी’ शेवटच्या दवु्यापयांत नेणे शक्य होते. 

िेखक सतत लिलहत राहू शकत नाही. केव्हा ना केव्हा त्यािा 

कोण खनुी आह ेते सािंगावेच िागते. दोनशे पानािंनिंतर त्यािा 

खऱ्या खुन्यािा लनवडण्याची आत्यिंलतक गरज भास ूिागते.  

तर मग आता, तो खून कुणी केिा? याचे उत्तर 

आपल्यािा रहस्यकथेच्या शेवटीि भागाकडे नेते. खरेच, सर 

चाल्सवचा खनू कुणी केिा? 
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III 

भटक्या माणसाची उकि 

महत्वाच्या एका साध्या, सोयीस्कर तकावप्रमाणे वरीि 

व्यक्तीरेखािंपैकी कुणीच खनू केिेिा नाही. तो भटक्या 

माणसाने  केिेिा आह.े उलशरा रात्रीच्या वेळेस भटक्या 

माणसू घरावरून चाििा होता आलण तो पडद्यामागीि 

उजेडाकडे आकलषवत झािा. (जसे भटकी माणसे होतातच.) 

आलण जेव्हा तो लखडकीतून डोकावनू पहातो ( जसे भटक्या 

माणसािा करायिा आवडते.) जेव्हा तो  सर चाल्सविा 

खचुीत झोपिेिे पहातो आलण सोन्याचे घड्याळ शेजारी 

टेबिावर पडिेिे असते, तेव्हा त्यािा अचानक झटका 

(सोन्याचे घड्याळ पालहल्यावर भटक्या माणसािा असे होणे 

साहलजक असते.) येतो आलण तो काय करतो आहे, हे त्यािा 

कळण्यापवूी, तो लखडकी उचकटून खोिीत लशरिेिा असतो.  

सर चाल्सव जागा होतो --- आलण आता तुम्ही लतथे 

आहात. सवव अगदी साधे. सत्य उघड करण्यासाठी, 

गवतावरीि खणुा, गािीच्यावरीि काथ्याचे कण आलण  
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अजनू काहीतरी, जे खनुी माणसािा कधीच मालहती होणार 

नाही.  

आलण ही उकि अगदी िहानशी वाटते. त्या गरीब 

भटक्या माणसािा इतक्या शेवटी गोष्टीत आणणे, त्याच्यावर 

आरोप करणे व एका पानात त्यािा फासावर िटकवणे, ह ेखरे 

तर िाजिावणे आह.े  

त्यामळेु आपल्यािा दसुरा काही बेत आखावा िागेि. 

 

  

कुणीतरी अजनू वेगळ्याच माणसाने  

खनू केिेिा आहे 

 

एका प्रलसद्ध समकािीन िेखकाने केिेिी महत्वाची 

िोकलप्रय उकि म्हणजे, कुणीतरी अजनू वेगळ्याच माणसाने 

खनू केिेिा आह.े दसुऱ्या शब्दात, तो गोष्टीमध्ये अधाव सेकिं द 

आिेल्या कुणी भित्याच माणसाने केिा आह.े  
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आपण एक सोपे उदाहरण घेऊ. थोर गपु्तहरे व गरीब 

लबचारा लमत्र अिर्थ्रोपच्या खनुाचा शोध घेण्यासाठी, यािंच्या 

घराजवळीि ज्या हॉटेिमध्ये रहात आहते, तेथीि दृष्य एक  

लमनीटाकरता बघा. “चौकडीचा सटू घातिेिा एक दणकट 

इसम बारमध्ये बसून, पेल्यामधीि लबअर लपतो आह.े” आपण 

त्यािा सहज फॅररिंगहमॅचा रस्ता लवचारतो. तो ठामपणे सािंगतो, 

की तो इथे परका आहे आलण त्यािा येथीि काही मालहती 

नाही, एवढेच. निंतर एकदम शेवटालशवाय तो गोष्टीत येत नाही. 

पण खरा अनभुवी वाचक िगेच असा तकव  नक्की करतो, की 

त्यानेच खून केिेिा असणार. त्याचा सटू चौकडीचा आह.े तो 

लबअर लपतो आह.े आलण इथे परका आह.े एवढे पुरेसे आह.े 

कुठिेही चािंगिे कायद्याचे कोटव त्याकरता त्यािा फाशी दईेि 

--- रहस्यकथेत कसेही होऊ शकते. 

शेवटी सत्य गरीब लबचाऱ्या लमत्रावर उगवते.  

िी ओरडतो, “अरे बधपरे, चौकडीच्यध सटुधतील 

िधणसू!”  

थोर गपु्तिरे िधन डोलवतो. िी फधरच नवल वधटून 

ओरडतो, “पण कसे कधय? त ूत्यधच्यधवर कर्ी सांशय घेतलध 
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िोतधस कध?” थोर गुप्तिेर खधत्री वधटून िधन डोलधवणधऱ्यध 

इन्स्पेक्टर हिगीनबॉटिलध म्िणतो, “अगिी पहिल्यधपधसनू. 

आपल्यधकडे भक्कि परुधवध आि.े”  

िी उद्गधरतो, “परुधवध?” 

“िो. त्यधच्यध कोटधवरील एक चौकड पकडली गेली 

आि.े(cached)” 

िी ओरडलो. “पैसे केले गेले (cashed)?” 

“तझुध गैरसिज िोतो आि.े पैसे केले गेले नधिी. चौकड 

पकडली गेली. त्यधने ती कधपनू लपवनू ठेवली आि.े जो 

िनषु्य गनु्िध घडल्यधच्यध िसुऱ्यध हिवशी, त्यधच्यध कोटधचध 

तकुडध कधपनू लपवनू ठेवतो, तो बिुर्ध कधिी लपवतो आि.े  

िी ओरडलो, “अरे बधपरे, त ू जेव्िध ते अशध तऱ्िेने 

िधांडतोस, तेव्िध ते अगिी बरोबर वधटते. िी असध हवचधर 

कर्ीच केलध नव्ितध.”  
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पणूवपणे धोकादायक बाईची उकि 

या पद्धतीप्रमाणे, पणूवपणे वाईट, पणूवपणे धोकादायक 

अशा अधव परदशेीय बाईकडून --- बरेच काही केिे गेिे 

असल्याचे समजते आह.े ती गोष्टीमध्ये योगायोगाने आिी 

आह े --- पररचाररका म्हणनू, लकिं वा वाचनािय मदतनीस 

म्हणनू. लकिं वा जास्त बऱ्या प्रकारे नेहमी, जास्त घडणाऱ्या 

प्रकारे म्हणजे कामावरून काढून टाकिेिी लचडिेिी 

नोकराणी. लभरकावनू लदिेिी ज्योत. या कामावरून काढून 

टाकिेल्या लचडिेल्या नोकराणी, प्रामालणक चाररत्र्याच्या 

माणसािा, सालहत्यातीि गपु्तहरेािंच्या गोष्टींमधनू भयिंकर 

धमक्या दते असतात. कुठल्याही पररलस्थतीत परदेशी रक्त 

असिेल्या लतच्यावर, पणूव लवश्वास दाखविा जातो. इिंलग्िश 

वाचकािंसाठी जर तुम्ही परेुशा परदशेी रक्ताची एखादी 

पररचाररका कामावर ठेविीत आलण निंतर लतिा काढून 

टाकिे, तर प्रत्येक वेळी लतच्याकडून काही चाि खेळिी 

जाईि.  

ती लकती वाईट आलण धोकादायक बाई आहे, ह े

लव्हक्टोररयन काळातीि िेखकािंकडून लसगरेट ओढण्याइतक्या 
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सहजतेने दाखविे जाई. ती उिंच टाचािंचे बटू आलण जेमतेम 

लतच्या घोट्यापयांत येणारे स्कटव घािे. आमच्या काळी लतिा 

याहून थोडे बरे असावे िागिे असते. थोडक्यात, खुनी म्हणनू 

आपण लतिा सोडून लदिे पालहजे. प्रत्येक वेळी ती लनदोष 

म्हणनू सटुते.  

आपण दसुरा काही लवचार करू. 

 

लनळ्या एडवडवने खनू केिा असल्याची उकि 

या स्पष्टीकरणाप्रमाणे, गोष्टीच्या शेवटी हा चमत्काररक 

गनु्हा, सिंशलयतािंपैकी कुणीच केिा नसल्याचे समजते --- 

स्वयिंपाक्याने नाही, भटक्या माणसाने नाही, अधवनायकाने 

नाही लकिं वा धोकादायक स्त्रीनेदखेीि नाही. अलजबात नाही. ते 

काम एका अती धोका घ्यायिा तयार असिेल्या गनु्हगेाराने 

केिेिा आह.े (फक्त त्याच्याबद्दि वाचकाने अजनूपयांत काही 

ऐकिेिे नसते.) वेड्यावाकड्या तऱ्हनेे शाखा फुटिेल्या 

गनु्हगेारािंच्या टोळीची ही शक्कि असते.  

अशा टोळीचा प्रमखु सहसा ‘काळा पेट’ लकिं वा 

‘लपवळा चािी’ लकिं वा ‘लनळा एडवडव’ या भयानक नावाने 
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ओळखिा जातो. त्याचे नाव काढल्याबरोबर, फक्त थोर 

गपु्तहरेच नव्ह,े तर गरीब लबचारा लमत्र व वाचक सोडून, 

सगळ्यािंना त्याच्याबद्दि सगळे मालहती असते. गरीब लबचारा 

लमत्र, नेहमी साध्या भोळ्या मनाच्या व आश्चयवचलकत 

होणाऱ्या वाचकाचे प्रलतलनलधत्व करत असतो.  

सर चाल्सव अिर्थ्रोप याच्या घरातीि सवावत वरीि 

मजल्यावर, पोिीस सब- इन्स्पेक्टर (असे लढगािंनी असतात. ह े

एखाद्या नेहमीच्या व्यक्तीिा मारण्यासारखे नाही.) चा खून 

होतो. त्यामळेु आता सर चाल्सव अिर्थ्रोप याच्या खुनाबरोबर, 

नवीन खनुाची भर पडते. तीन मैि िािंब असिेल्या 

जागेवरून, गलणतीय आकडेमोड करून, गोळी मारिी जाते. 

अशी खुनाची पद्धत असते --- आलण त्यािा अटक होते. थोर 

गपु्तहरे गलणतीय पद्धतीने गोळीचा मागोवा घेत जातो व तीन 

मैि िािंब असिेल्या गुन्हेगारािा अटक करण्यासाठी, फोन 

करतो.  

थोर गपु्तहरे, गरीब लबचारा लमत्र आलण पोिीस, सब-

इन्स्पेक्टरच्या प्रेताकडे बघत उभे रहातात, तेव्हा स्कॉटििंड 

याडवकडून गनु्हगेारािा अटक केिी जाते. 



103 
 

थोर गपु्तिरे शधांतपणे त्यधच्यधकडे बघत, िधन िलवत 

उभध रिधतो. क्षणभर त्यधचे डोळ े सब-इन्स्पेक्टर ब्रॅडशॉच्यध 

ििलेल्यध व ििवलेल्यध प्रेतधकडे हस्थरपणे बघत रिधतधत. िग 

ते हखडकीच्यध कधचेत पधडलेल्यध छधनशध भोकधची जवळून 

परीक्षध करू लधगतधत.  

तो पटुपटुतो, “ि ेसवा िलध आतध हिसते आि.े िलध ि े

आर्ी हिसधयलध िवे िोते. ि ेकधि कोणधचे आिे, यधत कधिी 

सांशय नधिी.” 

िी हवचधरतो, “कोणधचे आि?े” 

तो शधांतपणे जधिीर करतो, “हनळध एडवडा” 

िी उद्गधरतो, “हनळध एडवडा?” 

तो परत बोलतो, “हनळध एडवडा” 

िी परत जोर िऊेन हवचधरतो, “हनळध एडवडा! पण तो 

आि ेतरी कोण?” 

हा तोच प्रश्न आह ेजो वाचकािा लवचारायचा आह.े हा 

लनळा एडवडव आह े तरी कोण? ताबडतोब थोर गुप्तहरे उत्तर 

दतेो. 
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हनळध एडवडा ि ेनधव तुम्िी कर्ीच ऐकले नधिी, ि ेअसे 

िशावते की तमु्िी वेगळ्यधच जगधत रिधतध. खरे पिधतध, 

जगधच्यध चधरिी खांडधांिध्ये त्यधची ििशत आि.े आम्िी त्यधचध 

शधांघधयिध्ये शोर् घेतलध. पण तो शेवटी िधिधगधस्करिध्ये 

सधपडलध. इकुा ट्स्किर्ील भयांकर डधकध त्यधने रचलध िोतध. 

त्यधत ििध शेतकरी इप्सि हिठधच्यध बधटलीबरोबर भरकटले 

गेले िोते. 

हनळध एडवडाने हफलधडेहल्फयधिध्ये अनेक वर्े ििशत 

बसवली िोती. ऑशकोश, हवस्कॉन्सीसिध्ये तर त्यधने किरच 

केलध िोतध. जगधच्यध कधनधकोपऱ्यधत शधखध पसरलेल्यध 

गनु्िगेधरधांच्यध टोळीचे नेततृ्व करतधनध, त्यधच्यध शधस्त्रीय 

हशक्षणधचध व सिजपणे टांकलेखन करतध येण्यधचध उपयोग 

करून घेऊन, त्यधने जगधतील पोहलसधांनध स्वतःचध कधिी 

थधांगपत्तध लधग ूहिलध नव्ितध.  

िलध वधटते यध प्रकरणधत, त्यधचध पहिल्यधपधसून िधत 

िोतध. सरुवधतीपधसनू ठरधहवक परुधवे, हनळ्यध एडवडाकडे हनिशे 

करत िोते.  
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यानिंतर वाचक परेुसे प्रभालवत होईपयांत, सगळे पोिीस 

इन्स्पेक्टर व बघे मिंडळी त्यािंच्या माना हिवनू पटुपटुु 

िागतात, “लनळा एडवडव, लनळा एडवडव”  

 

IV 

वाचकाच्या मनात काही सिंदहे न उरता रहस्यकथा 

लिलहण,े हे शेवटाकडे येतािंना आलधकालधक कठीण होत जाते. 

ह ेफक्त योग्य असा गुन्हगेार लमळवण्यापुरते मयावलदत नाही, तर 

त्याचे काय करायचे ही जास्तीची अडचण आह.े तीनशे 

वषाांच्या कादिंबरीिेखनाच्या परिंपरेत, शेवट गोडच व्हावा 

िागतो. पण अशा बाबतीत शेवट गोड कसा करायचा? 

उदाहरणाथव, इथे आपण गनु्हगेारी लवश्वाचे जाळे 

धोकादायक ररत्या घट्ट लवणिेल्या लनळ्या एडवडविा, शेवटी 

हातकड्या घािनू, पकडिे --- ठीक आह.े खरे तर िेखकाचे 

उलद्दष्ट काही काळापवूी एवढेच असे, की लनळा एडवडव लकती 

अधम होता ह े दाखवणे. गोष्टीचा शेवट येण्यापूवी आपण 

त्याच्याबद्दि कधी काही ऐकिेिे नसते. पण आपण जेव्हा 

गोष्टीत त्यािा बघतो, तेव्हा असे सािंलगतिे जाते, की त्याची 
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टोळी लसलसिीपासून ओक्िाहोमापयांत पसरिेिी असते. 

आता आपण काय करणार?  

जर तो लनळा एडवडव नसेि, तर आपल्यािा भटक्या 

माणसािा फाशी द्यावे िागिे असते --- फाटक्या 

कपड्यातीि लबचारा कुिं पणाशी बटाटे तळणारा प्राणी! पण 

आता आपल्या ििात येते, की त्याची नजर भकास व 

बलुद्धहीन असते. अशी नजर असणाऱ्या माणसािा, तमु्ही 

क्वलचतच फाशी देऊ शकता. असे चािणार नाही.  

पण त्यािा आपण उमरकैदचेी लशिा लदिी तर? पण त े

दखेीि लततकेसे बरोबर वाटत नाही --- चाळीस वषे 

लबनडोक, भकासपणे चार दगडी लभिंतींकडे बघत बसायचे. खरे 

तर आपण त्याचा लजतका जास्त लवचार करतो, लततके आपण 

भटक्या माणसािा फाशी दणे्याच्या लवचारातनू असमाधानी 

बनतो. व्यलक्तशः त्यापेिा मी आपण पलहल्यािंदा 

ठरवल्याप्रमाणे, स्वयिंपाक्यािािा फाशी दऊे. लकिं वा गरीब 

लबचाऱ्या लमत्रािा लकिं वा वाईट स्त्रीिा लकिं वा त्यापैकी 

कुणािाही! 
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जनु्या सालहत्यात, ते असिा प्रश्न नीटपणे त्यािा लभडून, 

सोडवत असत. ते त्यािंना फाशी दते --- आलण त्याना ते 

आवडत असे. पण हल्िी आपण असे करू शकत नाही. 

जनु्याकाळचे त्यातीि पूणव समाधान आपण हरवनू बसिो 

आहोत. आपल्यािा काही दसुरी उकि शोधावी िागेि. इथे 

एक िोकलप्रय अशी उकि भावकू लपढीसाठी दते आहोत. जर 

त्यािा नाव द्यायचे झाि,े तर मी असे नाव दईेन --- 

 

 

छुपा कफ असिेिा गनु्हगेार 

ही पद्धत अगदी सोपी आह.े लनळा एडवडव लकिं वा कोणी 

जो आह,े तो पकडिा गेिा आह.े त्याने गनु्हा केिा ह ेनक्की 

आह.े पण जेव्हा थोर गपु्तहरे आलण अज्ञानी पोिीस, त्यािा 

तपासत असतात त्या िणी, त्यािा चोरटा खोकिा येतो. 

त्यािा तेव्हा बोिता येत नसल्याने तो खराखरुा कबुिीजबाब 

दऊे शकत नाही.  
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पोलीस ऑहफसर िांडळींच्यधकडे बघून तो गनु्िगेधर 

म्िणतो, “िधझध खेळ सांपलध आि.े िी िधझी छधती खोकून 

िोकळी करतो. खोक् खोक् खोक्.”  

कुणीही प्रलशलित वाचक जेव्हा हा खोकिा ऐकतो, 

तेव्हा त्यािा पक्के ठाऊक असते की ह े कुठे घेऊन जाणार. 

एका प्रकरणापवूीपयांत दणकट असिेिा गनु्हेगार सब-

इन्स्पेक्टर जगीन्सच्या अिंगावर जोरात खोकून, त्यािा 

मरणप्राय, अधवमेिा करून, लतसऱ्या मजल्यावरीि 

लखडकीतून उडी मारून पळून जातो. सालहत्यात भयिंकर म्हणनू 

मालहती असिेिा “मरणप्राय तक्रारी” हा रोग त्यािा झािेिा 

आह.े त्याचे नक्की नाव मालहती नाही, नाहीतर कुणीतरी 

कदालचत तो बरा करायचा प्रयत्न करेि. त्याची ििणे म्हणजे 

छुपा कफ, मळुमळुीत पद्धतीने लवलचत्र वतवन आलण प्रत्येकािा 

‘तमु्ही सभ्य माणसू’ अशी हाक मारण्याकडे कि असणे. या 

गोष्टी शेवट झाकून टाकतात.  

आता थोर गपु्तहरेािा कसिी गरज असेि तर त्याने 

स्वतः असे म्हणणे, “सभ्य िोकहो, (गोष्टीच्या या पायरीवर ते 

सगळे सभ्य िोक आहते.) पथृ्वीवरीि कायद्यापेिा उच्च 
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प्रकारची खात्री वगैरे वगैरे” याबरोबर पडदा खािी येतो आलण 

आपल्यािा समजते की त्याच रात्री गुन्हगेाराने पळ काढिेिा 

आह.े 

ह ेचािंगिे आह,े नक्कीच चािंगिे आह.े पण तरीही यात 

काही आनिंदाचा अभाव आह.े ह े अत्यिंत वाईट स्त्रीबरोबर 

काही करण्यासारखे कठीण आह.े सववसामान्य पद्धत अशी 

आह,े की लतिा काही भयानक दृष्य करायिा िावणे. त्यामळेु 

ती शेवटी पकडिी जाईि आलण छुपा खोकिा काढणाऱ्या 

गनु्हगेारासारखी लकिं वा पश्चात्तापदग्ध भटक्या गनु्हगेारासारखी 

‘शािंतपण े लनघून’ जाणार नाही. अलजबात जाणार नाही. खरे 

तर ती उठेि --- इतकी वर येईि, की वाचक गनु्हगेारािंच्या 

स्वभावाबद्दिचा पवूवग्रह सोडून दतेीि आलण लतिा गोष्टीबाहरे 

जाऊ दतेीि.  

इन्स्पेक्टर हिगीनबॉटिने हतच्यध िधतधत बेड्यध 

ठोकल्यधवर हतचध चेिरध रधगधने लधल िोतो.  

ती ओरडते, “ओिो, िधय गॉड!” 

(ह े लतचे आवडते उद्गार आहते आलण ते लतचे परदशेी 

असण्याचे प्रमाण दतेात.) 
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“ओिो, िधय गॉड! िी तिुच्यध सगळ्यधांचध दे्वर् करते. 

तमु्िधलध िधझे कधय पधहिजे ते करध. अरे िखूधानो, िी त्यधलध 

परत िजधर वेळध ठधर िधरेन.” 

ती रधगधने िधझ्यध हित्रधकडे वळते. ( थोर गपु्तिरे ) 

ती म्िणते, “ि ेबघ रे, ए, िी तझुध दे्वर् करते. ओिो, िधय 

गॉड! िी तझु्यध अांगधवर थुांकते. ओिो, िधय गॉड!” 

अशा तऱ्हनेे थोर गपु्तहरेािा अद्दि घडते. त्यामुळे 

अथावत तो त्याचा पडिेिा चेहरा परत दाखवत नाही. मग ती 

नालयका बनते आलण  लतिा काय हवे ते करते. ती स्वतःशीच 

बोित,े 

“आहण त ू ग ! ओिो, िधय गॉड! बधळधसधरखध तुझध  

चेिरध, पणूा सिधर्धनी हिसतो आि.े ओिो, िधय गॉड! आहण 

आतध त ूत्यधच्यधशी लग्न करधयचध हवचधर करते आिसे कध?. 

िी तलुध िसते . िध! िध! िुये!” 

त्यानिंतर ती गरीब लबचाऱ्या लमत्राकडे वळते आलण 

त्याच्या तोंडावर वाक्य फेकते, मग इन्स्पेक्टरच्या तोंडावर 

वाक्य फेकते. असे तीन ‘ओहो, माय गॉड!’ प्रत्येकािा दऊेन 

आलण वाघासारखे हा! हा! ओरडून ती लनघनू जाते.  
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पण तमु्ही शेवट तमु्हािा पालहजे तसा करा, तरी तो 

कधीच समाधानकारक नसतो. नालयका गरीब लबचाऱ्या 

लमत्राच्या लमठीत कायमची बडुािी, अशी चािंगिी बातमी 

लदिी, तरी पररलस्थती तशीच रहाते. ते सर चाल्सवचे सुिंदर 

स्मारक उभारतात, लकिं वा थोर गुप्तहेर आठवडाभर 

सॅक्सोफोनचा कायवक्रम करतो व आपल्यािा थोडेफार 

समाधान दतेो.    
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Oxford as I see it 

मला किसलेले ऑक्सफर्ड 

 

 

  

मी लवद्यापीठात प्राध्यापक असल्याने, मिा इिंग्ििंडमधीि 

लशिणपद्धतीबद्दि जाणनू घेण्यात खपू रुची होती. त्यामळेु मी 

ऑक्सफडविा एक लवशेष भेट आयोलजत केिी व टीकात्मक 

परीिण करायचे ठरविे. एके लदवशी दपुारी चारिा लतथ े

पोचल्यावर, मी  लमत्रे हॉटेिमध्ये रालहिो. दसुऱ्या लदवशी 

अकरापयांत मी बाहरे पडिो नाही. पदवीपूवव लवद्याथ्याांबरोबर 
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घािविेिा एक तास सोडिा, तर सवव वेळ त्या थोर 

लवद्यापीठाचे जवळून, उत्सकुतेने अभ्यासपणूव लनरीिण 

करण्यात घािविा. १९०७ मध्ये मी आधी ऑक्सफडविा 

आिो होतो. कनवि अमेरींबरोबर, पणूव रलववार मजेत 

घािविा होता. तेव्हा तमुच्या ििात येईि, की माझी 

ऑक्सफडवबद्दिची मते चौदा वषाांच्या लनरीिणावर 

आधारिेिी आहते.  

तसेही मी असा दावा करू शकतो, की लिटीश 

लवद्यापीठाबरोबरची माझी ओळख ही, बरेच इिंग्िीश 

टीकाकार आमच्या बाजिूा येतात, त्यािंची मते पायाभूत माननू 

त्यािंच्या लनणवयावर व एकिं दरीत त्याना लदसिेल्या बऱ्या वाईट 

पररलस्थतीवर आधाररत अशी आहते. मिा एक प्रलसध्द 

इिंलग्िश िेखक मालहती आह.े तो सकाळी हाववडव लवद्यापीठात 

आिा. अध्यि िोवेिबरोबर जेवण घेतिे आलण 

अमेररकेतीि उच्च अभ्यासक्रमाची उत्कृष्टता, यावर एक िेख 

लिलहिा. लकिं वा माझ्या स्वतःच्या लवद्यापीठाचे उदाहरण घ्या. 

मिा आठवते, लमस्टर रुदयाडव लकपलििंग मॅकगीििा आिे 

होते व पदवीपवूव लवद्याथ्याांना २.३० िा सिंबोलधत करतािंना 
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म्हणाि,े “तमु्ही एका थोर सिंस्थेचा भाग आहात.” पण त्यािंना 

ह ेकसे कळिे?  माझ्या मालहतीप्रमाणे त्यािंनी सबिंध सकाळ, 

लवद्यापीठाशेजारीि सर मॅकफेिबरोबर त्यािंच्या घरी लसगरेट 

ओढत घािविी.  परुातत्वशास्त्राचे सिंग्रहािय पहायिा, त्याने 

नकार लदिा. त्याने पाणशक्तीशास्त्रातीि नवीन सालहत्य 

बलघतिे नाही लकिं वा गहृशास्त्रातीि वगवही पालहिे नाहीत. 

तेव्हा त्याचे लवधान, ’ तमु्ही एका थोर सिंस्थेचा भाग आहात’ 

ह े वरवरचेच ठरिे. त्यािंचे ह े वरवरचे मलू्यमापन भरून 

काढायिा मी फक्त ‘मॅकगीि ह े उदार लवद्यापीठ आह’े, हा 

उमराव लमिनरने घाईघाईने मारिेिा शेरा व ‘मॅकगीिचा 

भलवष्यकाळ उज्वि आहे’ हा वेल्सच्या राजपतु्रािा आम्ही 

L.L.D. ही पदवी लदिी, तेव्हा त्याने व्यक्त केिेिे, उघड न 

करण्यासारखे मतच, त्याच्याजवळ ठेऊ शकतो. 

आमच्या थोर कॉिेजबद्दिची ही लवचार न करता 

मािंडिेिी मते, माझ्या मनािा दःुख दतेात. त्यामळेु मी ठरविे, 

की मी ऑक्सफडवबद्दि जे काही बोिेन, ते लमत्रे हॉटेिमध्य े

राहून प्रमाणालधष्टीत केिेिे, खऱ्याखऱु्या लनरीिणावर 

आधाररत असे मत असेि.  
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या अनुभवाच्या भक्कम पायावर, मी खािीि 

सकारात्मक लवधाने जोरदारपणे करू शकतो. ऑक्सफडव ह े

उदार लवद्यापीठ आह.े त्यािा थोर भतूकाळ आह.े आताच्या 

काळात, ह े जगातीि सवावत चािंगिे लवद्यापीठ आहे. यािा 

उज्वि भलवतव्य असणे, अगदी सहज शक्य आह.े जगातीि 

इतर कुठल्याही लवद्यापीठापेिा ते खऱ्याखुऱ्या लविान 

लवद्याथ्याांची फौज तयार करतात. पण येथीि पद्धती जनु्या 

असनू त्या शास्त्रालवषयी उबग आणतात. येथीि व्याख्याने 

सडिेिी असतात. येथीि प्राध्यापक कधीच लशकवत नाहीत 

आलण लवद्याथी लशकत नाहीत. लतथे काही पद्धत नाही. क्रम 

नाही. येथीि अभ्यासक्रम बौलद्धक स्वरूपाचा नाही. या 

लवद्यापीठािा अध्यि नाही. येथे कसे लशकवावे, यासिंबिंधी 

काही लनयम नाहीत. आलण तरीही --- ते लशकवतात. 

आपल्यािा आवडो लकिं वा नावडो, ऑक्सफडव लवद्यापीठ 

त्याच्या लवद्याथ्याांना काही दतेे. जीवन आलण लवचारािंची लदशा 

दतेे. त्याचे अनकुरण अमेररका करायिा बघते पण तेवढे जमत 

नाही.  
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जर याबाबत कोणािा काही सिंशय असेि, तर लमत्र े

हॉटेिमध्ये एक खोिी घ्या (चाल्सव एकच्या काळातीि 

िाकडी लभिंतींच्या दहा बाय सहाची झोपायच्या खोिी) आलण 

तमुचा तमु्ही अभ्यास करून बघा.  

लवद्याथी ज्या वाईट अवस्थेत लतथे लशकतात ते 

पालहल्यावर, लतथे लमळािेल्या वेगळ्याच प्रकारच्या 

लनष्कषाांचे अजनूच आश्चयव वाटते. चािंगल्या इमारतीसाठी पैसे 

नसल्यामळेु, त्याच शेकडो वषे जनु्या इमारतीतच, लवद्याथ्याांना 

काम करावे िागते. िासनोझ कॉिेजच्या इमारतीचे १५२५ 

सािापासनू, नूतनीकरण केिे गेिेिे नाही. सोळाव्या शतकात 

उभारल्या गेिेल्या, न्य ू कॉिेज आलण मॅगडॅिेन येथीि 

इमारतीतच अजून लवद्याथी रहातात. लिस्ती चचवमधीि 

स्वयिंपाकघर मिा दाखवण्यात आिे. ते चचवशी सिंबिंलधत 

महत्वाची व्यक्ती असिेल्या वोल्से, यािंनी खचव करून १५२७ 

मध्ये बािंधिे होते, ह े अलवश्वसनीय वाटते. तरी त्याना 

त्यालशवाय दसुरी कुठिी जागा नसल्याने, तेच वापरावे िागते 

आह.े मी ह ेस्वयिंपाकघर पालहिे, त्या लदवशी, चार स्वयिंपाकी 

लवद्याथ्याांच्या जेवणासाठी अख्खा बैि भाजत होते. असे त्या 
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शेगडीचा आकार बघनू तरी मिा वाटिे. तो कदालचत बैि 

नसनू गाय अस ू शकेि. बारा बाय सहा फुटाच्या मोठ्या 

टेबिावर, पाच इिंच जाडीच्या ओट्यावर दोन दसुरे स्वयिंपाकी 

केक करत होते. तो लनदान तीन फूट िािंबीचा होता. आठव्या 

हने्रीच्या काळापासून ह े उद्धट प्रकार चाि ू असनू, त्यावर 

ऑक्सफडवच्या लवद्याथ्याांचे पोट भरते. मी लवद्याथी असतािंना 

लशकॅगो येथीि कॉटेज ग्रोव्ह रस्त्यावरीि आरामदायी छोट्या 

वसलतगहृािंमध्ये लकिं वा टोरािंटोमधीि लवद्याथी वसलतगहृाच्या 

तळघरातीि छानशा जेवणखोिीत जेवत असे. त्याबरोबर मी 

नकळत तिुना करून बघू िागिो. पण अथावत आठवा हने्री 

कधी टोरािंटोिा रालहिा नव्हता.  

सोळाव्या आलण सतराव्या शतकातीि जनु्या वसतीगहृात 

ऑक्सफडवचे लवद्याथी रहातात, कारण नवीन इमारती 

बािंधायिा लनधी उपिब्ध नाही. तािंलत्रक दृष््टया ती चौकोनी 

अिंगणे व बिंलदस्त खोल्या, अशा नावाने ओळखिी जातात. 

पण माझ्या लवद्याथीलदनाच्या वेळेच्या आठवणींनी मी इतका 

मोडून पडतो व त्याना लनवासी घरे म्हणण्यापासनू स्वतःिा 

रोकू शकत नाही. लवद्याथ्याांच्या दहा लपढ्यािंनी वापरून, तेथीि 
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लजने पार लझजनू गेिे आहते. लखडक्यािंची तावदाने अगदी 

िहान आहते. लजकडे लतकडे दगडी बािंधकामावर जनुाट नावे 

कोरिेिी आहते. वेिी चढल्याने लभिंती झाकून गेल्या आहते. 

सेंट जॉन कॉिेजचे वसलतगहृ व एक लिस्ती चचवच्या 

आवारातीि वसलतगहृ १५०९ मधीि आहते. काही हजार 

पौंडात इथे लवटा आलण स्टीिमधीि नवीन इमारती बािंधता 

येतीि. मग त्या स्कँकटेडी येथीि लकिं वा मॉलन्ियि येथीि 

सववसामान्य शाळािंसारख्या लदसतीि. पण काही केिे जात 

नाही. मागीि लहवाळ्यात लभिंतीवरीि वेिी काढून 

टाकण्यासाठी चळवळ करायचा प्रयत्न केिा गेिा. पण काही 

समाधानकारक काम झािे नाही. आलण ते काम मागे टाकिे 

जाते आह.े कुणीही त्यािंना आधीच ह े सािंलगतिे असावे, की 

जोपयांत खािीि दगड स्वच्छ केिे जात नाहीत, स्टीिचे 

अग्नीबचावात्मक उपाय त्यात घातिे जात नाहीत आलण 

आधलुनक प्रकारची योजना राबविी जात नाही तोपयांत,  

नसुते वेिी काढून ऑक्सफडव काही चकचकीत होणार नाही.  

पण आठवा हने्री वारल्यामळेु, काही केिे गेिे नाही. 

आलण इमारती  मोडकळीिा आिेल्या असल्या तरी, स्टीिचे 
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अग्नीबचावात्मक उपाय त्यात नसिे तरी, वायुवीजन व 

सािंडपाणी व्यवस्था नीट नसिी तरी, स्वयिंपाक घरात 

आवश्यक सोयी नसल्या तरी, मी माझ्या परीिणात असे मत 

आग्रहाने मािंडिे की, ऑक्सफडव ह ेजगातीि उत्तम लवद्यापीठ 

आह.े मिा याची जाणीव आहे, की ह े अलतरेकी स्वरूपाचे 

लवधान आहे आलण याचे स्पष्टीकरण दणेे आवश्यक आह.े 

ऑक्सफडव ह े सिंख्येच्या बाबतीत कमी आह.े लमनीसोटापेिा 

पैशाने कमी आह.े टोरेंटोपेिा लवद्याथी सिंख्येने कमी आह.े 

सािंगायचे झािे, तर कोििंलबया लवद्यापीठातीि २६००० 

लवद्याथ्याांच्या मानाने, ऑक्सफडवमध्ये फार कमी 

लवद्याथीसिंख्या आह.े पैशाच्या बाबतीि लशकागो लवद्यापीठ 

३९,०००,००० डॉिरवर, कोििंलबया ३५,०००,००० 

डॉिरवर आलण हाववडव ४३,०००,००० डॉिरवर 

असल्यामळेु, ऑक्सफडव या स्पधेतनू बाद झाल्यासारखेच 

आह.े तरी लवशेष गोष्ट अशी की ऑक्सफडव लवद्यापीठ यात 

अगदीच कुठे नाही, असे नाही. त्याच्या स्वतःच्या काही 

लवलशष्ट कृतीमळेु, ते प्रत्येक वेळी लतथे असते. त्यामळेु हा 

माझ्या सवावत जास्त कुतहूिाचा लवषय होता, की एक 
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लचलकत्सक अभ्यास ूम्हणून ऑक्सफडव लवद्यापीठाचे हे लवशेष 

प्रालवण्य त्याने कसे लमळविे. 

ह े अभ्यासक्रम लकिं वा अभ्यासातीि काही लवशेष 

कायवक्रमामळेु सहसा नसावे. खरे तर, अमेररकेतीि व 

कॅनडामधीि लवद्यापीठािंच्या आदशव अभ्यासक्रमापढु े

ऑक्सफडव लवद्यापीठातीि अभ्यासक्रम फारच हास्यास्पद 

आह.े आमच्या धमावशी सिंबिंलधत शास्त्राच्या कॉिेजमध्ये 

लशकविे जाते तेवढेदेखीि उपयोलजत शास्त्र इथ े

ऑक्सफडवमध्ये लशकविे जात नाही. भरपूर उजेडाच्या 

लदवशी, ऑक्सफडवमधीि एखादा प्राध्यापक क्वलचतच 

लवद्यतुजलनत्र ओळख ूशकेि.  

रसायनशास्त्र, पदाथवलवज्ञान, उष्णता, नळाशी सिंबिंलधत 

काम, लवजेच्या वायरी, गॅसजोडणी, धातकुामात वापरिा 

जाणारा गरम आगीचा स्त्रोत, यापैकी काहीच 

ऑक्सफडवमधीि लवद्याथी लशकत नाहीत. अमेररकन 

कॉिेजमधीि कुठिाही लवद्याथी मोटार चािव ू शकतो. 

पेिोिच्या इिंलजनची छाननी करू शकतो. स्वयिंपाकघरातीि 

नळाचा वॉशर बदि ू शकतो. मोडिेिी लवजेची घिंटी दरुुस्त 
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करू शकतो. भट्टीमध्ये काय लबघडिे आहे, ह े दखेीि सािंग ू

शकतो. या सवव गोष्टींमळेुच तो कॉिेजमध्ये गेिेिा माणसू, 

म्हणनू ओळखिा जातो आलण त्याच्या पािकािंच्या मनात 

अचकूपणे अलभमान उत्पन्न करतो. पण या सवव बाबतीत 

ऑक्सफडवचा लवद्याथी, लनव्वळ वेळ घािवणे म्हणनू बघतो.  

ह ेपरेुसे वाईट आह.े पण शेवटी एखादा असे म्हण ूशकतो, 

की ही लशिणाची फक्त यािंलत्रक बाज ू आह.े खरे आह.े पण 

एखादा ऑक्सफडवच्या अभ्यासक्रमात फुकटच शोध घेतो, की 

अलधक उच्च सािंस्कृलतक प्रकारचे व परेुसा न्याय दणेारे काही, 

त्यात अिंतभूवत आह े का. अटिािंलटकच्या त्या बाजिूा ह े

आपल्यािा चमत्काररक वाटिे तरी, गहृशास्त्र, लवक्रीशास्त्र, 

जालहरातशास्त्र, तिुनात्मक धमवशास्त्र, लकिं वा छापखान्याचा 

प्रभाव, याबद्दि ऑक्सफडवमध्ये काही अभ्यासक्रम नाही. 

मानवी वतवनावर, दसुऱ्याचे कल्याण करायच्या प्रवतृ्तीशी 

सिंबिंलधत लकिं वा माणसाच्या अहिंपणालवषयी अशी व रानटी 

प्राण्यािंच्या खेळालवषयी व्याख्याने इथे होत नाहीत. 

अटिािंलटकच्या आमच्या बाजचू्या सिंस्कृतीपासून त्यामळेु 

त्याची फारकत होते. आमच्या येथीि एका चािंगल्या 
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कॉिेजमधीि शेवटच्या वषावत लशकणाऱ्या लवद्याथ्याविा मी 

एकदा लवचारि,े “यावषी त ूकाय लशकतो आहसे?” तेव्हा तो 

उत्तरिा, “मी यावषी धमवशास्त्र व लवक्रीशास्त्र लशकतो आह.े” 

या प्रलशिणामळेु या तरूण माणसाचे अटळ भलवष्य असे 

ठरणार असल्याचे लदसत होते, की तो एक नीलतमान 

व्यावसालयक मनषु्य होणार लकिं वा काहीच नाही. 

ऑक्सफडवमध्ये लवक्रीशास्त्र लशकविे जात नाही व आलण धमव 

म्हणजे नवीन टेस्टॅमेंटमधीि अगदी थोडा भागच असतो. या 

गोष्टींमध्ये तमु्ही जेवढे जास्त िि घािाि, तेवढे तमु्हािा 

जास्त आश्चयव वाटत जाते, की ऑक्सफडवमळेु लवद्याथ्याांवर 

काही पररणाम होतो की नाही.  

ऑक्सफडवमधीि प्राध्यापकािंच्या व्याखानािंचा लवचार 

केिा, तर तिुनात्मक पररणाम जास्त ठळकपण े समोर येतो. 

लवद्याथ्याांच्या लशिणाचा तो उपयकु्त भाग असल्याने, कॅनडा 

आलण अमेररकेत व्याखानािंची गरज असल्याचे समजिे जाते. 

परत परत मिा माझ्या कॉिेजच्या पदवीप्राप्त लवद्याथ्याांकडून, 

खात्री लदिी जाते की खेळलवषयक क्िबकडून, ग्रीक अिर 

सोसायटीकडून, बेंजो व मेंडोिीन क्िबकडून, त्यािंना जेवढे 
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लमळत,े तेवढेच त्यािंना कॉिेजकडून लमळते. थोडक्यात 

व्याख्याने ही आमच्या कॉिेजजीवनाचा खराखरुा भाग 

आहते. पण ऑक्सफडवमध्ये असे नाही. मिा समजल्याप्रमाणे 

व्याखाने लदिी जातात. कदालचत ऐकिीही जात असतीि. 

पण ती काही मलू्यवान नसतात. लवद्याथ्याांचा मानलसक 

लवकास त्यातनू घडतो, असे काही नाही. एक कॅनेलडयन 

लवद्याथी  मिा म्हणािा, “येथीि व्याखाने दजेदार नसतात. 

मी दसुऱ्या एका लवद्याथ्याविा लवचारिे की ह ेअसे असते का, 

तेव्हा तो उत्तरिा, “ती तशी असतात का, ह े मी अगदी 

ठामपणे सािंग ूशकत नाही. पण ती फार वाईट असतात, एवढे 

नक्की.” इतर काही मते अशी होती, की ती फार महत्वाची 

नसतात. त्यामळेु ती ऐकिी नाहीत, तरी फार काही लबघडत 

नाही. पण तमु्हािा तसे वाटत असेि, तर तुम्ही ती ऐकू 

शकता. त्याचा त्रास नाही. 

पढुे असे आढळून आिे की प्राध्यापक स्वतः, त्यािंच्या 

व्याख्यानािंबद्दि इतके आग्रही नाही आहते. त्याना ती घेण्यास 

सािंगण्यात आिे, तर ते ती घेतात. नाही सािंलगतिे, तरी 

त्यािंच्या भावना दखुावल्या जात नाहीत. पढुच्या वषीच्या 
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लवद्याथ्याांना लशकवावे िागेि असा लवचार करून, ते त्यािंच्या 

मेंदिूा लवश्रािंती दऊेन, स्वस्थ बसनू रहातात. अशा तऱ्हेने 

मेंदिूा लवश्रािंती दते, गेिी तीसहून अलधक वषे बसिेिे 

प्राध्यापक लतथे आहते. त्यािंची अशा तऱ्हेने साठवनू ठेविेिी 

मेंदचूी शक्ती, खपू असल्याचे बोििे जाते.  

मिा वाटते, या गढू बाबीची लकल्िी ट्यटूर नावाचा 

माणसाच्या कतृवत्वामध्ये आह.े त्याच्याकडून लकिं वा 

त्याच्याबरोबर, लवद्याथी सवव काही लशकतात. सगळ्यािंनी हे 

कबिू केिे. तरी पण ह ेसमजणे थोडे लवलचत्र वाटते, की तो हे 

कसे करतो. एक लवद्याथी म्हणािा, “मी त्याच्या खोिीत 

लशरतो, तेव्हा तो लसगरेट पेटवनू आमच्याशी गप्पा मारतो. 

दसुरा एकजण म्हणािा, “आम्ही त्याच्याभोवती कोंडाळे 

करून बसतो. तो झरुके मारता मारता आम्ही केिेिे काम 

बघतो” या आलण इतर काही परुाव्यािंवरून मी असा लनष्कषव 

काढिा, की ऑक्सफडवमधीि ट्यटूर काय करतो, तर काही 

लवद्याथी त्याच्याभोवती गोळा करतो आलण त्यािंच्याबरोबर 

लसगरेट ओढत बसतो. अशा तऱ्हनेे चार वषे लसगरेटी ओढल्या 

की ते पक्के हुशार होतात. जर कुणािा याबद्दि काही शिंका 
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असेि, तर त्यािंनी प्रत्यि तेथे जाऊन खात्री करून घ्यावी. 

अशा तऱ्हनेे छान लसगरेटी ओढिेिा मनषु्य, चािंगल्या पद्धतीने 

इिंलग्िश लिहू व वाच ू शकतो. ह े दसुऱ्या कुठल्याच रीतीने 

साध्य होत नाही.  

वर मी जे काही सािंलगतिे आह,े त्यावरून असे वाटेि, 

की मी ऑक्सफडवमधीि प्राध्यापकािंवर टीका करतो आह.े पण 

माझा असे करायचा मानस नाही. कारण ऑक्सफडवमधीि 

प्राध्यापक व त्यािंचे तेथीि आलस्तत्व, याबद्दि मिा खूप 

आदर वाटतो. अिीकडीि आधलुनक प्राध्यापकािंसिंबिंधीची 

अमेररकन कल्पना, ही इिंग्ििंडमधल्यापेिा वेगळी आह.े पण 

आमच्या काळच्या जनु्या िोकािंबाबतही, हने्री वॅड्सवथव 

िॉ िंगफेिोसारखे प्राध्यापक लतथे होते, तेव्हा इिंलग्िश कल्पना 

अशी होती, की प्राध्यापक हा त्याच्या बुलद्धमत्तेमळेु व 

चाररत्र्यामळेु, माननीय असा माणसू समजिा जाई. त्याचे 

कानापासनू लनघािेिे कल्िे पोटापयांत पोचत असत. त्याच्या 

भोवतािच्या जगात काय चाििे आह ेयाबद्दि, अनलभज्ञपणे 

ते लवद्यापीठ पररसरात लहिंडत असत. तुम्ही त्याच्याकडे बघनू 

हात केिात, तरी त्याचे िि नसते. त्यािंना पैशािंसिंबिंधी काही 
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कळत नसते. व्यवसायसिंबिंधी फारच थोडे कळत असते. 

त्यािंची लवश्वासू माणसे, मोठ्या अलभमानाने त्यािंना ‘िहान 

मिू’ समजतात. 

याउिट त्याच्या आत लशकवण्याचा इतका खोि 

खलजना भरिेिा असतो, की त्यािा तळ नसतो. ह े ज्ञान 

ऐलहक जगात, व्यापारी जगात लकिं वा व्यावहाररक बाबतीत 

कुणािा फायद्याचे ठरत नसेि. पण त्याचा उपयोग आत्म्याचे 

रिण करण्यात व मन लवशाि करण्यासाठी होत असतो.   

ज्याची दाढी जास्त पािंढरी व जास्त िािंब आह,े जो 

व्यावहाररक जगापासून मनाने जास्त आलिप्त असतो, ज्याचे 

पैशासिंबिंधीचे, व्यापारासिंबिंधीचे व व्यवहारासिंबिंधीचे ज्ञान, 

शनू्याच्याही खािी असते, असा कुणी अशा प्राध्यापकािंच्या 

गटाचा मखु्य असतो. त्यािाच ते अध्यि बनवतात. 

अमेररकेत ह े सगळे बदििे आह.े लवद्यापीठातीि 

प्राध्यापक हा आता व्यग्र असिेिा, घाई असिेिा, जास्तीत 

जास्त व्यवसायलभमखु असा मनषु्य असतो. त्याचा बाणा 

आदशव व्यावसालयक माणसू असणे, हाच असतो. त्याचे 

छोटेसे कायाविय असते. टाईपरायटर असतो. स्टेनोग्राफर 
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असते. इथे बसनू उत्तम अशा आदशव व्यवसायाची सरुवात 

करत, तो लतिा पत्राचा मजकूर सािंगतो. “तमुच्या --- आठव्या 

--- मी असे म्हणेन --- इत्यादी.” तो लवद्याथ््याांना, त्याच्या 

बरोबरीच्या प्राध्यापकािंना, अध्यिािंना, त्यािा लिहू दणेाऱ्या 

कुणािाही पत्रे लिलहतो. तो दर मलहन्यािा लकती पत्रे लिलहतो, 

त्याची नोंद ठेवनू त्यािा तेवढे मोजमाप लदिे जाते. त्याने खपू 

लिलहिे तर त्यािा अिंमिबजावणी अलधकारी म्हणनू ओळख 

व मान्यता लमळेि. आलण त्याच्या बाबतीत मोठ्या गोष्टी 

घडून येतीि. एखाद्या साबण किं पनीत लकिं वा जालहरात किं पनीत 

त्यािा अिंमिबजावणी अलधकारी म्हणनू बोिावणे येऊ 

शकेि. तो मनषु्य थोडक्यात कामाचा झपाटा असणारा व 

कामाचा गवगवा करणारा आह.े त्याचे अिंलतम उलद्दष्ट एक 

चळवळ्या, कायवरत आलण आक्रमक मनषु्य बनायचे आह.े 

जर तो असा नसेि, तर त्यािा आता काढून टाकिे जाईि 

लकिं वा व्यावसालयक भाषेत सािंगायचे, तर त्याच्यासारख्याच 

असणाऱ्या लवश्वास ू माणसािंचे मिंडळ, त्यािा तेथनू 

जाण्यालशवाय काही पयावय ठेवणार नाहीत. प्राध्यापकाच्या 

आत्म्याच्या दृष्टीने त्यािा याबद्दि लवचार करायची काही 
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गरज नाही. कारण इतर सवाांप्रमाणे ती बाब लनयिंत्रण 

मिंडळाकडे सोपवण्यात येईि.  

अमेररकन प्राध्यापक त्याच्या लवद्याथ्याांबरोबर त्याच्या 

मनािा पटेि, अशा तऱ्हनेे वागतो. तो त्यािंना मेंढ्यािंच्या 

कळपाप्रमाणे, त्याने ठरविेल्या जलमनीवरुन, त्याने ठरविेल्या 

गतीने नेतो. तो त्यािंना ठरालवक कसोट्या दते, पाठािंतर करून 

घेत, हजेरी नोंदवत, गणुदान करत, गरुाख्यासारखा त्यािंच्या 

मागोमाग जात रहातो. एखाद्या व्यावसालयकाने त्याच्या 

कारखान्यातीि वेळापत्रक आखावे, त्याप्रमाणे तो सवव काही 

ठरवत जातो. या कृतीिा ‘करून दाखवणे’ म्हणतात. 

यासाठी सवावत मिंद लवद्याथ्यावच्या वेगाने जावे िागते. 

याची पररणीती मी ऐकिेल्या लमस्टर एडवडव बेट्टीने वणवन 

केिेल्या लशिणाची सिंरिक गटपद्धत म्हणतात, त्यात होते. 

बावन्न वषाांच्या सखोि अभ्यासानिंतर माझे असे मत 

झािे आह,े की या पद्धतीच्या मळुाशी त्याच्या लवनाशाची 

बीजे रोविेिी आहते. ती लनष्क्रीयतेिा आवाहन दतेात आलण 

बलुद्धमत्तेिा खािी खेचतात. मन लवशाि करणे, ह ेलशिणाचे 

खरे उलद्दष्ट आह.े पण ही पद्धत उिट, मनािा कोते बनवते. जर 



129 
 

आपण ही पद्धत चाि ू ठेविी तर लवद्यापीठािंमधनू लशिण 

हद्दपार होईि. काही चौकस मनाचे लवद्याथी त्यािंची वाट तेच 

शोधतीि.  

आता मी ऑक्सफडवची स्ततुी करायिा सरसावण्याचे 

मखु्य कारण, ही जागा पत्यि लदसणारी व लसद्ध करता येणारी 

कायविमता लकिं वा फिलनष्पत्ती मोजण्याच्या कामी, अजनू तरी 

फारशी पोचिेिी नाही. ऑक्सफडवची पणूव पद्धत अशी आह,े 

की बदु्धीमान लवद्याथ्याांना जास्त महत्व द्यायचे व मध्यम 

प्रतीच्या आलण डफराऊ लवद्याथ्याांना त्यािंच्या हवाल्यावर 

सोडून द्यायचे. योग्य वषे तेथे काढल्यावर, डफराऊ 

लवद्याथ्याांना सदु्धा पदवी प्रदान करण्यात येते. याचा अथव ते 

ऑक्सफडवमध्ये रालहिे, इथे श्वास घेतिा, आलण आता त्यािंची 

तरुुिं गातनू सटुका झािी, याहून अलधक काही नाही. 

लवद्याथ्याांसाठी एवढी अपेिा तरी समाज नक्की करू शकतो. 

पण बदु्धीमान लवद्याथ्याांसाठी ऑक्सफडव लवद्यापीठ अनेक दारे 

खिुी करते. प्रत्येक लवद्याथ्याांने कुिं पणाबाहेर उडी मारायची 

वाट बघत थािंबायचे काही कारण नाही. त्याने कुणासाठी 

थािंबायची गरज नाही. त्याच्या बदु्धीमत्तेच्या आवाक्याप्रमाणे, 
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त्यािा लजतक्या वेगाने पुढे जाता येईि, लततका तो जाऊ 

शकतो. सववसामान्य गटापेिा त्याची िमता जास्त असेि 

आलण त्याचा ट्यटूर लवद्याथ्याांमध्ये रुची असिेिा असेि, तर 

त्या लवद्याथ्याांची ज्योत पणूव प्रकाशाने उजळेपयांत, तो 

त्याच्याकडे िि दईेि. कारण डफराऊ लवद्याथ्याांचा कळप 

हाकून व ते कधी इथनू बाहरे पडतीि याची काळजी करून, 

ट्यटूरचा आत्मा सिंतषु्ट होत नाही. अमेररकन प्राध्यापकािा 

हुशार लवद्याथ्याांमध्ये रुची घेण्यास, वेळ असत नाही. तो 

त्याची वागण्याची पद्धत, त्याचे पत्रिेखन, त्याची कामािंची 

अिंमिबजावणी, त्यासिंबिंधीची बारीकसारीक कामे व पढुेमागे 

साबणाच्या कारखान्यात होणारी त्याची अिंमिबजावणी 

अलधकारी म्हणनू होणारी नेमणकू, यातच गुिंतनू पडिेिा 

असतो. ह े सवव करतािंना तो दमनू जातो. बलुद्धमान लवद्याथी 

म्हणजे त्यािा त्रास न दणेारे लवद्याथी, असे तो समजतो. तो 

सवव परीिा उत्तीणव होतो. सवव तोंडी परीिािंना हजर असतो. 

अशा लवद्याथ्याविा कामाचा झपाटा असणारा व कामाचा 

गवगवा करणारा बनवण्याचे प्रलशिण लदिे, तर ते 

त्याच्यासाठी नक्कीच चािंगिे आह.े पण त्यापिीकडे 

अमेररकन प्राध्यापक त्याचा लवचार करू शकत नाही. 
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समानतेचे कायमचे तत्व, नको असतािंना या जागी रुजिे आह े

आलण लतथे जीवनाचा श्वास असणारी असमानता (प्रत्येकािा 

त्याच्या िमतेप्रमाणे न्याय ) ही खरे तर आवश्यक आह.े 

अमेररकन आलण केनेडीयन कॉिेजािंच्या लवश्वास ू

मिंडळािंना ह े ऐकून धक्का बसिा, की ऑक्सफडवमधीि 

प्राध्यापक जवळजवळ काही काम करत नाहीत. काही 

व्याख्याने दतेात लकिं वा दते नाहीत. आलण पगार मात्र घेतात. 

तरी फक्त हचे प्राध्यापक लतथे असण्याची त्यािंची पात्रता असते 

--- म्हणजे त्यािंच्या आयुष्यातीि सववसामान्य उलद्दष्ट फसवे 

असते, तरी त्यािंच्यावर लवश्वास ठेविा जातो. तहहयात त्याना 

पगार लमळण्याची खात्री लदिी जाते. त्यािंच्या 

सदस्दलववेकबदु्धीिा स्मरून व त्यािंच्या इच्छाशक्तीिा 

आवाहन करून, त्यािंच्यावर लवश्वासाने कामािंची यादी 

सोपविी जाते. अशी माणसे दलुमवळ असतात. पण त्यापैकी 

एकेकटा माणसू, दहा अिंमिबजावणी अलधकारी आलण बारा 

सिंयोजकािंइतक्या िमतेचा असतो.  

तर मग आपण पालहल्याप्रमाणे ऑक्सफडवचा खपू चािंगिा 

दजाव, हा सिंस्थेच्या लवलशष्ट अशा पोकळ वा लदखाऊ कामाच्या 
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पद्धतीमध्ये असल्याचे ििात येते. ते या गहृीतकापासनू सरुु 

होत,े की प्राध्यापक हा खराखरुा लविान मनषु्य असून, त्यािा 

त्याच्या स्वतःच्या  लवश्वातच फक्त रुची आह.े आलण 

लवद्यापीठ ज्यािंची इतक्या गिंभीरपणे काळजी घेते असे 

ज्ञानलपपास ू लवद्याथी तेथे आहते. लहऱ्यासाठी कोंदण परुवणे, 

हा जनुा मध्ययगुीन दृष्टीकोन आह.े नवीन जागी ह े असे 

नसणार, यात काही सिंशय नाही. अलनवायव लशिण, राज्य 

लशिण, ज्ञानाच्या साववलत्रकीकरणाची िोकसत्ताक पद्धतीत  

मळू वस्तऐूवजी लतच्या साविीचा भरणा करणे येते आलण या 

सिग पट््टयात येणारे व आधलुनक जागी अनेक वषे रुजिेिे, 

असे अमेररकेतीि उच्च लशिण, मखुत्वे पैसा लमळवण्याच्या 

िेत्रातीि प्रवेशासाठी प्रमाण म्हणनू मानण्यात येते. ती केवळ 

पदवीसाठी पदवी, असे सहसा मानिे जात नाही. पण 

ऑक्सफडवमध्ये, जास्त उदात्त प्रकारे उच्च ज्ञानाची आस 

परुवण,े हा लशिणाचा हते ूअसल्याचे लदसते. 

मिा असे म्हणायचे नाही, की ऑक्सफडवबद्दिचे माझ े

मत अती स्ततुी करणारे आह.े एका बाजनेू मिा असे वाटते, 

की लनदान मध्ययगुीन काळाच्या उच्च आदशाांपासून, ते फार 
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दरू गेिे आह.े मी असे मत मािंडतो, की ऑक्सफडव 

लवद्यापीठाने लस्त्रयािंना प्रवेश लदिा, त्या मध्ययगुीन काळात 

लस्त्रयािंना, लवलशष्ट सामालजक रूढींपासनू सटुका लमळािेिी 

नव्हती.  मध्ययगुीन काळात असे गहृीत धरण्यात आिे होते, 

की त्यािंचा मेंद ू व त्यािंची मने खपू सुिंदर रीतीने व फार 

नाजकूपणे बनविी गेल्याने त्यािंना, काहीही लशकणे अवघड 

जाईि. त्यामळेु त्यानी काही लशकू दऊे नये. हल्िीचे जग 

एकदम दसुऱ्या टोकािा गेिे आह.े आता असे कुठेच लदसत 

नाही, की आता लस्त्रयािंनी गदी केिेिी कॉिेजे मळुात 

परुुषािंसाठी बािंधिी गेिी होती. पण ऑक्सफडव लवद्यापीठामध्ये 

असा बदि लदसून न आल्याचा मिा खेद होतो.  

माझ्यासारख्या मोठ्या अभ्यास ू माणसािा या तरुण 

लस्त्रयािंची हजेरीमळेु असे वाटते की, त्यातीि बऱ्याचशा 

आकषवक असतात व ऑक्सफडवच्या रस्त्यािंवर त्यािंच्या गाऊन 

आलण टोप्यािंमध्ये लफरत असतात, तेव्हा फार काळजीचे व 

दःुखमय वातावरण तयार होते. यासाठी कुणािा दोष द्यायचा 

आलण पलहल्यािंदा त्यािंनी ह ेकसे झेििे, ते मिा मालहती नाही. 

पण मिा एवढे समजते, की त्यािंनी पलहल्यािंदा 
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ऑक्सफडवच्याजवळ लस्त्रयािंचे खासगी कॉिेज बािंधिे आलण 

मग हळूहळू अशी कॉिेजे वाढवत नेिी. असे असेि, तर 

त्यािंनी फक्त आधीच्या अमेररकन प्रलथतयश पद्धतीचे 

अनकुरण केिे. जेव्हा अमेररकन कॉिेज स्थापन केिे जाते, 

तेव्हा लस्त्रया जलमनीकडे दिुवि करून, स्वतःचे वेगळे कॉिेज 

बािंधतात. निंतर त्या टोप्या आलण गाऊन घािनू, 

कुिं पणापिीकडून कॉिेजच्या खेळाडूिंकडे बघतात. पदवीपूवव 

परुुष लवद्याथी हे नैसलगवक रीत्या दणकट असतात आलण 

सहजासहजी लवचलित होत नाहीत. पण शेवटी अटळपणे, 

लवश्वास ूमिंडळातीि कुणीतरी पलहल्या वषावच्या लवद्यालथवनीच्या 

प्रेमात पडतो आलण त्याची खात्री पटते, की सहलशिण ह े

उदात्त कारणासाठी आवश्यक आह.े १८८० ते १९०० मधीि 

अमेररकन सिंख्याशास्त्र असे दाखवते की प्राध्यापक व लवश्वास ू

मिंडळातीि बरेच िोक यािंनी, पदवीपवूव लवद्यालथवनींशी िग्न 

करण्याचे प्रमाण अमकु प्रलतशत होते --- मी नेमका आकडा 

लवसरिो. पण ते खूप जास्त होते.  

ऑक्सफडविा काय झािे, ते मिा मालहती नाही. पण 

असेच काहीसे झािे. ते काही असो. पण आता लस्त्रया 



135 
 

सगळीकडे असतात. त्या कॉिेजमधीि व्याख्याने ऐकतात, 

बोटी वल्हवतात आलण मोठ्या रस्त्यािंवर रमतगमत लफरतात. 

त्या परुुष लवद्याथ्याांबरोबर गिंभीरपणे चढाओढ करतात. 

मागीि वषी त्यािंनी, लपिंगपॉ िंगमधीि लवजेतेपद व सईुकामातीि 

पाररतोलषक कुिगरुुिं च्या हस्ते पटकाविे. लशवाय सिंगीतकिा, 

पाककौशल्य व लस्त्रयािंच्या टोप्या बनवायच्या बाबतीत, परुुष 

लवद्याथी कुठेच नव्हते.  

जेव्हा लस्त्रयािंना बाहरे घािविे जाईि, त्यािा अजनू वेळ 

आह,े त्याआधी त्या लवद्यापीठात नक्की वचवस्व गाजवतीि. 

याचा लशकण्याच्या लवकासावर काय पररणाम होईि, हे 

काहीजणािंना मालहती असेि. पण ते सािंगायिा घाबरतीि.  

कें लिज लवद्यापीठ अजनूही हट्टीपणे या शोधालवरुद्ध 

भलूमका घेतािंना पाहून मिा आनिंद होतो. ते लवद्यापीठ सववश्रेष्ठ 

आह,े असे म्हणायिा माझा लवरोध आह.े ऑक्सफडव 

लवद्यापीठािा दोनदा भेट दऊेन व एकेका वेळी अनेक तास 

त्याचा सखोि अभ्यास करून, दोनदा तेथीि पदवीपूवव 

लवद्याथ्याांसमोर भाषण करून आलण तेथनू जवळ असिेल्या 

लमत्रे हॉटेिमध्ये मकु्काम ठोकून, आता मी मिा ऑक्सफडव 



136 
 

लवद्यापीठाचा माणसू समजतो. पण मिा हे कबूि केिे 

पालहजे, की कें लिज लवद्यापीठाने जास्त शहाण्या भागाची 

लनवड केिी आह.े  

मागीि लहवाळ्यात मी माझ्या शोधमोलहमेदरम्यान 

ििंडनिा असतािंना, कें लिज लवद्यापीठाशेजारी असणाऱ्या 

मलहिा कॉिेजमधीि लस्त्रयािंना लवद्यापीठात प्रवेश द्यावा का, 

याबद्दि माझे मत घेतिे गेिे. लवजयश्री खेचत, ती बिंद केिी 

गेिी आलण आवेशाचे योग्य लचन्ह म्हणनू, पदवीपूवव 

लवद्यालथवनींनी ऑक्सफडव लवद्यापीठाच्या मिंडळािा धुडकावनू 

िावत, लस्त्रयािंच्या कॉिेजचे गेट तडुविे. मिा मालहती आह,े 

की ही गोष्ट चािंगिी झािी, असे म्हणणे भयिंकर आह.े 

सगळ्या ििंडनच्या वतवमानपत्रात असा मथळा छापिा गेिा -

-- आपल्या पदवीपवूव लवद्यालथवनींची माकडे होत आहते का? 

इत्यादी इत्यादी. ‘मँचेस्टर गाडवन’ने लनषेध नोंदवत त्यािंच्या 

अिंकाची पाने काळी छापिी. ‘ििंडन मॉलनांग पोस्ट’ तर या 

बाबतीत काही आक्रमक भलूमका घेण्यास घाबरिे. उघडपण े

काही बोििे गेिे नाही. पण मिा ह ेनक्की मालहती आहे, की 

ििंडनच्या अनेक क्िबमध्ये गािातल्या गािात हसनू, 
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लवजयाचा आनिंद साजरा केिा गेिा. ििंडनच्या िोकािंना 

लस्त्रयािंनी चािंगिीच दहशत बसविी. इिंग्ििंडच्या िोकािंना 

घाबरवनू सोडिे. पण क्िबच्या सरुलित कोपऱ्यािंमधनू वेटर 

िोकािंना ऐकू येणार नाही व कुणा नवागताच्या कानावर 

पडणार नाही, अशा तऱ्हेने वयाने मोठ्या िोकािंचे गट शािंतपणे 

गािातल्या गािात हसत असत. दषु्ट म्हातारी माणसे 

एकमेकािंना म्हणत, “काय, त्यािंचे गेट मोडून टाकिे? आलण 

उगारिले्या हातामागे दोषी असल्यासारखे कुजबजुत. “त्यािंना 

चािंगिाच धडा लशकविा पालहजे.” पण बाहरे काही बोिायचे 

धाडस कुणी करत नसे. त्यािंच्यापैकी कुणी उठून, िोकसभेत 

प्रश्न लवचारणारे हवे होते. असे केिे गेिे असते तर, इिंग्ििंड 

तोंडावरच आपटिे असते.  

पण मी जेव्हा कें लिजचे मत ऐकिे, जेव्हा उमराव चॅथम 

िोकसभेत बोििा होता, तसे मिा वाटिे, “सर, अमेररकेने 

लवरोध केल्याचा मिा आनिंद होतो. कारण खपू वषे मागे मी 

लस्त्रयािंच्या उच्च लशिणाबद्दिचे माझे लवचार मािंडिे होते. 

तरीही हल्िीच्या लदवसात, त्यािंच्यालवरुद्ध एक शब्द काढिा, 

तरी स्वतःचे हाि करून घायची तयारी िागेि. ह ेकाचेच्या 
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खोिीत बसून, वीट बाहरे फेकण्यासारखे आह.े त्याचा त्रास 

होणारच. तेव्हा मिा असे म्हणायची घाई करू दे, की मी 

अगदी मनापासनू लस्त्रयािंच्या उच्च लशिणावर लवश्वास ठेवतो. 

खरे तर लजतके उच्च प्रकारचे लशिण, लततके जास्त चािंगिे. 

माझ्या मनात फक्त एवढाच प्रश्न आहे, की उच्च लशिण 

म्हणजे काय आलण ते कसे लमळवायचे” त्यातून एक दसुरी 

चौकशी लनघते, की स्त्री म्हणजे काय आलण ती पुरुषािंपेिा 

वेगळी कशी? मिा मालहती आह,े की हल्िीच्या लदवसात 

असे म्हणणे भयानक आह े पण माझा लवश्वास आह े की ती 

परुुषािंसारखी नाही. 

मिा असेही म्हणायचे आहे, की मी जेव्हा 

सहलशिणाबद्दि बोितो, तेव्हा मी मिा जे मालहती आहे, 

त्याबद्दि बोितो. या गोष्टीच्या सरुवातीिा, मी स्वतः पस्तीस 

वषाांपूवी सहलशिण घेतिे आह.े माझ्या लवरुद्ध बाजचू्या 

बाकािंवर सुिंदर मिुींचा ताफा असायचा. तो आमच्यासाठी 

काही वेगवेगळ्या लक्रयापदािंचा वाईट वापर करायचा. 

यथावकाश त्या मिुींची िग्ने होऊनही बराच काळ िोटिा. 
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त्यािंनी लशकिेिे ग्रीक त्यािंच्या सिंसारात बडूुन गेिे. पण पढुच े

काय? 

मिा त्याच्यापढुीि अनभुवही आह.े लशकॅगोिा 

पदवीपूवव वगावत मी तीन वषे काढिी.  लतथे माझ्या वगावतीि 

मिुी लहवाळ्यातीि पानािंसारख्या जाड होत्या आलण काही 

थोड्या कमी जाड होत्या. मॉ िंिीयिमधीि मॅक-गीि 

लवद्यापीठात प्राध्यापक असतािंना, मी सहलशिण घेणाऱ्या 

लवद्याथी व लवद्यालथवनींना वीस वषे लशकविे. 

त्या अनभुवाच्या आधारे मी खात्रीपवूवक म्हण ू शकतो, 

की ही गोष्ट चकू आहे आलण यातनू तिुनात्मक दृष््टया 

सविंगपणाच दृगोचर होतो आह.े सहलशिण ही अथावत मोठी 

आलथवक बचत आह.े दहा मिुािंचा व दहा मिुींचा एकत्र वगव 

चािवणे, ह ेदहा दहा जणािंचे दोन वेगळे वगव चािवण्यापेिा 

लनम्म्या खचावत होते. आलथवक दृष््टया लवचार करायचा तर 

असेच केिे पालहजे. पण आलथवक लवचार न करता काय उत्तम 

आह,े हा लवचार करायचा झािा तर गोष्ट वेगळी आहे. 

पायाभूत त्रास असा आह,े की परुुष व लस्त्रया ह,े वेगळी 

मन,े वेगळे दृष्टीकोन व वेगळे जीवनमागव असिेिे, दोन वेगळे 
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प्राणी आहते. कोण श्रेष्ठ आलण कोण कलनष्ठ आह,े हा लवचार 

इथे करायची काही गरज नाही. (जरी मिा वाटते, दवे 

माझ्यावर द्या करो) की मिा याचे उत्तर मालहती आह.े दोघ े

वेगळे आहते, ह ेकबिू केिेिे बरे.  

पण समानतेच्या वेड्या िािसेने, वरीि लवचार झाकून 

टाकिे आहते. जेव्हा लस्त्रया त्यािंच्या उच्च लशिणाच्या 

हक्काबद्दि जागतृ झाल्या, तेव्हा त्यािंनी असे गहृीत धरिे की 

त्यािंना त्यािंचा अभ्यासक्रम परुुषािंसारखाच हवा. वेगवेगळ्या 

लदशािंनी असणारा त्यािंचा दृष्टीकोन, परुुषािंपेिा जास्त चािंगिा 

व उच्च प्रकारचा नाही आह े का, आलण त्यािंच्या स्त्रीत्वािा 

साजेश्या व त्यािंच्या मनाच्या दृष्टीने सवावत योग्य ठरणाऱ्या 

प्रकारे अभासक्रम तयार केिा, तर ते चािंगिे ठरणार नाही का, 

ह े लवचारणे त्यािंनी थािंबविे नाही. मी या मदुद््यावर अजनू 

प्रकाश पाडतो. शास्त्र आलण गलणत या दोन लवषयात 

सववसामान्य लस्त्रया परुुषािंपेिा, दजावने खपूच कमी आहते. 

अथावत लनयमािा अपवाद अस ू शकतात. पण त्याने काही 

लसद्ध होत नाही. कॉनेि लवद्यापीठात पदाथवलवज्ञान शास्त्रात 

पलहल्या आिेल्या मिुीचे मिा काही सािंग ू नका. ते काहीच 
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नाही. प्राणीसिंग्रहाियातीि हत्ती एक ते दहा आकडे म्हण ू

शकतो. तरी मी मिा त्याच्यापेिा कमी दजावचा समज ूशकत 

नाही. 

अने वषाांच्या लनकािाचे तक्तीकरण केिे आलण प्रत्यि 

लशकवणाऱ्यािंचा अनुभव ििात घेतिा, तर असे लदसते, की 

शास्त्र आलण गलणताच्या बाबतीत लस्त्रया मागे पडल्या आहते. 

मॅक-गीि लवद्यापीठात गेल्या पिंचवीस वषावत, पलहल्या 

वषावच्या लवद्यालथवनी प्राथलमक शास्त्रात नापास झाल्यामळेु, 

त्यािंनी शोक प्रकट केिा. त्यावेळी कोणीतरी त्यािंचे अश्र ूपसुनू, 

तो लवषय रद्द केिा. 

पण कुठल्याही प्रकारे, परीिेचे लनकाि म्हणजे काही 

सववस्व नव्ह.े िेखी परीिा ही िमतेची खरी चाचणी असू 

शकत नाही, हे सवाांना मालहती आह.े त्यात स्मरणशक्तीवर 

जोर िावण्यावर भर असतो आलण सावकाशीने गेल्यास, 

दसुऱ्याच्या वाईट कल्पना ग्रहण करण्याची शक्यता असते. 

पोपट आलण कावळे परीिा चािंगिी उत्तीणव होतीि. खरे तर 

कॉिेजमध्ये तेच भरिेिे आहते. पण दसुरीकडे 

कल्पनालवषयक सालहत्याबरोबर आलण सौदयववादी पिंथाबरोबर 
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लशिणाची सौदयवलवषयक बाज ू पालहिी, तर मग इथे लस्त्रया 

वरचढ असतात. लनदान असाव्यात. पवूीच्या काळी पलहल्या 

गोष्टी सािंगणाऱ्या लस्त्रया होत्या. अजनूही त्या तशाच 

पाळण्याच्या बाजिूा आहेत. प्रथम कॉिेजिा येणारी स्त्री ही 

गोडगोड शब्दािंचे जाळे टाकणारी, भलवष्यवेत्ती आलण लतच्या 

कल्पनाशक्तीचा उजेड पाडणारी चेटकीण होती. आलण जर 

आक्रमक, रानटी व कमी बदु्धीमत्तेच्या परुुषाने लतिा 

नेस्तनाबतू करायचा प्रयत्न केिा, तर ती अजनू घोषणा दते 

बसेि. माझ्या लवचाराप्रमाणे, आपल्यािा कॉिेजमध्ये अजनू 

जास्त चेटलकणी आलण कमी शास्त्रलवषय पालहजेत.  

मी स्वतः अशा चेटलकणी पालहिेल्या आहते आलण खरे 

सािंगायचे तर, मिा त्या  आवडल्यादखेीि आहते. 

उदाहरणाथव, मॅसॅच््यसेुट्समधीि वेिस्िी, पेलनलसल्वालनया 

मधीि िायन मार, लजथे तीन मैिाच्या पररसरात परुुष 

माणसािा लफरकण्यास परवानगी नाही. माझ्या मते त्यािंच्या 

दृष्टीने ते चािंगिे रहाते. त्यािंच्यावरीि बिंधने कमी होऊन, त्या 

अलधक मोकळ्या होऊ शकतात. वगावत त्या अलधक 

मोकळेपणे चचाव करू शकतात. त्या आवाज चढवनू बोिू 
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शकतात. तर मॅक-गीि लवद्यापीठात, सभोवतािी परुुष 

लवद्याथ्याांमध्ये त्या चार वषे शािंत बसून रहातात.  

पण अजनू खोिवर असाही त्रास आह.े कॉिेजमध्य े

बरोबरीने जाणाऱ्या मिुामिुींची उलद्दष्ट े वेगळी असतात. 

मिुािंना त्यािंचे भलवतव्य घडवायचे असते. वकीि, इिंलजलनअर, 

डॉक्टर, उद्योजक व्हायचे असते लकिं वा राजकीय िेत्रात 

लशरायचे असते. मिुींचे तसे नसते.  

या बाबतीत उगीच ढोंग करून उपयोग नाही. ती 

म्हणायिा भयानक गोष्ट वाटेि पण मिुींना िग्न करायचे 

असते. नेहमीच त्यािंच्या बाबतीत िग्नािा प्राधान्य असते 

आलण त्यािंना ते मालहती असते. त्यामळेु कॉले्रजमध्येही 

बीजगलणत आलण राजकीय अथवशास्त्र लशकतानाही त्यािंचे िि 

नेहमी आजबूाजिूा असते. सरळ गोष्ट अशी आह,े की 

कॉल्रेजमध्ये चार वषे घािवल्यावर व ती करणार नसिेल्या 

भलवतव्यावर  पािकािंचा पैसा खचव केल्यावर, ती लबचारी िग्न 

करते. काही वषावत ती काटकोन लत्रकोणाचा कणव वगैरे 

लवसरून जाते आलण त्याची पवावही करत नाही. लतच्याकडे 

लवचार करायिा इतर बऱ्याच गोष्टी असतात.   
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या मदुद््यावर कोणी लकिं चाळेि, “पण िग्नासाठी मिुीने 

कॉल्रेजचे लशिण घेणे गरजेचे नाही का?” तर त्यािंना मी घाईने 

व ठामपणे असे उत्तर दईेनः ि आलण य मालहती नसणाऱ्या 

मिुीपेिा बीजगलणत मालहती असिेिी, म्हणजे एके काळी 

मालहती असिेिी मिुगी, जास्त उमदी लकिं वा जास्त सुिंदर 

बायको आलण आई असेि. पण मदु्दा असा आह ेकी, जे उच्च 

लशिण मिुािा वकीि बनवायिा मदत करते, ते मिुीिा 

बायको व आई बनवायिा मदत करते का? लकिं वा दसुऱ्या 

शब्दात, एक वकीि मिुगा  बायको व आई बन ूशकतो का? 

माझे उत्तर आह,े तो बन ूशकत नाही. चार वषावचा वेळ व चार 

हजार डॉिर खचव करून, ती कधीच जे भलवतव्य ती घडवणार 

नाही आह,े त्यावर वेळ व पैसे कशासाठी खचव करायचे 

आहते? त्यापेिा लतिा जे खरेखुरे आयषु्य पढुे जगायचे आह,े 

त्याच्याशी ससुिंगत असे, लशिण लतिा का देऊ नये? ढीगभर 

बीजगलणत लशकवण्यापेिा, लतिा चाररत्र्य बनवणारे लशिण 

का दऊे नये? 

पण नाही. लस्त्रया इरॅसमसने  लकिं वा लवल्यमने वकीि वा 

हुशार मिुािंसाठी तयार केिेिे, लशिणच लहसकावनू घ्यायिा 
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बघतात. निंतर घरी काही आजारपण अचानक आिे लकिं वा 

अपघात झािा आलण लतच्या लप्रयजनािंचे आयषु्य पणािा 

िागिे, तर लतचे ज्ञान, कसब व सिंकटावर मात करायचे धैयव 

लतिा गोळा करावे िागते. ती आयषु्यात कधीच जे लशकिी 

नाही, त्यासाठी लतिा घाईने एखादी बाई पैशाचे मोि दऊेन 

ठेवावी िागते.  

पण मी इथे सवव काही अभ्यासक्रमाची लशफारस करत 

नाही. पण मिुािंसाठी उच्च लशिण वेगळे आह ेव मुिींसाठी 

वेगळे आह,े एवढेच सािंगायचा प्रयत्न करतो आह.े लस्त्रयािंनाही 

पैसे लमळवनू घर चािवण्याची जबाबदारी अस ूशकते, ह ेमी 

नाकारत नाही. लतच्या उच्च लशिणाने लतिा ते करणे शक्य 

व्हावे. सवव मिुींनी पदवीधर झाल्याबरोबर िग्न करावे, असे 

काही नाही. पण त्याचे एवढे काही नाही.  

कोणीही तयार केिेिी लशिणपद्धती यापासून ढळेि, 

असे नाही. लशलिका लकिं वा समाजमान्य नोकरदार पद्धतीच े

काम करण्यासाठी, योग्य असे लतचे लशिण असावे. 

नवरा वा मिू नसिेल्या फक्त काही --- अगदी थोड्या 

लस्त्रया या खऱ्या अथावने स्वतःचे भलवतव्य घडवतात. त्यात 
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त्यािंचा त्याग असतो व ते कदालचत त्याना खपू मान दणेारे 

ठरते. आलण इतर सववजणी त्यािंच्या सिंथ पण व्यग्र आयषु्यात, 

नवऱ्याच्या व उमिणाऱ्या मिुािंच्या मोठ्या भलवतव्याची 

स्वप्ने बघत रहातात. पण अशा लस्त्रयादखेीि खपू कमी 

असतात. इतक्या कमी असतात की त्यामळेु सववसाधारण 

लवधानािा बाधा येत नाही. 

इथे मिा वाटते मी कें लिज लवद्यापीठ सोडून, बऱ्याचशा 

समस्यािंचा उहापोह केिेिा आह.े त्यामळेु मी आता माझ्या 

ऑक्सफडवच्या सववसामान्य अभ्यासाकडे वळतो. 

समग्र पररलस्थती पहाता, मी अशा लनष्कषावप्रत येतो की 

ऑक्सफडवमधीि आयषु्यातच उच्च लशिणासाठी असे 

काहीतरी असिे पालहजे. ट्यटूरबरोबर लसगरेट ओढून, 

आठव्या हने्रीच्या काळातीि स्वयिंपाकघरातीि अन्नावर 

जगनू, वेिींचा गुिंता झािेल्या खोिीत झोपनू, लवद्याथ्याविा 

अमेररकेत सहज न लमळणारे काही लमळते. मी लजतके यात 

िि घाितो, लततकी माझी खात्री पटत जाते, की वेिींचा गुिंता 

झािेल्या खोिीत झोपून, ह े लमळत असावे. मी लवद्याथी 

असतानाच्या माझ्या आयषु्यापेिा ह ेलकती वेगळे आह!े 
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     जेव्हा तीस वषाांपवूी मी टोरािंटो लवद्यापीठात लवद्याथी 

होतो, तेव्हा मी --- सरुवातीपासनू शेवटपयांत --- मी सतरा 

वेगवेगळ्या लवद्याथी लनवासात रालहिो. माझ्या मालहतीप्रमाणे 

अजनू तरी ही लनवासस्थाने, खुराडी म्हणनू गणिी जात 

नाहीत. अजनूही ती मॅक कौि, डारसे आलण सेंट पॅलिक 

रस्त्यािंच्या जवळ आहते. मी सािंगतो, ते खरे वाटत नसेि, तर 

तमु्ही स्वतः जाऊन खात्री करा. त्यावेळी शेकडोजण एका 

उदास वाटणाऱ्या जागेतून दसुरीकडे जात असत. एका 

खोिीत दोघे लतघे लकिं वा कधीकधी एकटाही रहात असे. 

आम्ही तळघरात जेवत अस.ू आम्हािा नेहमीप्रमाणे गाईिा 

मारून लशजविेिे गोमास लमळत असे व टेबिावर नेहमी 

सोडा लबलस्कटे ठेविेिी असत. टोरािंटोमधीि सवव 

वसतीगहृात ती असत. त्यानिंतर मी ती कधीच खाल्िी नाहीत. 

ती कुत्र्यािंच्या लबलस्कटापेिा बरी असत, पण कुरकुरीत नसत. 

माझ्या बरोबरीच्या सगळ्या मिुािंना ती आठवत असतीि. 

टोरािंटोमधीि अनेक प्रलथतयश जज्ज व व्यावसालयक त्यावर 

पोसिे गेिे आहते. आम्ही जे आयषु्य घािविे, त्यात 

बऱ्याचजणािंच्या सिंपकावसाठी फारशी सिंधी नसे. कॉिेजमध्ये 

वाचनािय नसे लकिं वा लवद्याथीखोिीही नसे. आम्ही कधीच 
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मालसके पालहिी नाहीत. व्यलक्तशः मिा त्यािंची नावेसदु्धा 

मालहती नसत. आम्ही कधीकधी लवद्यापीठ रस्त्यावरीि कर 

होवेि हॉटेिमध्ये जात अस.ू एकमेकािंच्या कल्पनािंची 

दवेाणघेवाण करायचा तेवढाच मागव, आमच्याजवळ होता.  

जेव्हा मी लवद्याथ्याांच्या मोठमोठ्या हॉिसारख्या 

खोल्यािंबद्दि व त्यािंना लमळणाऱ्या लवशाि आयुष्याबद्दि 

बोितो, तेव्हा मी ह े प्रत्यि अनुभविे असल्याने, बोितो. 

आम्हािा टोरािंटोमध्ये ऑक्सफडव मधल्यासारखी वसतीगहृ ेव 

आयषु्य लमळािे असते, तर मिा नाही वाटत, की मी कधी 

पदवीधर झािो असतो. तरीही मी लतथे रालहिो असतो. 

आमच्या खिंडातीि लवद्यापीठे मिा वाटते, लवद्यापीठ ही काय 

चीज आह ेएवढेच सािंगत असत. बहुधा मिुािंना लवद्यापीठात 

एवढ्यासाठीच पाठवत असावेत की त्याना लवद्यापीठ म्हणज े

काय असते, याची कल्पना यावी. लतथे त्यािंनी व्याख्याने 

ऐकावीत व पसु्तकािंमधीि आशय ग्रहण करावा, यासाठीच ती 

बािंधिी गेिी असावीत. लवद्याथी म्हणजे आजारी दमिेिा 

चेहरा असिेिा, मध्यरात्री लदवे जाळणारा, एक अशक्त प्राणी 

असेच समजिे गेिे. जर तुम्हािा त्याच्यासाठी काही करायचे 
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असेि तर, त्यािा पसु्तक द्या. जर तुम्हािा त्याच्यासाठी 

अजनू काही जास्त करायचे असेि तर,  टोपिीभरून पसु्तके 

द्या. यापेिाही जास्त काही तुम्हािा करायचे असेि तर, 

कॉिेजिा उपकृत करण्यासाठी एखादी चुरस असिेिे 

लवद्यावेतन (स्कॉिरलशप) ठेवा. आलण मग दोन तीन अशक्त 

लवद्याथ्याांना मरेमरेस्तोवर ते लमळवण्यासाठी कामािा िावा.  

     लवद्याथ्यावसाठी खरी गोष्ट म्हणजे, त्याचे आयषु्य 

आलण त्याच्याभोवती असिेिे वातावरण. एका दृष्टीने 

लवद्याथी स्वतःचे डोके वापरुन जे लशकतो, ते लशकतो. 

व्याख्याने ऐकून नव्ह.े यासाठी त्यािा सहाध्यायींबरोबर सतत 

जवळच्या सिंपकावची गरज असते. ते बरोबर खातात, गप्पा 

मारतात व लसगरेटी ओढतात. अनुभवातनू असे ििात आिे 

आह,े की यामळेु त्यािंची मने लवशाि होतात. त्यािंनी 

आरामशीरपणे व डोके वापरून बरोबर रालहिे पालहजे. त्यािंनी 

वर ओकच्या झाडाच्या तळुया असिेल्या, डाग पडिेिी 

काच असिेल्या लखडकीच्या मोठ्या जेवणघरात जेविे 

पालहजे. ज्यािंनी कॉिेजचे नाव मोठे केिे अशा, इथे जेवनू 

गेिेल्यािंची पदके व त्यािंनी लमळविेल्या ढािी इथे लभिंतीिा 
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टािंगिेल्या हव्यात. कॉिेजने लवद्याथ्याविा एकत्र रहाण्याच्या व 

जेवण्याच्या मोठ्या जागेतून जे द्यायिा पालहजे, ते त्यािा 

लमळत असेि, तर तो त्याचा हक्कच आह े जे लवद्यापीठ 

लवद्याथ्याांना ते देऊ शकत नाही ते त्याना फसवते.  

मी जर लवद्यापीठाची पायाभरणी करत असतो --- तर मी 

मिा शक्य आहे तेवढ्या, अगदी गिंभीरपणे --- प्रथम लसगरेट 

ओढायची खोिी बािंधिी असती. मग पैशािंची सोय झाल्यावर 

वसलतगहृाचा मोठा हॉि बािंधिा असता. मग, लकिं वा 

त्याबरोबरच, वाचनािय. आलण त्यानिंतर जर पैसे उरिे असते, 

ते मग मी लशकवण्यासाठी एक प्राध्यापक व काही क्रलमक 

पसु्तके, यावर खचव केिे असते.  

या लिखाणाचा बहुतेक भाग ऑक्सफडवचे सतत केिेिे 

स्तलुतगान वाटेि व अमेररकन लवद्यापीठािंच्या बाजनेू फार थोडे 

लिलहिेिे आढळेि त्यामळेु मी आता मोठ्या आनिंदाने 

ऑक्सफडवमध्ये व साधारण इिंलग्िश कॉिेजािंमध्ये काय चकुीचे 

आह,े याकडे वळतो. अमेररकन व आमची केनेलडयन 

लवद्यापीठे त्यािंच्यापेिा लकतीतरी आघाडीवर आहते.  
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 मदु्दा असा आह ेकी आठवा हने्री आता मतृ्य ूपाविेिा 

आह.े त्याने व मागीि शतकािंमधीि दानशरू मिंडळींनी 

लवद्यापीठािंसाठी कायकाय केिे आहे, याचा त्याना  अलभमान 

असिा, तरी आता ते त्याबद्दि सवव काही लवसरिेिे आहते. 

अमेररकेतीि व कॅनडातीि एकेकट्या व्यक्तीने, सरकारने व 

राजाने, लवद्यापीठे बािंधण्यासाठी लकती दणेग्या लदल्या आहते, 

त्याची इिंग्ििंडबरोबर तिुना होऊ शकत नाही. त्यािंच्याकडे 

पवूी अशी पद्धत होती. पण लवचारािंमधीि काही लवलचत्र 

गोंधळामळेु, इिंलग्िश िोक सरदार वोल्से, आठव्या हेन्रीची व 

राणी मागावरेटची उमद्या दणेग्यािंबद्दि, स्ततुी करतात. पण 

त्यािंना याची जाणीव होत नाही, की कानेजीज, रॉकफेिसव 

आलण लवल्यम मॅकडोनाल्ड ह ेहल्िीचे सरदार वोल्से आहते. 

लशकॅगो लवद्यापीठ तेिावर उभे रालहिे. मॅक लगि लवद्यापीठ 

बहुतािंशी तिंबाखवूर उभारिे गेिे. काही सिंशय सोडता, 

उदाहरणाथव, लिस्टॉिसारख्या लठकाणी, तसे अगदीच कमी 

आह.े पण तरी अमेररकेतीि व्यापार व उद्योगधिंद्याचे जग 

इिंग्ििंडमधीि उच्च लशिणािा, उदारतेने सिाम करते. 

त्यािंच्या प्राचीन पवूवजािंनी काय केिे, त्यािा जनुी कुटुिंबे अजनू 

लचकटून आहते. पण ती त्यािंचे फारसे अनकुरण करत नाहीत.  
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शेवटी आढावा घेतािंना, याचा नक्कीच लवचार केिा 

जातो. ऑक्सफडवमढीि जेवढ्या अनेक प्रकारच्या सधुारणा, 

अमेररकन पद्धतींचे अनुकरण करून सचुवल्या जातात, 

त्यापैकी माझ्या मते सवावत महत्वाची म्हणजे, काही 

ििाधीशािंना पकडायचे. त्यािंना िाखभर पौंडाच्या बरोबरीची 

मानाची पदवी द्यायची व त्याना ते आठवा हने्री असल्याची 

कल्पना करायिा सािंगायची. मी ऑक्सफडविा अशी ताकीद 

दतेो, की त्यािंनी ह े केिे नाही, तर पढुीि दोन शतके त े

लटकणार नाही.          

 

. 
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Buggam Grange 

बगॅम शेतघर 

 

बगॅम शेतघराकडे जाणाऱ्या िािंबिचक, अिंधारी 

रस्त्यावर माझी घोडागाडी लशरिी, तेव्हा आधीच सिंध्याकाळ 

झािेिी होती. मी त्या वास्ततू लशरतािंना जिंगिातनू एका 

लकिं काळीचा प्रलतध्वनी कानावर आिा. अशा लठकाणी, अशा 

वेळी, अशा लकिं काळ्या ऐकू येणारच, म्हणनू त्या िणी मी 

त्याकडे िि लदिे नाही. मी जात रालहिो. पण मी आत 

लशरायच्या वेळीच बरोबर ती लकिं काळी ऐकू यावी, याचे मी 
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मनाशी आश्चयव करत होतो. उदास होण्याचा माझा स्वभाव 

अलजबात नाही. पण तरीही आजबूाजचू्या पररसरातीि कशाने 

तरी, मिा थोडी भीती वाटू िागिी. ह े शेतघर इिंग्ििंडच्या 

अलतशय एकाकी भागात वसिेिे आह.े नेहमी परू येऊन पाणी 

साठणारी अशी ही दिदिीची जागा आह.े इथे सिंस्कृतीचा 

अगदी पुसट स्पशव झािेिा आह.े इथे साधारण दीड चौरस 

मैिाच्या पररसरातीि दिदिीत, बेडूक, छोटे मासे आलण 

माशा हे प्राणी, कसेबसे तग धरून रहात आहते. त्यािंची भाषा 

न समजणारी, तटुक तटुक अशी आह.े मात्र लतथे सतत 

पडणाऱ्या पावसाचा आवाज, नको इतका मोठा आह.े लजथ े

जमीन थोडीशी उिंच आह,े लतथे विृ व परजीवी वेिींचे, 

वटवाघळािंनी भरिेिे दाट जिंगि आह.े लतथे वटवाघळे मकु्त 

सिंचार करत असतात. जलमनीजवळीि हवा दिदिीतून 

लनघणाऱ्या वायूिंमळेु प्रदलूषत झािेिी आह.े जिंगिातीि िाि, 

काळसर लवषारी फळािंच्या व लवषारी वेिींच्या वासाने 

आसमिंत भरिेिा असतो.  

दपुारी पाऊस पडत होता, मी त्या घराजवळ आल्यावर, 

अिंधारी झाडािंमधनू उदास दःुखी पाण्याचे थेंब गळत होते. 
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घोडागाडीचे चौथे चाक तटुल्यामळेु काढून टाकिे होते. 

त्यामळेु माझ्या वाहनािा तीन चाके होती व ते एका बाजिूा 

कििेिे होते. लचखिातनू मागवक्रमणा करत होते. 

खटाऱ्यासारखे हळू चाित, त्या प्रसिंगाच्या उदासीनतेत भर 

घाित होते. गाडीचा चािक खपूच गप्प होता. घोडे धकु्याने 

परुते वेढून गेल्याने, जवळजवळ लदसतच नव्हते. इतका उदास 

प्रवास मी क्वलचत केिा असेि.  

माजिेल्या झाडाझडुुपािंनी भरिेिी लहरवळ असिेिे, 

अधववट अिंधारातीि जनुाट, पडके शेतघर लदस ू िागिे होते. 

उिंचावरीि खोिीच्या लखडकीच्या काचािंमधनू, अिंधुक उजेड 

लदसत होता. छपरावरीि घुबडािंच्या कळपाचे आतव घूत्कार व 

खिंदकातीि बेडकािंचे डराव डराव, यालशवाय सववत्र सामसमू 

होते. मी चािकािा खाणाखणुा करून पढुे जाण्यास 

सािंगण्याचा व्यथव प्रयत्न करत होतो. मिा त्याच्या 

चेहऱ्यावरीि भीतीचे सावट समजत होते. केवळ जास्तीच्या 

सहा पेनी लदल्यामळेु, त्यािा घोडागाडी घरापयांत घेऊन जाणे 

भाग होते. मी उतरल्याबरोबर त्याने गाडी वळवनू पोबारा 

केिा.  
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काहीतरी नको ते होण्याच्या काळजीने, त्या चािकाची 

उडािेिी भिंबेरी बघत, मी मनापासून हस ू िागिो. (मिा 

अिंधारात मनापासून हसायची सवय आह.े) मी घराच्या 

दाराशी गेिो व घिंटी वाजविी. मिा इमारतीच्या आत तटुक 

पण िािंबिेिा आवाज ऐकू आिा. मग परत शािंतता पसरिी. 

मी जीवाचे कान करून ऐकू िागिो. 

पण काही ऐकू येईना. कदालचत एका माणसाचा दःुखाने 

हळू कण्हल्यासारखा आवाज येत होता. माझा लमत्र जेरेमी 

बगॅमने सािंलगतल्याप्रमाणे, ते शेतघर ररकामे नव्हते. मी जड 

दगडाने दारावर जोरजोरात आघात करू िागिो. या लठकाणी 

मी वाचकािंना ( ते जास्त घाबरण्यापूवी ) ह ेसािंलगतिेिे बरे, 

की मी नोव्हेंबरमधीि त्या अिंधारी सिंध्याकाळी, बगॅम 

शेतघराच्या दारावर पोचून दारावर घडका दणे्यासाठी कसा 

पोचिो.  

एक वषावपवूी, मी उमराव सर जेरेमी बगॅम याच्या 

कॅलिफोलनवयामधीि कुरणातीि घराच्या व्हरािंड्यात, 

त्याच्याबरोबर बसिो होतो.  
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तो म्हणत होता, “तर मग त ू सववश्रेष्ठ अशा नैसलगवक 

शक्तीवर लवश्वास ठेवत नाहीस? 

मी लसगरेट पेटवत उत्तरिो, “जराही नाही.” मिा जेव्हा 

जोर दऊेन बोिायचे असते, तेव्हा मी सहसा लसगरेट ओढतो.  

सर जेरेमी बोििा, “ठीक आह.े काही झािे तरी, बगमॅ 

शेतघर पछाडिेिे आह.े तिुा खात्री करून घ्यायची असेि, 

तर कधीही लतथे जा व एक रात्र काढ. मग तझुे तिुा समजेि.” 

मी बोििो, “माझ्या आवडत्या माणसा, “याहून जास्त 

आनिंद मिा कशातच लमळणार नाही. मी सहा आठवड्यािंनी 

इिंग्ििंडिा परत येईन व तझु्या कल्पना धसास िावनू पाहीन.” 

मी अलवश्वासाने पढुे बोििो, “असा एखादा लवशेष ॠत ु

लकिं वा लदवस आह ेका, जेव्हा लतथे जास्त भीती असेि?” 

सर जेरेमीने माझ्याकडे लवलचत्रपणे बलघतिे व म्हणािा, 

“का? त ूतेथीि काही गोष्ट ऐकिी आहसे का?”  

मी आनिंदी आशावादाने म्हणािो, “त ू आज रात्री 

सािंलगतल्याच्या आधी, मी या जागेबद्दि कधीच काही 

ऐकिेिे नाही. माझ्या लप्रय माणसा, तझुी अशी काही 
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लमळकत इिंग्ििंडमध्ये आह,े याची मिा सतुराम कल्पना 

नव्हती.” 

सर जेरेमी बोििा, “गेिे वीस वषे ते शेतघर बिंद आह.े 

पण मी लतथे --- होरोड नावाचा माणसू ठेविेिा आह.े माझ्या 

वलडिािंच्या काळात व त्यापवूी तो स्वयिंपाकी होता. जर तिुा 

जायचे असेि, तर मी त्यािा लिहीन. तुिा तझुे नशीब 

आजमावनू बघायचे आह,े तर त ूतेथे पिंधरा नोव्हेंबरिा जा.” 

लमसेस बगॅम. क्िॅरा व मिुी व्हरािंड्यात आल्या आलण ते सवव 

काही माझ्या मनातून लनघून गेिे. मी परत ििंडनिा येईपयांत 

त्याचा लवचारही केिा नाही. निंतर काही लवलचत्र योगायोगाने, 

काही नको ते होणार आह े अशा अटकळीने लकिं वा तमु्ही 

त्यािा काहीही म्हणा, पण मिा अचानक पिंधरा नोव्हेंबरिा ते 

आठविे. सर जेरेमी याने होरोडिा कळविे होते का, ते मिा 

मालहती नव्हते. पण मी लतथे जायिा लनघािो आलण रात्री लतथे 

जाऊन थडकिो. 

मी दारावर मारत असिेल्या धडकािंचा, प्रलतध्वनी उमटू 

िागिा. मिा आतनू पदरव आिा आलण कड्या काढल्याचा 

आवाजही आिा. दार उघडिे. हातात मेणबत्ती घेतिेिा एक 
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माणसू अवतीणव झािा. त्याचे लवटिेिे काळे कपडे --- एके 

काळचे  स्वयिंपाक्याचे कपडे --- पािंढरे केस व बरेच जास्त 

वय, तो सर जेरोमी याने सािंलगतिेिा, होरोड असल्याचे सािंगत 

होते.  

एकही शब्द न बोिता, त्याने मिा आत घेतिे व माझ े

बाहेरचे ओिे कपडे काढायिा मदत करू िागिा. मग हाताने 

खणुा करून त्याने मिा एका मोठ्या खोिीत, बहुधा 

जेवायच्या खोिीत, नेिे.  

माझा स्वभाव उदास होण्याचा नाही, ह े मी मिा वाटते 

पवूी बोििो होतो. आलण तरीही तेथीि एकुित्या एक 

मेणबत्तीच्या उजेडातीि िाकडी लवशाितेत, ररकाम्या 

घराच्या शािंततेत आलण जास्त करून, त्या नोकराच्या मौनात, 

मिा फार अस्वस्थपणाची भावना होऊ िागिी. होरोड 

मागेपढुे करत असतािंना, मिा त्याच्या चेहऱ्याचे लनरीिण 

करायची सिंधी लमळािी. इतके उदासीनतेचे भाव पसरवणारा 

चेहरा मी क्वलचतच पालहिा असेि, रोलगष्ट लपवळा चेहरा 

आलण पािंढरे केस! ( तो लनदान सत्तरीचा तरी होता. ) आलण 

त्याचे नजर न लभडवणारे, अपराधी झाक असिेिे डोळे, तो 
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भीतीच्या छायेखािी वावरत असल्याचे सािंगत होते. तो 

पाविािंचा आवाज न करता चाित होता आलण वेळोवेळी 

खोिीच्या अिंधारी कोपऱ्याकडे नजर टाकत होता.  

मी मनापासनू, जोरात म्हणािो, “सर जेरोमीने मिा 

सािंलगतिे, की तो तिुा माझ्या येण्याबद्दि सािंगेि.”  

मी बोिताना त्याच्या चेहऱ्याकडे बघत होतो. 

होरोडने उत्तरादाखि त्याचे बोट ओठािंवर ठेविे. तेव्हा 

मिा कळिे, की तो मकुा व बलहरा होता. मी लनराश झािो 

नाही. ( मिा वाटते, मी ह ेसािंलगतिे आह.े ) पण या ररकाम्या 

घरातीि माझा एकमेव सोबती असा आहे, ह ेजाणवनू माझ्या 

हृदयातनू एक थिंड िहर दौडत गेिी.  

होरोडने माझ्यासमोर थिंड मासाचा तकुडा, थिंड बदक, 

चीज आलण सफरचिंदाचे सरबत ठेविे. पण माझी भकू मेिी 

होती. मी बदक खाल्िे. पण मासाचा तकुडा सिंपल्यावर, मिा 

खरे तर चीज खायचे नसनूही मी खाल्िे. सरबत आिंबट होते. 

मी ते अजनू घेतिे. पण त्यामळेु मिा उगीचच मििू वाटू 

िागिे. मग मी ते अजनू प्यायचे टाळिे. 
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माझे जेवण झाल्यावर होरोडने मेणबत्ती उचिून, मिा 

त्याच्या मागे येण्यासाठी खणुाविे. आम्ही घराच्या ररकाम्या 

पॅसेजमधनू जात रालहिो. बगॅम घराण्यातीि िोकािंची 

िटकविेिी लचत्रे आमच्याकडे बघत होती. ती जण ू

लचत्राच्या चौकटीतून माझ्यासारख्या आगािंतकुाच्या अिंगावर 

येत होती. 

होरोडबरोबर मी वरच्या मजल्यावर गेिो. माझ्या ििात 

आिे की तो मिा, खािनू उजेड लदसिेल्या पूवेकडीि 

मनोऱ्याखािीि खोिीत नेत होता. मी एका िागनू झोपायची 

खोिी असिेल्या उठाबसायच्या खोिीत जाऊन पोचिो. 

खोिीत खािीि बाजिूा शोभादायक िाकूड ठोकिेिे होते 

व त्यावर उच्च मलू्य असिेल्या किात्मक वस्त ूमािंडिेल्या 

होत्या. टेबिावर मेणबत्ती जळत होती. पण त्याच्या 

लमणलमणत्या प्रकाशात पररसर आणखीच सुना लदसत होता. 

होरोडने शेकोटीवर ओणवनू, ती पेटवण्याचा प्रयत्न केिा पण 

िाकडे दमट असल्याने ती मिंदपणे पेटिी.  

होरोड गेिा. तो जातानाच्या आवाजाचा प्रलतध्वनी मिा 

ऐकू येत होता. तो कदालचत माझा तकव  असेि, पण त्याच्या 
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जाण्यातनू मिा एक रुदन केल्यासारखा आवाज िाकडी 

लभिंतीमागनू येत असल्यासारखे वाटिे. लनयमाप्रमाणे, माझा 

धीर सटुिा नव्हता. ( माझी खात्री आह ेकी ह ेआठवण्याइतके 

वाचक हुशार आहते. ) तरीही कपाटाचे दार उघडून आत 

बघायचा मिा धीर होईना. मी मिंद शेकोटीसमोरीि मोठ्या 

खचुीत बसिो. लतथे थोडा वेळ बसल्यावर माझी नजर 

शेकोटीवरीि कट््टयाकडे गेिी. लतथे मिा लिलहिेिे एक पत्र 

पडिे होते. मी ते हस्तािर, सर जेरेमी बगॅमचे असल्याचे 

ओळखिे. मी ते उघडिे. त्यात असे लिलहिे होतेः  

माझ्या लप्रय डीगबाय, आपल्या भेटीत आपण बोििेिे 

तिुा आठवत असेि. त्यावेळी मिा तिुा, बगॅमच्या 

शेतघराचे गढू सािंगायिा वेळ झािा नाही. तरीही मी असे 

गहृीत धरिे, की त ू लतथे जाशीि व होरोड तिुा मनोऱ्याच्या 

खोिीत ठेवेि. तेवढ्याच खोल्या रहाण्यायोग्य आहते. 

त्यामळेु मी त्यािा ह ेपत्र तिुा लतथे लमळेि, असेच ठेवायिा 

सािंलगतिे. ती गोष्ट अशी आहःे  

पन्नास वषाांपवूी, पिंधरा नोव्हेंबरच्या रात्री, माझ्या 

आजोबािंचा त ूबसिा आहेस, त्या खोिीत त्यािंच्या पुतण्याने, 
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सर डुगॅम बगॅमने खनू केिा. तझु्याशेजारी असिेल्या, त ू

आता पत्र वाचत असिेल्या टेबिाशेजारी ते बसिेिे 

असतािंना, त्यािंना मागून भोसकिे गेिे. ते दोघे टेबिावर पत्ते 

खेळत होते. जलमनीवरीि पत्तयािंच्या पसाऱ्यात व सोन्याच्या 

नाण्यािंमध्ये त्यािंचे शव सापडिे. सर डुगॅम बगॅम पेय 

प्यायल्याने बेहोश होऊन त्यािंच्याशेजारी पडिेिे होते व 

त्याच्या हातात हत्या केिेिा सरुा होता. त्याची बोटे रक्ताने 

माखिेिी होती. माझे आजोबा अिीकडीि लपढीतीि असनू 

इस्टेटीचा काही भाग त्यािंच्याकडे होता. तो त्यािंच्या मतृ्यनृिंतर 

सर डुगॅमिा लमळणार होता. सर डुगॅम बगॅमवर कोटावत खटिा 

चािविा जाऊन, त्यािा फाशीची लशिा झािी. त्याच्या 

फाशीच्या उिंच तख्तावर चढण्यापवूी, त्यािा अलधकारी 

िोकािंकडून तोंडािा फडके बािंधायची परवानगी दणे्यात 

आिी. त्याच्या अिंगावर तेव्हा असिेिे सवव कपडे तझु्या 

उजवीकडीि िहान कपाटात ठेविेिे आहते. त्यावर तोंडािा 

बािंधिेिे फडके आह.े असे बोििे जाते, की प्रत्येक पिंधरा 

नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री, कपाटाचे दार उघडून सर डुगॅम बगॅम 

बाहेर येऊन खोिीत चाितो. त्यामळेु ते शेतघर राखायिा 

नोकर लमळत नाहीत. आलण ती जागा --- होरोड सोडून --- 
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अनेक वषे ररकामी पडिी आह.े खनुाच्या वेळी कुटुिंबात काम 

करायिा आिेिा होरोड, बावीस वषाांचा तरूण होता. त्याने 

खोिीत लशरून खनू झािेिा प्रथम पालहिा. फाशीच्या 

लदवशी त्यािा, अपिंगत्व येऊन त्याची वाचा गेिी. तेव्हापासून 

आतापयांत, त्याने ह े घर कधी सोडिे नाही. लतथे तो एकटा 

रहातो. तझु्या थकवणाऱ्या प्रवासानिंतर तिुा शभुरात्र म्हणतो. 

तझुा लवश्वास,ू  

जेरेमी बगॅम. 

ह े पत्र वाचल्यावर माझी मानलसक लस्थती कशी झािी 

असेि, ते मी वाचकािंवर सोडतो. 

माझा सववश्रेष्ठ अशा नैसलगवक शक्तीवर फारसा लवश्वास 

नाही, तरी मिा ह े कबिू केिे पालहजे, की मी आता ज्या 

वातावरणात बसिो होतो, त्यामळेु मिा लनदान अस्वस्थ 

वाटत होते. माझे वाचक कदालचत मिा हसतीि. पण मी 

त्यािंना अशी खात्री दतेो, की शेवटी मी उठून माझ्या पायािंवर 

उभा रालहिो आलण मेणबत्ती माझ्या हातात घेऊन, झोपायच्या 

खोिीकडे लनघािो. जसा मी मागे गेिो, तसे बिंद कपाटातनू 

कण्हल्यासारखा आवाज येऊ िागिा. मी अजनू जोराने मागे 
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जाऊ िागिो. मी घाईघाईने मेणबत्ती लवझवनू टाकिी व मिा 

अिंथरुणात िोटून लदिे. माझे पािंघरूण माझ्या डोक्यावर घेतिे. 

पण माझे कान व डोळे बाहेर िागिेिे होते. 

मी असा प्रत्येक आवाज लकती वेळ ऐकत होतो, कुणास 

ठाऊक! सववत्र सामसमू होते. थोड्या थोड्या वेळाने घबुडाचे 

ओरडणे माझ्या कानावर पडत होते. मध्येच खािी जलमनीवर, 

साखळी ओढल्याचा आवाज येत होता. एकापेिा जास्त वेळा 

मी बाहरेच्या खोिीतून कण्हल्यासारखा आवाज ऐकिा, 

याबद्दि मिा खात्री होती. माझ्या ििात आिे, की आता 

हळूहळू मध्यरात्र होण्याची वेळ जवळ येते आह.े मिा 

अिंधारात माझे घड्याळ लदसत नव्हते. पण वेळाचा अिंदाज 

करून, मिा ते समजिे. मग माझे कान कसिाही आवाज 

ऐकायिा उत्सकु बनिे. बाहेरीि पाणथळ जागेपासनू दरू 

वाजणारी बगॅम गावातीि चचवमधीि घिंटा, नक्कीच बाराचे 

टोिे दते होती.  

शेवटच्या टोल्याबरोबर, पुढच्या खोिीतीि कपाटाचे दार 

उघडिे. ह ेमिा कसे कळिे, ह ेलवचारायची काही गरज नाही. 

अथावत मिा ते लदसत नव्हते, पण ऐकू येत होते लकिं वा जाणवत 
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होते. माझ्या डोक्यावरीि सवव केस उभे रालहिे. बाहेरच्या 

खोिीतीि कुणाचे तरी आलस्तत्व मिा समजत होते. मी 

व्यक्ती म्हणणार नाही, लजविंत आत्मा, लकिं वा एक आलस्तत्व! 

कुणािाही ते कळिे असते. मिा काही आवाज येत होता. 

हातािंनी कुणी जलमनीवर चाचपडत होते. नाण्यािंचा बारीक 

आवाजही येत होता.  

माझे केस आता डोक्यािा अगदी काटकोनात उभे 

रालहिे. माझे वाचक मिा दोष दवेोत, पण तसे होते खरे. निंतर 

त्याच िणी, इमारतीत खािी आत्म्यािा अती दःुख होत 

असल्यासारखा, िािंबिचक व भेदनू टाकणाऱ्या रडण्याचा 

आवाज येऊ िागिा. माझे वाचक यावर कदालचत नाक 

मरुडतीि, पण त्याच िणी, मी पळून जायचे ठरविे. निंतर 

काय झािे ह ेबघायिा, मी लजविंत राहीन की नाही, याची मी 

इथे चचाव करणार नाही. माझी एक कल्पना अशी होती, की 

बाहेर पडायचे व िवकर बाहेर पडायचे. मी होतो त्या 

खोिीची लखडकी जलमनीपासनू, पिंचवीस फुटािंवर होती. मी 

तेथनू उडी मारिी. एका ढािंगेत खािीि लहरवळीवर झडूुपात 

पडिो. रस्त्याने मी िािंब ढािंगा टाकत पळत सटुिो. 



167 
 

दिदिीतून तीन लमलनटात, पाच मैि पळािो. असे मिा 

घाबरट भावनामयतेने अचकूपणे वाटिे, एवढे खरे. त्यािा 

कदालचत जास्त वेळ िागिा असेि. बगॅममधीि शस्त्रािंत्राचा 

साठा असिेिा छोटा भाग िागेपयांत मी थािंबिो नाही. मग 

तेथीि दारावर टकटक करुन लतथे रात्रीपरुता आसरा घेतिा.  

नोव्हेंबरमधीि स्वच्छ सयूवप्रकाशाच्या व थिंडीने दव 

पडिेल्या लदवशी, म्हणजे दसुऱ्या लदवशी मी मोटारीने बगॅम 

शेतघरात, सहा स्थालनक पोलिसािंना व एका डॉक्टरिा घेऊन, 

परत गेिो. त्यामळेु खपूच फरक पडिा. आमच्याबरोबर 

लपस्तिेु, फावडी, गिोि, बिंदकुा व प्िँचेट फळा घेऊन गेिो. 

आम्हािा जे काही सापडिे, त्यामळेु त्या शेतघराचे गढू 

कायमचे नाहीसे झािे. आम्हािा होरोड स्वयिंपाकघरातीि 

फरशीवर मरून पडिेिा लदसिा. डॉक्टर म्हणािे, की तो 

हृदयलवकाराच्या धक्क्याने मेिा आह.े धळुीतीि त्याच्या 

बटुािंच्या ठशािंवरून ह े स्पष्ट होते, की तो त्या रात्री 

मनोऱ्याखािीि खोिीत आिा होता. टेबिावर त्याने एक 

कागद ठेविा होता. त्यात पन्नास वषाांपवूी त्याने केिेल्या, 

आजोबा जेरेमी बगॅम याच्या खुनाचा पणूव कबुिीजबाब 
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लिलहिा होता. ज्या पररलस्थतीत खनू केिा गेिा, त्यामळेु 

त्यािा खनुाचा आळ, पेयपानामळेु आधीच बेहोश झािेल्या 

सर डुगॅमवर घेणे सोपे गेिे. प्िँचेट फळ्यामळेु आम्हािा सर 

डुगॅमकडून याबद्दि दजुोरा लमळािा. त्याने वचन लदिे, की 

यापढुे त्याचे नाव त्या वास्तमूध्ये घेतिे जाऊ नये. जेणेकरून 

तो तेथनू कायमचा लनघून जाईि.  

माझा लमत्र, हल्िीचा सर जेरेमी, बगॅम शेतघराची 

डागडुजी करून त्यात राहू िागिा. त्या घराभोवतीचा खिंदक 

बजुवण्यात आिा. सवव घर लवजेच्या लदव्यािंनी उजळिे गेिे. 

जिंगिातनू त्या घरापयांत मोटारीसाठी सुिंदर रस्ते बािंधण्यात 

आिे. वटवाघळािंना ठार मारिे व घबुडािंना मारून पेंढा भरून 

ठेविे. त्याची मुिगी क्िॅरा माझी बायको झािी. मी हे लिलहत 

असतािंना ती माझ्या खािंद्यावरून वाकून बघत आह.े तमु्हािा 

अजनू काय हवे आह?े 
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How We Kept Mother’s Day 

As Related by a Member of the Family 

आम्ही मातृकिन िसा साजरा िेला 

 

अिीकडे नव्याने सरुु झािेल्या काही कल्पनािंपैकी, 

वषावतनू एकदा मातलृदन साजरा करायची कल्पना सवोत्तम 

आह.े अकरा मे ही तारीख अमेररकेत इतकी िोकलप्रय होऊ 
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िागिी आह ेआलण माझी खात्री आहे, की िवकरच ह ेिोण 

इिंग्ििंडमध्येही पसरेि.  

आमच्यासारख्या मोठ्या कुटुिंबात, अशा कल्पना फार 

िवकर रुजतात. तेव्हा आम्ही मातलृदन दणक्यात साजरा 

करायचे ठरविे. आम्हािा ती कल्पना फारच पसिंत पडिी. 

आईने आपल्यासाठी वषावनवुषे लकती केिे आह,े लकती त्याग 

केिा आह ेआलण लकती  कष्ट घेतिे आहते, याची आम्हािा 

जाणीव झािी. 

त्यामळेु आम्ही तो सवव कुटुिंबाचा, सटु्टीचा मोठा लदवस 

असल्याचे ठरवनू टाकिे. आईिा आनिंदी करण्यासाठी, शक्य 

ते सवव काही करण्याचे ठरविे. वलडिािंनी कायावियातनू त्या 

लदवशी रजा घ्यायचे ठरविे. म्हणजे मग तो लदवस, छान 

साजरा करता आिा असता. मी व माझी बहीण अॅन लहने, 

त्यालदवशी महालवद्याियात न जाण्याचे ठरविे. मेरी व माझ्या 

भावाने, शाळेत न जाण्याचे ठरविे.  

आमचा असा बेत होता, की एखाद्या मोठ्या 

सणासारखा, लिसमससारखा, तो लदवस साजरा करायचा. 

त्यासाठी आम्ही घर फुिािंनी व काही सुलवचारात्मक 
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ध्येयवाक्ये जागोजागी िटकवनू सजवायचे ठरविे. 

लिसमसिा नेहमी आईच घर सजवते. त्यामळेु आम्ही लतची 

मदत घ्यायचे ठरविे.  

माझ्या दोन्ही बलहणींनी ठरविे, की त्या लदवशी त्यािंचे 

कपडे उत्तम हवेत. त्यामळेु मग त्यािंनी नवीन टोप्या आणल्या. 

आईने त्यावर किाकुसर केल्याने त्या छान लदस ू िागल्या. 

त्या लदवसासाठी वलडिािंनी चार रेशमी टाय आणिे. एक 

त्यािंच्यासाठी व बाकी आम्हा मिुािंसाठी. आम्ही आईसाठी 

टोपी आणणार होतो. पण असे ििात आिे, की लतिा लतची 

जनुी टोपीच फार आवडते. दोघी मिुी म्हणाल्या, की ती जनुी 

टोपी लतिा खपू शोभनू लदसते. न्याहारीनिंतर आम्ही एक मोटार 

भाड्याने ठरवनू, त्यामधून आईिा सुिंदर जागी लफरवनू 

आणायचे ठरविे होते, ह ेआम्ही आईिा न सािंगता, एकदम 

लतिा आश्चयवचलकत करणार होतो. अशी सिंधी आईिा कधी 

लमळत नाही. कारण आम्हािा एकच नोकर ठेवणे परवडते 

आलण मग आईचा बराचसा वेळ घरकामातच जातो. गाडीतनू 

लफरून, लतची सकाळ मैिोनमैि सुिंदर दृष्ये बघण्यात छान 

गेिी असती. 
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पण त्या लदवशी सकाळी, आम्ही आमचा बेत थोडासा 

बदििा. वडीि म्हणाि,े लतिा नसुते लफरायिा नेण्यापेिा 

आपण मासे पकडायिा नेऊ. गाडी ठरवनू पैसे भरिेिे 

असल्यान,े आम्ही गाडी डोंगरािंमध्ये झऱ्याजवळ नेऊ शकिो 

असतो. वडीि म्हणािे की कुठे जायचे आह े हे न ठरवता, 

नसुतेच लफरत बसिो, तर ते भरकटणे ठरेि. पण मासे 

पकडायचे असे ठरविे असेि, तर आपिी मजा वाढेि. 

त्यामळेु एक लवलशष्ट ठरिेिी गोष्ट असेि, तर आईसाठी 

दखेीि ते जास्त चािंगिे ठरेि, असे आम्हािा वाटिे. तसेही 

वलडिािंनी आदल्यालदवशीच, एक नवीन गळ आणिा होता. 

त्यामळेु मासेमारीसाठी जायची कल्पना आणखीनच उचिनू 

धरिी गेिी. आईिा हवे तर, ती तो गळ वापरू शकेि. खरे 

तर ते म्हणािे, की तो लतच्यासाठीच आह.े पण आई म्हणािी, 

की ती त्याना मासे पकडताना नसुते बघेि. स्वतः मासे 

पकडणार नाही.  

अशा तऱ्हनेे आम्ही सहिीची पणूव तयारी केिी. आम्ही 

आईिा सँडलवचेस व थोडेफार जेवण तयार करायिा 

सािंलगतिे. म्हणजे भकू िागिी, तर ते खाता आिे असते. तरी 
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आम्ही लिसमस लकिं वा नवीन वषावच्या सणासारखे, दपुारी 

खऱ्या जेवणासाठी घरी आिोच असतो. आईने एका 

लपशवीत सवव खाद्यपदाथव मोटारीतनू नेण्यासाठी बािंधनू घेतिे. 

पण गाडी प्रत्यि दारात येऊन थािंबिी, तेव्हा असे 

लदसि,े की खाद्यपदाथव व मासेमारीचे सालहत्य, गळ वगैरे 

इतकी जागा व्यापत होते, की आम्ही सगळे गाडीत मावत 

नव्हतो. वडीि म्हणािे की ते घरी राहतीि व बागकाम 

करतीि. बागेत बरेच काम करायिा हवे असल्याचे, ते 

म्हणािे. कचऱ्यासाठी एक खड्डा खणायचा होता. एक 

माणसू िावनू ते काम करण्यापेिा, पैसेही वाचिे असते. तीन 

वषावत त्यािंनी सटु्टी घेतिी नव्हती. पण त्याचे एवढे काही नाही 

व ते घरी राहतीि, तुम्ही सगळे जा व मजा करून या, असे ते 

बोििे. ते म्हणािे, त्यािंचा लदवस कसाही जाईि. त्याना 

स्वतःिा सटु्टी लमळेि असे वाटिे, हा मखूवपणा झािा, असे ते 

बोििे. 

    पण आम्हािा सगळािंना असे वाटिे, की त्याना 

एकट्यािा घरी ठेविे, तर त्यािंना त्रास होईि. नोकराणीिा 

जेवण बनलवण्यासाठी मदत करण्यास, दोन मिुी, मेरी आलण 
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अॅन, घरी रालहल्या असत्या, तर चािंगिे झािे असते. पण 

त्यािंनी आजच्या लदवसासाठी नवीन टोप्या घेतल्या होत्या, 

त्याचे काय? त्या म्हणाल्या आईने तसे सािंलगतिे, तर त्या 

आनिंदाने घरी राहून काम करतीि. मी आलण लविदेखीि घरी 

राहू शकिो असतो, पण ददुवैाने आम्ही स्वयिंपाक करण्यात 

मदत करू शकत नव्हतो.  

     शेवटी असे ठरिे, की आई घरी थािंबेि आलण 

छानपैकी आराम करेि व जेवण तयार करेि. तसेही लतिा 

मासेमारीत काही रस नव्हता. लशवाय बाहरे जरा थिंडी होती 

आलण घरात चािंगिे उबदार होते. आई बाहेर आल्यास लतिा 

कदालचत सदी होईि, अशी धास्तीही वलडिािंना वाटत होती.  

    ते म्हणािे, जर त्यािंनी लतिा बाहरे घमुविे, आलण 

लतिा जोरदार सदी झािी, तर ते स्वतःिा कधीही माफ 

करणार नाहीत. त्यापेिा घरी ती छानपैकी आराम करू 

शकेि. ते पढुे म्हणािे, की लतिा शािंतता व लवश्रािंती कशी 

लमळेि, ह े बघणे आपिे ह े कतवव्य आह.े शेवटी लतने 

आपल्याकरता खपू काही केिे आह.े त्यामळेुच त्यािंनी खरे तर 

हा मासेमारीचा बटू काढल्याचे, ते बोििे. त्यामुळे लतिा 
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आराम लमळेि. वय होत चाििेल्या िोकािंसाठी, लवश्रािंती 

लकती महत्वाची असते, याची तरुण मिंडळींना कल्पना नसते. 

मात्र त्यािंच्या स्वतःच्या बाबतीत म्हणाि, तर ते दगदग 

करायिा तयार होते. पण आईिा ती दगदग होऊ नये, म्हणून 

काळजी घेत होते. 

तेव्हा मग आईसाठी तीन आरोळ्या ठोकून आम्ही 

लनघािो. आम्ही लदसेपयांत आई, व्हरािंड्यातून आमच्याकडे 

बघत होती. दर काही लमलनटािंनी वडीि लतिा हात करत होते. 

शेवटी त्यािंचा हात मागीि काचेवर आदळल्यावर ते थािंबिे. 

ते म्हणािे, की आता लतिा आपण लदसत नसणार.  

     तमु्हािा कल्पना येणार नाही, इतका आमचा लदवस 

डोंगरदऱ्यािंमध्ये छान चाििा होता. वलडिािंनी एक मोठा 

मासा पकडिा. त्यािंना खात्री वाटिी, की आई जर मास े

पकडत असती, तर लतिा एवढे घबाड नक्कीच लमळािे नसते. 

लविने आलण मी दखेीि मासे पकडिे. पण वलडिािंइतके 

नाही. आम्ही जात असतािंना, दोन्ही मिुींना त्यािंच्या 

ओळखीचे खपू िोक भेटिे. काही तरुण लमत्रमिंडळी 

झऱ्याच्या काठी त्यािंना भेटिी व त्यािंनी खपू गप्पा मारल्या. 
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 अशा तऱ्हनेे आम्हा सवाांचा वेळ फार मस्त गेिा.  

आम्हािा परत यायिा उशीर झािा. सिंध्याकाळचे सात 

वाजिे. आम्हािा उशीर होणार, याचा आईिा अिंदाज 

असल्यान,े लतने आमच्यासाठी चलवष्ट, गरम जेवण तयार 

ठेविे होते. वडीि मासेमारीनिंतर नेहमी इतके दमतात व 

मळिेिे असतात, की त्यािंच्यासाठी आईिा त्यािंना पलहल्या 

प्रथम टॉवेि साबण वगैरे द्यावे िागिे. त्यात आलण मिुींना 

तयार करण्यात, लतचा बराच वेळ गेिा.  

     शेवटी सवव काही आटपनू, आम्ही छान जेवणाचा 

आस्वाद घायिा बसिो. लिसमससारखा टकी व इतर बेत 

होता. जेवताना आईिा काही खाद्यपदाथव व वस्तू 

आणण्यासाठी व ठेवण्यासाठी सारखे उठावे िागत होते. पण 

शेवटी वडीिािंच्या ते ििात आिे व ते म्हणािे, हे बरोबर 

नाही. त्यािंनी स्वतः उठून शेजारीि कपाटातनू, आक्रोड 

काढिे. 

        जेवण खपू वेळ चाििे होते. खपू मजा आिी. ते सिंपिे 

तेव्हा, आम्हािा सगळ्यािंना पसारा आवरायचा होता. भािंडी 

घासायची होती. पण आईच म्हणािी, की ती ह ेसगळे करेि. 
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त्यामळेु आम्ही लतिा ते करू लदिे. आम्हािा काही करून 

लतच्या मनासारखे वागून, लतिा खषू करायचे होते. 

 सवव काही आटपायिा खपू उशीर झािा. झोपायिा 

जाण्यापवूी आम्ही आईिा गोड पापा लदिा. ती म्हणािी, 

आजचा लदवस लतच्या आयषु्यातीि खपू छान लदवस होता. 

आलण मिा वाटते लतच्या डोळ्यात अश्र ूआिे होते. त्यामळेु 

आम्ही केिेिे सवव काही आम्हािा भरून पाविे.  
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My Financial Career 

माझी आकथडि िारिीिड 

 

 

मी जेव्हा बँकेत जातो, तेव्हा मी गडबडतो. कारकून मिा 

गोंधळवनू टाकतात, दार मिा गोंधळवनू टाकते, पैसे मिा 

गोंधळवनू टाकतात. प्रत्येक गोष्ट मिा गोंधळवनू टाकते.  
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मी बँकेत पाऊि टाकल्यापासनू, तेथे काही व्यवहार 

करायचा प्रयत्न केल्यापासून, मी बेजबाबदार मखूव बनतो.  

मिा ह े आधीच मालहती होते. पण माझा पगार मलहना 

पन्नास डॉिरने वाढल्यामळेु, मिा असे वाटिे, की आता 

माझ्या पैशािंसाठी बँक हीच फक्त योग्य जागा आह.े  

त्यामळेु मी दबकत आत लशरिो आलण घाबरून 

कारकूनािंकडे बघ ूिागिो. मिा वाटिे नवीन खाते उघडायचे 

असेि, तर व्यवस्थापकािा भेटिे पालहजे. 

मी लहशेबनीस असे लिलहिेल्या उिंच, थिंड रािसाकडे 

गेिो. त्यािा बघूनच मिा घाम फुटिा. मी अडखळत 

लवचारि,े “मी व्यवस्थापकािा भेटू शकतो का?” गिंभीर 

आवाजात मी पढुे म्हटिे, “एकट्यािा.” मी असे का म्हटिे,  

ते मिा कळिे नाही.  

लहशेबनीस म्हणािा, “नक्कीच.” आलण त्याने 

व्यवस्थापकािा आणिे. तो शािंत व थिंड माणसू होता. मी 

माझ्या लखशातीि छपन्न डॉिर मठुीत चुरगळून ठेविे.  

“तमु्ही व्यवस्थापक आहात का?” तोच तो असल्याच े

मालहती असनूही मी लवचारिे.  
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तो म्हणािा, “हो.” 

मी तमु्हािा भेटू शकतो का?” मी लवचारिे. 

“एकट्यािा.” परत मिा खरे तर “एकट्यािा.” म्हणायचे 

नव्हते. पण त्यालशवाय त्यािा ती गोष्ट महत्वाची वाटिी 

नसती.  

व्यवस्थापकाने चमकून माझ्याकडे पालहिे. त्यािा 

वाटिे, मिा काही वाईट गुलपत उघड करायचे आह.े  

तो म्हणािा, “आत या. बसा.” तो मिा एका खासगी 

खोिीत घेऊन गेिा. त्याने दारािा लकल्िी िाविी. 

तो बोििा, “आता आपण बाहरेच्या कोिाहिापासनू 

दरू आहोत. बसा.” 

आम्ही दोघे बसनू एकमेकािंकडे पाहू िागिो. माझ्या 

तोंडून शब्द फुटेना. तो बोििा, “मिा वाटते तमु्ही 

लपिंकरटनचा माणसू आहात.” 

माझ्या गढू वतवनावरून त्यािा असे वाटिे, की मी गुप्तहरे 

आह.े तो काय लवचार करतो आह े ते बघून, माझी मनलस्थती 

अजनूच वाईट झािी. 
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मी म्हणािो, “नाही मी लपिंकरटनकडून आिो नाही.” ह े

सािंगणे असे असल्यासारखे वाटत होते, की मी तशाच कुठल्या 

तरी दसुऱ्या एजन्सीकडून आिो आह.े  

मी पढुे चाि ू ठेविे, “खरे सािंगायचे, तर मी गपु्तहेर वगैरे 

नाही. मी इथे माझे खाते उघडायिा आिो आह.े मिा माझे 

सवव पैसे या बँकेत ठेवायचे आहते.” 

व्यवस्थापकाने लनःश्वास सोडिा. पण तरीही तो गिंभीर 

लदसत होता. त्याने असा लनष्कषव काढिा, की मी कुणीतरी 

रईस आदमी आह.े 

तो बोििा, “मिा वाटत,े मोठे खाते” 

मी कुजबजुिो, “हो. तसे मोठेच. आता मिा छपन्न 

डॉिर ठेवायचे आहते. आलण निंतर दर मलहन्यािा पन्नास 

डॉिर.” 

व्यवस्थापक उठिा व त्याने दार उघडून, लहशेबनीसािा 

बोिाविे.  

तो मोठ्याने कडकपणे बोििा, “लमस्टर मॉन्टगोमेरी, या 

सभ्य गहृ्स्थािंना नवीन खाते उघडायचे आह.े ते त्यात छपन्न 

डॉिर ठेवाणार आहते. शुभ सकाळ.” 
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मी उठिो. 

िॉकरच्या खोिीचे मोठे िोखिंडी दार उघडे होते. मी 

सरुलितपणे आत लशरत म्हटिे, “शभु सकाळ” व्यवस्थापक 

थिंडपणे म्हणािा, “बाहेर या.” आलण त्याने मिा दसुरा रस्ता 

दाखविा.  

मी लहशेबनीसाकडे चाित गेिो आलण मी काही जाद ू

करत असल्यासारखी, माझी पैशािंची पुरचुिंडी घाईने 

वेडीवाकडी हािचाि करत, त्याच्यासमोर ठेविी. 

माझा चेहरा भीतीने पडिा होता.  

मी म्हणािो, “ह े ठेवा.” मी हे अशा आवाजात म्हटिे, 

की आमच्यावर काही सिंकट आिे आह े व या दःुखदायक 

घटनेतनू आपण िवकर बाहरे पडू. 

त्याने ते पैसे घेऊन दसुऱ्या कारकूनािा लदिे.  

त्याने मिा एका लचटोऱ्यावर पैशािंचा आकडा लिहून 

एका रलजस्टरमध्ये माझ्या नावापढुे सही करायिा िाविी. मी 

काय करतो आह,े ते मिा काही कळत नव्हते. माझ्या 

डोळ्यासमोर बँक तरळू िागिी.  
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मी खोि गेिेल्या थरथरणाऱ्या आवाजात लवचारिे, “त े

भरिे गेिे का?” 

लहशेबनीस म्हणािा, “हो.” 

“मग मिा चेकने पैसे काढायचे आहते.” 

माझी कल्पना होती, की रोजच्या खचावसाठी सहा डॉिर 

काढायचे. मिा कोणीतरी चेकचे पसु्तक लदिे. चेक कसा 

लिहायचा, ते मिा कोणीतरी सािंग ूिागिे. बँकेतीि िोकािंचा 

असा समज झािा, की मी अपिंग ििाधीश आह.े मी चेकवर 

काही खरडून, तो कारकूनाकडे लदिा. त्याने तो पालहिा. 

त्याने आश्चयावने लवचारिे, “काय? तमु्ही सगळे पैसे परत 

काढता आहात?” तेव्हा माझ्या ििात आिे की मी सहा 

डॉिर ऐवजी छपन्न डॉिर लिलहिे होते. पण आता तर ते मी 

लिहून बसिो होतो. मिा स्पष्टीकरण दणेे फार कठीण वाटिे. 

सवव कारकून त्यािंचे काम थािंबवनू, माझ्याकडे बघ ूिागिे.  

गोंधळून जाऊन, मी उडी मारिी. 

“हो. सगळे पैसे.” 

“तमु्हािा बँकेत भरिेिे सगळे पैसे काढायचे आहते? 
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“प्रत्येक पैसा.” 

कारकूनाने नवि वाटून लवचारिे, “तमु्ही अजनू काही 

पैसे बँकेत भरणार नाही का?” 

“कधीच नाही.” 

मी चेक लिलहतािंना माझा काही अपमान झाल्याने, मी 

माझे मन बदििे, असे त्याना वाटिे की काय, अशी मी 

आशा केिी. मी पटकन रागावणारा मनषु्य असल्याचे 

लदसायचा, कसून प्रयत्न केिा.  

कारकूनाने माझे पैसे परत द्यायची तयारी चािविी.  

त्याने लवचारिे, “तमु्ही ते कसे घेणार?” 

“काय?” 

“कशा नोटा देऊ?” 

मिा अथव समजनू, मी काही लवचार न करता म्हणािो, 

“पन्नासमध्ये“ 

त्याने मिा पन्नास डॉिरची एक नोट लदिी. आलण 

कोरडेपणे लवचारिे, “आलण सहा?” 

मी म्हणािो, “सहामध्ये.” 
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त्याने मिा ते लदिे आलण मी घाईघाईने बाहरे पडिो. मी 

माझ्यामागे मोठे दार िोटिे, तेव्हा आतून मिा सातमजिी 

हास्य ऐकू आिे. तेव्हापासनू मी बँकेत कधी पाऊि ठेविे 

नाही. मी माझ्या पँटच्या लखशात वरचे पैसे ठेवतो व लशल्िक 

चािंदीचे डॉिर एका मोज्यात ठेवतो.   
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The Hallucination of Mr. Butt 

कमस्टर बटना होणारे भास 

 

दसुऱ्याचे भिे करण्यासाठी आयषु्य वेचणाऱ्या, लमस्टर 

बटचे ह ेभास आहते. स्वतःिा लकतीही त्रास होवो, स्वतःचा 

लकतीही वेळ जावो, िोकािंना ते हवे असो लकिं वा नसो, तो 

त्याना मदत करे.  
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त्याचा वेळ, त्याचा सहवास व त्याचा उपदेश ह े

िोकािंच्या सेवेसाठी तयार असत. ह े फक्त त्याची मागणी 

करणाऱ्यािंसाठीच नव्ह,े तर ती न करणाऱ्यािंसाठीदखेीि असे.  

त्याचे लमत्र, जे आयषु्याच्या त्रासाने वैतागिेिे असत, 

त्यािंच्या दारात लमस्टर बटचा  उत्फुल्ि चेहरा उगवे. जेव्हा 

लमस्टर बट यािंना समजे, की त्यािंचा कुणी लमत्र जागा बदितो 

आह,े फलनवचर लवकतो लकिं वा लवकत घेतो आह,े नोकराणी 

शोधतो आह,े गाडीसाठी चािक शोधतो आहे, प्ििंबर हवा 

आह ेलकिं वा लपयानो लवकत घ्यायचा आह,े तेव्हा त्या िणी बट 

त्याच्या शेजारी हजर असत. 

त्यामळेु मी एका रात्री चेहऱ्यावर चमक असिेल्या 

त्यािा, रेनकोट आलण गमबटू घातिेल्या अवस्थेत क्िबच्या 

सामानघरात भेटिो, तेव्हा मिा समजनू चकुिे, की तो  काही 

दयेचे कृत्य करायिा आिेिा असणार. 

मी म्हणािो, “वरती ये व लबलियडवस खेळ.” त्याच्या 

एकिं दर रागरिंगावरुन मिा वाटिे, की असे सािंगणे बऱ्यापैकी 

सरुलित आह.े  
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लमस्टर बट म्णािे, “अरे लप्रय माणसा, “माझी तशी खपू 

इच्छा आह.े मी आल्याने त ूखपू खषू होशीि. पण मी बाहरे 

जातो आह.े” 

त्याची तशी इच्छा लदसल्याने, मी त्यािा लवचारिे, “त ू

कुठे चाििा आहसे?” 

मी एव्हरिीग जोन्सकडे त्यािा भेटायिा चाििो आह.े 

तिुा ते मालहती आहते का? नाही? नकुतेच शहरात आिे 

आहते. सेल्ड्म रस्त्यावरीि त्यािंच्या नवीन घरात, ते रहायिा 

येत आहते. 

मी म्हणािो, “पण ते िािंब उपनगरात आह.े मोटारीच्या 

रस्त्यापासून, एखादा मैि आत आह,े नाही का?” 

लमस्टर बट उत्तरि,े “हो तसे आह ेखरे.” 

“आता दहा वाजायिा आिे आहते आलण पाऊस 

पडणार आह े--- “ 

लमस्टर बट त्यािंचे गमबटू सावरत, आनिंदाने बोििे, “छे 

छे, मी पावसाची कधीच पवाव करत नाही --- तो तर चािंगिा 

असतो. त्यािंच्या घरी मी कधी गेिोिो नाही. पण मी ते सहज 

शोधनू काढू शकेन. रात्री घर शोधायची माझी एक वेगळी 
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पद्धत आह.े मिा त्याचे घर लमळेपयांत, कुठिेही शेजाऱ्याचे 

दार ठोठावायचे.” 

मी चाि ू ठेविे, “पण लतथे जायिा आता उशीर झािा 

आह,े नाही का?” 

लमस्टर बट मिा लदिासा दऊेन म्हणािे, “माझ्या लप्रय 

माणसा, मिा त्याचे काही वाटत नाही. हे काही 

आठवड्यािंपवूी िग्न झािेिे, तरुण जोडपे आह.े सवव पसारा 

पडिा आह.े ते दोघे सोडून मदतीिा कोणीच नाही.” --- 

बोितािंना, त्याच्या रेनकोटात तो मागेपढुे झिुत होता आलण 

दयाळूपणे भारावनू जाऊन, पढुे बोििा, “बरे झािे. आता 

जेवायच्या वेळी तरी लनदान, मी ते इथे येत असल्याचे ऐकिे. 

नाहीतर मी यापवूीच लतथे गेिो असतो.” 

एवढे बोिून, लमस्टर बट पावसात घाईने लनघािे. 

रस्त्यावरीि लदव्याच्या उजेडात, त्यािंचा चेहरा सद्भावनेने 

झळकत होता. 

दसुऱ्या लदवशी दपुारी जेवणाच्या वेळी मी त्यािा 

क्िबमध्ये पालहिे.  
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मी लवचारिे, “कसे काय? तिुा काि जोन्सचे घर 

सापडिे का?” 

लमस्टर बट म्हणािे, “हो. दवेाच्या दयेने, सापडिे. मी 

गेल्यामळेु, मिा आनिंद झािा --- मिा ते घर शोधायिा खपू 

त्रास झािा .( पण त्याचे मिा काही वाटत नाही. मिा त े

अपेलित होते. ) --- मिा ते सापडण्यासाठी, लनदान वीस 

घरािंचे दार वाजवावे िागिे.  लतथे फार काळोख आलण खपू 

ओिे होते --- रस्त्यावर लदवे नव्हते --- तरी मी मिा 

कोणीतरी उजेड दाखवेपयांत सरळ दारािंवर थापा देत गेिो. 

प्रत्येक लठकाणी मी तेच वाक्य बोििो,  “तमु्हािा एव्हरिीग 

जोन्सचे घर मालहती आह ेका” ते नाही म्हणत असत. मग मी 

त्याना माझ्याबरोबर रस्ता दाखवायिा खािपयांत न येता 

झोपायिा जा, असे सािंगत असे.”  

    पण शेवटी मी बरोबर जागी पोचिो. मिा पणूव घर 

अिंधारमय लदसिे. जोन्सने वरच्या लखडकीतनू त्याचे डोके 

बाहेर काढिे. मी ओरडिो, “हिॅो, मी बट आह.े” तो 

म्हणािा, “मी लदिगीर आह.े आम्ही आधीच झोपायिा गेिो 

आहोत.” मी परत म्हणािो, “माझ्या लप्रय मिुा, माफी माग ू
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नकोस. मिा खािी लकल्िी फेक. तू कपडे करून येईपयांत मी 

खािी थािंबतो. त्याचे मिा काही वाटणार नाही.” 

लमस्टर बट पढुे बोित रालहिे, “थोडा लवचार करा. रात्री 

साडेदहािा ते लबचारे दोन जीव झोपायिा चाििे होते. फक्त 

मरगळून जाऊन! पण दवेाच्या दयेने, मिा मी लतथे गेल्याचा 

आनिंद झािा.” मी मनाशी म्हटिे. “आपण त्यािंना थोडे 

उत्तेजन दऊेन इथल्या गोष्टीत   थोडा उतसाह भरू.”  

ते खािी आिे आलण आम्ही लतथे पडिेल्या सामानाच्या 

खोक्यािंवर बसून, गप्पा मारल्या. लमसेस जोन्सिा माझ्यासाठी 

कॉफी करायची होती. मी म्हणािो, “माझ्या आवडत्या मिुी, 

( ते दोघे िहान असतािंना मी त्यािंना ओळखत होतो. ) मिा 

अलजबात नको. नाहीतर मी करतो. त्यािंनी लवरोध केिा. मी 

आग्रह धरिा. मी वर गेिो --- स्वयिंपाकघर पसरिेिे होते 

--- कॉफी शोधण्यासाठी लनदान वीस डबे उघडावे िागि े

--- पण शेवटी मी ती केिीच. मग मी म्हणािो, “आता ही 

प्या. ते म्हणािे, की त्यािंनी एक तासापवूीच घेतिी आह.े मी 

म्हणािो, “ते काही अस ू द.े ती प्या. आम्ही मध्यरात्रीपयांत 

गप्पा मारल्या. पलहल्यािंदा ते मरगळिेिे होते. आलण मिाच 
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बोिावे िागत होते. पण मी ते केिे. तिुा मालहती आह.े 

प्रयत्न केल्यावर, मी बोिू शकतो. मध्यरात्री ते थोडे बोिके 

झािे. जोन्सने त्याच्या घड्याळाकडे पाहून चटपटीतपणे 

म्हटि,े “अरे देवा, मध्यरात्र उिटून गेिी.” मिा वाटते, ज्या 

तऱ्हनेे वेळ चाििा होता, त्यावर तो खषू होता. त्यानिंतर 

आम्ही जास्त सहजतेने गप्पा मारल्या. थोड्या थोड्या वेळाने 

जोन्स म्हणायचा, “बापरे, साडेबारा वाजिे.” लकिं वा, “एक 

वाजिा.” आलण असेच. 

     अथावत फार ताणिे जाणार नाही, याची काळजी मी 

घेतिी. पण लनरोप घेतािंना मी त्याना म्हटिे, की सवव सामान 

मागी िावण्यासाठी, मी उद्या पनु्हा येणार आह.े ते नको नको 

म्हणत होते. पण मी आग्रह धरिा.  

     त्याच लदवशी लमस्टर बट पनु्हा लतथे गेिे व त्यािंचे 

फलनवचर नीट िावनू लदिे. 

     निंतर त्याने मिा सािंलगतिे, “मी दपुारभर काम केिे. 

माझा कोट काढून मी त्या कामावर तटूुन पडिो. त्यानी 

सकाळीच तसलबरी घरात िावल्या होत्या. मी म्हणािो, “त्या 

खािी काढा.” मी ती प्रत्येक तसबीर खािी काढिी --- 
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एकही धड िाविेिी नव्हती. मग मी त्या माझ्या मताप्रमाणे 

नीट िावल्या. 

     काही लदवसािंनी लमस्टर बटनी मिा भेटून, पढुचा 

अहवाि लदिा. तो म्हणािा, “हो. सगळे फलनवचर बािंधिेिे 

होते. ते खोििे. पण मिा ते आवडिे नाही. मिा असे 

अधववट वाटत होते, की जोन्सिा ते लवकायिा सािंगावे. आलण 

त्या बदल्यात दसुरे आणावे. पण माझी तशी खात्री 

झाल्यालशवाय, मी काही बोििो नाही. 

     त्यानिंतर लमस्टर बट बरेच कामात असणार. मी त्यािा 

क्िबमध्ये पालहिे नाही. 

     एक लदवस तो लदसल्यावर मी लवचारिे, “एव्हरिीग 

जोन्स काय म्हणत आहेत? नवीन घरात त्यािंचे बस्तान बसिे 

का?” 

     लमस्टर बटने मान हिविी. तो बोििा, “असे नाही 

चािणार. मी पलहल्यापासून यािा घाबरत होतो. मी जोन्सिा 

शहराजवळ हिवतो आहे. मी सकाळभर सदलनका शोधतो 

आह.े जेव्हा मिा योग्य अशी सदलनका सापडेि, तेव्हा मी 
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त्यािा हिवणार आह.े मिा स्वतिंत्र घरापेिा सदलनका बरी 

वाटते.”  

     त्यामळेु काही काळात, एव्हरिीग जोन्सचे लबऱ्हाड 

हिविे गेिे. त्यानिंतर लमस्टर बट लपयानो लनवडण्यात, 

लभिंतीिा िावायच्या कागदाबद्दि सल्िा दणे्यात व 

फलनवचरच्या कामात व्यग्र होते. 

     आता ते नवीन घरात चािंगिे राहू िागिे असतािंना, 

एक नवीनच त्रास सरुु झािा.  

     एक लदवस काळजीयुक्त चेहऱ्याने लमस्टर बट म्णािे, 

“तमु्ही एव्हरिीग जोन्सबद्दि ऐकिे का? 

     मी बोििो, “नाही.” 

     “तो आजारी आह े--- एक प्रकारचा ताप --- लबचारा 

--- तीन लदवस झािे, तो आजारी आह.े ते मिा काही बोििे 

नाहीत लकिं वा मिा लनरोपही पाठविा नाही --- त्यािंची मजी --

- त्याना एकटयानाच िढायचे आह.े पण मी ताबडतोब लतथे 

जाणार आह.े” 

     जोन्सच्या आजारपणाचा प्रत्येक लदवसाचा अहवाि 

मिा लमळे.  
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     तो म्हणािा, “मी रोज त्याच्याबरोबर बसतो. लबचारा 

--- काि थोडा वेळ त्याचे जरा जास्तच होते --- मन भरकटत 

होते --- तो अस्वस्थ होता --- मिा बाजचू्या खोिीतनू ऐकू 

येत होते --- असे वाटत होते, की त्याच्यामागे कुणी िागिे 

आह े--- ‘तो मखूव कामातून गेिा आह ेका?’ मी त्यािा असे 

बोितािंना ऐकिे. 

      “मी जाऊन त्याचे सािंत्वन केिे. ‘माझ्या लप्रय मुिा, 

लमस्टर बट सोडून कुणीही इथे नाही.’ तो वळिा आलण 

कण्हिा. लमसेस जोन्सने मिा लवनवणी केिी, की त्यािा 

एकट्यािा राहू द.े” ती म्हणािी, “तमु्ही थकिेिे लदसता. 

बाहेर मोकळ्यावर जा.” मी बोििो, “लमसेस जोन्स, माझ े

काय मोठेसे?”  

       शेवटी, लमस्टर बट यानी लचकाटीने केिेल्या शशु्रषेुने 

एव्हरिीग जोन्स बरा झािा. 

       काही आठवड्यािंनी लमस्टर बट म्हणािे, “आता 

जोन्स पणूव बरा झािा. पण त्याचा आजार लचवटपणे झुिंजायिा 

िावणारा होता. ते आजारपणाचे खटिे सरुु झाल्यापासनू, 

मिा माझी अशी, एखादीही सिंध्याकाळ लमळािी नाही. पण 
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तो बरा झाल्याने, मिा इतर कशाहीपेिा माझे सवव कष्ट भरून 

पाविे आहते. --- त्या दोन िोकािंनी अलवश्वसनीय रीत्या माझे 

ॠण मान्य केिे आह े --- तमु्ही ते बघायिा पालहजे. काय?” 

        तमु्हािा मालहती आह े का, की माझा खपू 

शलक्तपात झाल्याने, मी लवश्रािंती घ्यावी व िािंब कुठे तरी 

दलिणेकडे सहिीिा जावे, असे ती छोटीशी स्त्री सचुवते 

आह.े मी लतिा हसनू म्हटिे, “लमसेस जोन्स, ती अशी जागा 

आह,े की मी लतथे मळुीच जाणार नाही. मिा गरम हवा 

अलजबात सहन होत नाही.” ती नेटाने म्हणािी, “मग उत्तरेिा 

जा. कॅनडािा जा, लकिं वा अजनू पढुे, िॅिॅडोरिा जा” --- 

आलण एका लमलनटात ती दयाळू बाई, िगेच नकाशा घेऊन मी 

उत्तरेिा कुठपयांत रेल्वेने प्रवास करू शकतो, ते बघ ूिागिी. 

मग ती बोििी,  

“तमु्ही बफाववर घसरायिा जा.” लतने शोधनू काढिे, की 

उन्गावापासून दर वसिंत ॠतमुध्ये बोटी सटुतात व परत येतात. 

त्याने तमु्ही जा, असे ती म्हणािी.  

        मी म्हणािो, “ह ेफारच समाधानकारक आह.े” 
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        लमस्टर बट नम्रतेने म्हणािे, “हो. हो. मी जे करतो, 

ते अगदी योग्य असते. ते मिा भरभरून परत दतेे. लमत्र ह े

ज्याचे सववस्व आह,े असा जगात मी एकटाच आह.े मी हे सािंग ू

शकत नाही, की हे कसे अगदी माझ्या हृदयािा जाऊन 

लभडते. क्िबमधीि, शहरातीि, सवव लमत्र मिा भेटून 

आनिंलदत होतात. माझ्या अती दयाळूपणाबद्दि, ते नेहमी 

तक्रार करत असतात. माझा उपदशे ऐकल्यालशवाय आलण मी 

काय म्हणतो आह,े ह ेसमजनू घेतल्यालशवाय, त्यािंचे समाधान 

होत नाही.” 

         तो पढुे म्हणािा, “उदाहरणाथव, जोन्सकडे बघ. 

तिुा मालहती आह ेका, खरे तर --- हॉिच्या हमािाने मिा 

याची खात्री लदिी आहे --- एव्हरिीग जोन्स कधीही 

क्िबमध्ये आिा, की पलहल्यािंदा लवचारतो की लमस्टर बट इथे 

आहते का. याचा लवचार करून मिा बरे वाटते. लमस्टर बट 

थािंबिे. कोणी म्हणेि, की त्यािंच्या डोळ्यात अश्र ूआिे. पण 

एलप्रिच्या पावसातून, सूयव चमकावा, तसा त्यािंच्या दयाळू 

चष्म्याच्या काचेतनू एक लकरण चकाकिा. 

तो लतथनू लनघून सामानघरात गेिा.  
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       तो हॉिमधनू गेल्यावर, एक शािंत, बारीक, नवखा 

माणसू पडिेल्या चेहऱ्याने दबकत आत आिा. तो काळजीने 

हमािाच्या कानात बोििा, “लमस्टर बट क्िबमध्ये आहते 

का? 

      “हो सर, ते आताचा सामानघरात गेिे. सर, मी 

त्यािंना --- “ 

      पण तो माणसू वळून, पढुीि दाराकडे गेिा आलण 

नाहीसा झािा. 

   मी लवचारि,े “तो कोण होता?” 

  हॉिचा हमाि बोििा, “तो नवीन सभासद, लमस्टर 

एव्हरिीग जोन्स होता.”  
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Softening the Stories for the Children 

But Don’t Do It: They Prefer Them Rough 

मुलाांसाठी गोष्टी थोर््या मवाळ िरणे 

पण असे करू नकाः त्यािंना त्या आहते तशाच आवडतात 

 

 

मी एका आठ वषाांच्या, सताड उघड्या डोळ्यािंच्या, 

पसु्तकात बडुािेल्या मिुीिा लवचारिे, “त ू कुठिी गोष्ट 

वाचते आहसे? 

ती उत्तरिी, “छोटा िाि घोडेस्वार.”  
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मी लवचारिे, “जेथे आजीिा खाल्िे जाते, तेथपयांत त ू

आिीस का?” ती नवि वाटून बचाव करत म्हणािी, 

“आजीिा खाल्िे जात नाही.” 

“हो --- िािंडगा लतच्या झोपडीशी येऊन दार वाजवतो. 

लतिा वाटते, छोटा िाि घोडेस्वार आिा आह.े म्हणनू ती 

दार उघडते आलण िािंडगा लतिा खातो.”  

ती मानेने नकार दतेे. 

ती म्हणते, “या पसु्तकात असे नाहीच आह.े” 

तेव्हा लतच्यासमोरच, मी त्या पानावरीि गोष्ट वाचिी. 

“मग झोपडीचे दार ढकिून, िािंडगा आत घसुिा पण 

आजी बाहेर गेिेिी असल्याने लतथे नव्हती.” 

तेच तर! आजी पणूवपणे आधलुनक असल्याने, बहुधा 

बाहेर गोल्फच्या मैदानावर होती. लकिं वा लतच्यासारख्या इतर 

आज्यािंबरोबर लिज खेळत होती.  

काही झािे तरी ती लतथे नव्हती. त्यामळेु ती िािंडग्याच्या 

तावडीतनू वाचिी. दसुऱ्या शब्दात, इतर सवव वाईट 

काळातीि जनु्या गोष्टींप्रमाणे, छोटा िाि घोडेस्वार ही गोष्ट 



201 
 

मानवी उत्क्रािंतीच्या शतकािंची चणुकू दतेे. मिुािंना 

वाचण्यासाठी, ती फार भयिंकर असल्याचे समजिे गेिे. 

िािंडग्याकडून खाल्िे जाण्याचे --- लकिं वा, नाही, माल्पेक्य ू

उपसागरातीि लशिंपल्यािंप्रमाणे सबिंधच्या सबिंध लगळिे 

जाण्याचे आजीचे भयिंकर नशीब, ह े मिुािंना ऐकण्यासाठी 

फारच भयिंकर असल्याने, ती गोष्ट व इतर शिंभर गोष्टी व लचत्रे 

लनयिंलत्रत व पुनसांपालदत करावी िागिी आलण त्यामळेु ती 

खराब केिी गेिी.  

ह े सवव सालहत्य म्हणनू व मिुािंसाठी म्हणनू चकुीच्या 

पायावर उभे आह.े त्यािंच्यासाठी गोष्टी थोड्या मवाळ करायची 

गरज नाही. त्याना त्या ओबडधोबड, कू्रर आहेत, तशाच 

आवडतात. 

मी त्या िहान मिुीिा म्हणािो, “खऱ्या गोष्टीत, आजी 

घरातच असते आलण िािंडगा घरात लशरून लतिा लगळून 

टाकतो.” 

ती ओरडिी, “ह ेजास्त चािंगिे आह.े” 
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“आलण निंतर जेव्हा लशकारी येतात, तेव्हा ते िािंडग्यािा 

ठार मारतात आलण त्याचे पोट उघडल्यावर आजी उडी मारून 

बाहेर येते आलण अशा तऱ्हेने बचावते.” 

ती मिुगी ओरडिी, “ओहो, ह ेलकती छान आह.े” 

दसुऱ्या शब्दात, अशा गोष्टींमध्ये जी भीती मोठ्या 

माणसािंना लदसते, ती फक्त त्यािंनाच लदसते. मिुािंना त्याचे काही 

वाटत नाही. ते ती गोष्ट लवसरून जातात लकिं वा दिुवि करतात. 

खरे तर रानटी पशपुासनू, िीणपणे स्वतःचा बचाव करण्याची 

आजीची दरूदृष्टी लकिं वा खोिीतल्या खोिीत, उड्या मारून 

त्याच्यापासनू पळणे, आलण आजोबािंच्या घड्याळावर चढून 

बसणे --- ह ेतसे बलघतिे तर, एक तर भयानक आहे, लवलचत्र 

आह,े दयनीय आह े लकिं वा लवनोदी आह.े पण मिुािंसाठी ती 

फक्त एक गोष्ट आह े--- आलण चािंगिी आह े--- एवढेच. 

आलण सगळ्या जनु्या गोष्टी सारख्याच! ‘जॅक आलण 

मोठा रािस’ ही गोष्ट घ्या. यात जलमनीखािीि गुहािंमध्ये बिंद 

केिेल्या िोकािंचे, खुनािंचे, अचानक मरण्याचे, रक्तपाताच,े 

भयानकतेचे व शोक करून, दःुखाने ओरडण्याचे काय 

एकत्रीकरण आह!े भल्या दािंडग्या रािसािा फसवनू जॅक खपू 
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खीर प्यायिा िावतो व निंतर मोठ्या तिवारीने, त्याचे पोट 

फाडतो. काय राडा आह!े 

पण यामळेु जॅक लकिं वा त्याचे आयोटासारखे छोटे वाचक 

अस्वस्थ होत नाहीत. खरे तर, िगेच जॅक परत त्याच्या 

छोट्या वाचकािंबरोबर, उत्साहाने रािसाचा माग काढत जातो. 

त्या तीन डोकी असिेल्या रािसाची लतन्ही डोकी फोडून 

अजनू वाईट राडा करतो.  

पऱ्यािंच्या आलण रािसािंच्या गोष्टींमधनू मिेु यथावकाश 

बाहेर पडतात.  

--- मिा लदसते, त्याप्रमाणे अलजबात जखमी न होता --- 

थोड्या वरच्या दजावच्या, रक्त, चाचे िोक, िढाया  आलण 

घातपाताच्या गोष्टींमध्ये रम ू िागतात. परत इथे त्यािंच्या 

थोड्या वाढिेल्या मनािा जी वस्तुलस्थती आपल्यािा लदसते, 

ती भयानक आलण भीतीने दचकण्याचीच आह.े पण 

मिुामिुींसाठी नाही. ते त्याच्यात फक्त सखुावह धाडस आलण 

उज्वि वैलवध्य बघतात.  

उदाहरणाथव ह े पहा, जॅक-डेअर-डेव्हीि (रािसासारखा 

लजगरबाज जॅक) लकिं वा नेड-लफअर-नलथिंग (कशािाही न 
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घाबरणारा नेड) यािंचे गोष्टीत पनु्हा पुन्हा येणारे दृष्य आठवा. 

लकिं वा पसु्तकातीि गोष्टींमधीि वयाच्या चौदाव्या वषी 

समदु्रावर जाणारी व बालवसाव्या वषी मखु्य ऑलफसर म्हणनू 

लनवतृ्त होणारी,  कुणीही साहसी मिेु आठवा.  

“दोन्ही जहाजािंवरीि आग आता कमी होऊ िागिी 

होती. डेकवरून जाणाऱ्या आगीच्या िोळाने चारजण मारिे 

गेिे. डेकवरीि बसायच्या भागावरून नेडकडे वळत जॅक 

बोििा, “हाः! हाः! ‘ह ेअलधकालधक चैतन्यमय होत चाििे 

आह.े  ते खात्रीने झािे. खरे तर कुणी बिंदकुीतनू सालहलत्यक 

आलण शरीररचनालवषयक अथव िावायचे नेम मारायचे 

थािंबविे असेि, तर ते आधीच चैतन्यमय असेि --- पिंचवीस 

पौंडाचे िाि गरम िोखिंड --- चार माणसािंचे आतीि अवयव 

कापत गेिे होते. पण वाचणाऱ्या मिुािा ते तसे कधीच वाटत 

नाही. ते काय म्हणतात, तर आपिे चारजण मारिे गेिे. फक्त 

एवढेच --- मारिे गेिे. तर अशा तऱ्हेने वाचक मिुगा ते 

घेतो. आलण मग चाचे िोक डेकवर उड्या घेतात, जॅक 

स्वतःच त्यातीि चौघािंना मारून टाकतो आलण नेड लतघािंना 
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मारून टाकतो --- ते एवढचे करतात --- “मारून टाकतात.” 

तसे म्हणायचे तर ते त्यािंना फक्त कमी करतात. 

गवताळ प्रदशे, डोंगरवाटा, लपसेवािे रेड इिंलडयन आलण 

चामड्याच्या पोशाखातीि बािवीर यािंच्या काळात 

लिलहिेिी, “half-dime novel,”  ‘अधव (दहा सेंटचे) नाणे 

कादिंबरी’ या जनु्या पुस्तकाची व्याप्ती आलण पद्धत 

वरच्यासारखीच आह.े सिंशलयत नसिेल्या कुण्या नवागतािंची 

टाळू, आता डेनव्हरच्या मुख्य रस्त्यािंवर म्हटिे जाऊ शकेि, 

अशा लठकाणी कापिी जाते व कातडी सोििी जाते.  

या गोष्टी घाईने उघडल्या जातात आलण सवव वेळ वेगाने 

झिुत रहातात. खरे तर या गोष्टी बिंदकुीने बेशदु्ध करण्यापासनू 

सरुु होतात. गवताळ प्रदशेातीि लपसेवाल्या तीन रेड  इिंलडयन 

िोकािंकडून, ठो! ठो! ठो! असे बार उडविे जातात.  

असे लदसते की ‘धळू उडवणे’, ह े रेड इिंलडयन िोकािंच े

वेळ घािवायचे आवडते साधन असते.  

वयाने मोठ्या माणसािंची मने गिंभीरपणे पालहिी, तर या 

सगळ्या भयानक गोष्टी आहते --- मध्यरात्रीचे हल्िे --- 
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सऱु्याने गपुचपू केिेिे खनू, अिंधारी कपारींमध्ये अचानक 

केिेिे खून, दषु्ट शत्र ूआलण दषु्टपणे केिेिा छळ! 

पण तरूण मनािा ते इतके भीषण वाटत नाही. त े

आनिंदाने असिे सवव काही वाचतात, कथानायकाच्या अपार 

धैयावत सहभागी होतात. लडक-डेंजर-डॉन्टिेस (धोक्यािा न 

लभणारा लडक) (जेव्हा रेड इिंलडयन त्यािंना झाडािा बािंधनू, 

पेटवनू दणे्यासाठी त्यािंच्याभोवती, गवताचे भारे व डहाळ्या 

बािंधत असतात,) तेव्हा लडक नेडच्या कानात कुजबजुतो. 

“मिा ह े बोििेच पालहजे. अरे म्हाताऱ्या, आता चकुीच्या 

गोष्टी होऊ िागल्या आहेत. आपण यातनू सटुकेचा काही 

मागव शोधिा नाही, तर आपण (lost) सिंपिोच आहोत.” 

इथे कृपया ह े ििात घ्या, की (lost) चा खरा अथव 

‘हरविो’पेिा जास्त वाईट आह.े त्यािंना लशजविे जाणार 

आह.े पण या प्रकारच्या सालहत्यात, (lost) अनेक गोष्टी  

दाखवण्यासाठी वापरिे आह.े आलण अथावत लडकिा यातून 

बाहेर पडायचा मागव शोधण्याऐवजी असे वाटते की त्याचे हात 

हिवनू, त्याचे बिंधन त्यािा सोडवता येईि, नेडिाही 

सोडवनू, झाडावरून उडी मारून, दोघािंनाही घोड्यावर मािंड 
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टाकता येईि. आलण मग हजार फूट खोि दरीच्या कडेवरून 

उडी मारून, ते त्याना ‘तिुनात्मक दृष््टया सरुलित’ वाटणाऱ्या 

लठकाणी पोचतीि. त्यानिंतर भयानक दृष्यािंची पवाव न करता, 

गोष्ट थिंडपणे पढुे जात, जवळजवळ शेवटाकडे येते.  

पण आधलुनक पािकािंना व लशिकािंना धक्का बसतो. 

मिुािंना सािंगायच्या गोष्टी थोड्या मवाळ करायिा हव्यात, 

असे त्यािंना वाटते. त्यात भीती, रक्तपात आलण रक्तरिंलजत मरण 

नको. मिेु रािसािंपासनू व नरभिक असरुािंपासनू िािंब हवीत. 

त्यापेिा प्राण्यािंच्या राज्यातीि गोष्टी बऱ्या! त्यात ची ची 

करणाऱ्या उिंदराबरोबर, गो गो करणारी अळी मोठ्या 

पानामधनू चहा लपत असते. नाटकी मािंजर (रागावल्यास घाण 

वासाचा फवारा सोडणारे) हाववडव मध्ये प्राणीशास्त्रात 

लशकवल्या जाणाऱ्या प्राण्यािंच्या आयषु्याबद्दि बोिते. 

पण आपण लकिं वा ते, शेवटी आपिे आयषु्य बनवणाऱ्या, 

या दषु्ट पयाववरणातनू लनसटू शकू का? नरभिक रािसािंपेिा 

पश ूजास्त मवाळ आहते का आलण चाचे िोकािंपेिा दयाळू 

आहते का? जेव्हा नाटकी मािंजर ची ची करणाऱ्या उिंदराची 

हाडे मोडते, तेव्हा ते कसे सहन केिे जाते? आलण जेव्हा 
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म्हातारा लमस्टर ससाणा, व्यथव गवताखािी िप ूबघणाऱ्या व 

हरविेल्या आईिा हाक मारणाऱ्या, लपटुकल्या कोंबडीच्या 

लपल्िासाठी हवेत तरिंगत रहातो --- तेव्हा ते, लकती 

भीतीदायक असते? माझ्या लवचारािंप्रमाणे आत्मलवश्वास  

गमावल्याने उदास होणारे कल्पक मिू, वेल्समध्ये रहाणाऱ्या 

झोपिेल्या सवव रािसािंचे मरण पाहून घाबरण्यापेिा, 

रागाविेल्या व झपाटिेल्या जनावराचे लचत्र पाहून जास्त 

घाबरेि. 

बािपणीचे अश्र ू सहजपणे व भरभर येतात. जे िोक त े

वहायिा िावतात, त्यािंचे वाईट होवो. 

एका हरविेल्या मिुाची गोष्ट वाचनू लकिं वा गरजा आलण 

गररबीची गोष्ट वाचून, मुिे आपोआप रडू िागतीि. लकिं वा 

मरणाच्या बाबतीत त्यािंचे सािंत्वन करणे, लकती अवघड 

असेि! खऱ्याखुऱ्या मनोशारीररक दःुखाच्या झऱ्याना, नसुता 

हिकासा स्पशव करा आलण अश्र ूटपकू िागतीि. पण िाि 

घोडेस्वाराची आजी! ती मेिी नाही. कधीच मेिी नाही. लतिा 

नसुते लगळिे गेिे.  
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खिाशी, चाचे िोक, अमेररकेतीि अपाचे भारतीय! 

मिुािंसाठी ते खऱ्या अथावने मरत नाहीत. ते फक्त नाहीसे 

होतात लकिं वा पाडिे जातात, --- खरे तर बलुद्धबळाच्या 

पटावरीि सोंगट्यािंसारखे लवस्कटिे जातात.  

त्यामळेु यावरून काय बोध होतो, तर मिुािंच्या 

पसु्तकातीि खऱ्या गोष्टीतीि फसव्या भीतीचा वा 

रक्तरिंलजततेचा बाऊ करू नका. त्यात काही नाही. फक्त 

जगण्याचे व मरण्याचे भक्कम अन्वयाथव, दःुख न करता 

िावायिा लशकण्याचे प्रलतलनलधत्व, अनेक लपढ्यािंमागनू 

लपढ्यातिी मिेु करत रहातात.     
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ज्या  कव्हरवर 

क्क्िक कराि ते 

पसु्तक उघडेि 

(नेट आवश्यक) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_3_vrishali_joshi.docx.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwkatha_4_vrishali_joshi.pdf
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शेरिॉक होम्स 

१ ते ८ 

ज्या  कव्हरवर 

क्क्िक कराि ते 

पसु्तक उघडेि 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holms_4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_8_vrishali_joshi.pdf
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे तेरावे वर्ड. 

र्ॉ. वृर्ाली जोशी याांचे हे सतरावे पुस्ति. 

डॉ. वषृािी जोशी या मराठी व इिंग्रजी या भाषािंच्या लविान 

आहते. त्या प्राचायव होत्या. त्यािंनी काही काळ लवदशेातही राहून 

तेथल्या वाचन सिंस्कृतीचा अनभुव घेतिा आह.े तशीच वाचन 

सिंस्कृती महाराष्िातही लनमावण व्हावी असे त्यािंना वाटते. इिंग्रजीतीि 

उच्च दजावचे लनवडक िेखकािंचे सालहत्य मराठीत अनवुाद करून 

मराठी वाचकािंची अलभरूची सिंपन्न व्हावी यासाठी त्या अतोनात कष्ट 

घेतात. तसे पहाता अनवुालदत पसु्तकािंना अनेक व्यावसालयक 

प्रकाशकािंकडून मागणी असत.े परिंत ू मराठीतीि जास्तीत जास्त 

वाचकािंपयांत आपि ॆसालहत्य जाव ेम्हणनू त्यािंनी ई सालहत्यची लनवड 

आपल्या पसु्तकािंसाठी केिी आह.े  

डॉ. वषृािी जोशी याांच्यासारखे ज्येष्ठ िेखक आपिी सवव 

पसु्तके ई सालहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातीि मराठी वाचकािंना 

लवनामलू्य दतेात. असे िेखक ज्यािंना िेखन हीच भक्ती असते. आलण 

त्यातनू कसिीही अलभिाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेिी दोन 

हजार वषे कवीराज नरेंद्र, सिंत ज्ञानेश्वर, सिंत तकुारामािंपासनू ही परिंपरा 

सरुू आह.े अखिंड. अजरामर. म्हणनू तर शिंभ ूगणपिेु (नऊ पसु्तके), 

डॉ. मरुिीधर जावडेकर (९ पसु्तके), डॉ. वसिंत बागिु (१७ पसु्तके), 

शभुािंगी पासेबिंद (८ पसु्तके), अलवनाश नगरकर ( चार पसु्तके), डॉ. 

लस्मता दामिे (सात पसु्तके), डॉ. लनतीन मोरे (२६ पसु्तके), अनीि 
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वाकणकर (९), अनिंत पावसकर(४ पसु्तके), मध ू लशरगािंवकर (६), 

अशोक कोठारे (बारा हजार पानािंच े महाभारत), श्री. लवजय पािंढरे 

(ज्ञानेश्वरी भावाथव), मोहन मिण्णा (जागलतक कीतीचे वैज्ञालनक), 

सिंगीता जोशी (आद्य गझिकारा, १६ पसु्तके), लवनीता देशपािंडे (७ 

पसु्तके) उल्हास हरी जोशी(६), निंलदनी दशेमुख (५), डॉ. सजुाता 

चव्हाण (८), डॉ. वषृािी जोशी(१६), डॉ. क्नममिकुमार फडकुिे 

(१९), CA पनुम सांगवी(४), डॉ. नांक्िनी धारगळकर (८), अांकुश 

क्शांगाडे(५), आनांि िशेपाांडे(२), क्निीमा कुिकर्णी, अनाक्मका 

बोरकर  असे अनेक ज्यषे्ठ व अनभुवी, कसिेिे िेखक ई 

सालहत्याच्या िारे आपिी पसु्तके िाखो िोकािंपयांत लवनामलू्य 

पोहोचवतात.  

अशा सालहत्यमतूी िंच्या त्यागातूनच एक लदवस मराठीचा सालहत्य 

विृ जागलतक पटिावर आपिी ध्वजा फडकवीि याची आम्हािा 

खात्री आह.े यात ई सालहत्य प्रलतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी 

चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठािंतनू नवनवीन िेखक उदयािा येत आहते. आलण या 

सवाांचा सामलूहक स्वर गगनािा लभडून म्हणतो आह.े  

आलण ग्रिंथोपजीलवये । लवशेषीं िोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट लवजयें । होआवे जी । 


