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

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

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

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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remedies of injunction, damages and accounts.
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• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकिा .
• िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककं वा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी
वापर करण्यापुवी ई प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

मेजवानीपूवी

सॉमरसेट मॉम

वृषाली जोशी

वृषाली जोशी
मी मुलांकडे अमेररके ला गेलेली असिाना छान
सोयी असलेल्या वाचनालयािून चांगली इं ग्रजी
पुस्िके आणून वाचायचा योग आला. त्यांचे
भाषांिर करण्याि वेळेचा सदुपयोग करून िे
भाषांिरीि पुस्िक ियार के ले आिे. ई पुस्िक
बनहविाना संगणकहनष्णाि असलेल्या माझ्या
नवऱ्याची, शरदची, मदि हमळाली. टंकलेखन
मी के ले िरी फाईल बनहवणे व इिर बऱ्याच
गोष्टी नव्याने हशकायला लागल्या.
B Sc, M A, M Ed, Ph D (Education)
सुमारे २५ अनुवाददि कथा मराठी माहसकांमधून प्रहसद्ध
मराठी व इं ग्रजी शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन, संशोधन प्रकल्पाि सिभाग ,
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद
सुगमसंगीि स्पधेि पाररिोहषके , ससंथेसायझरवर गाणी वाजहवण्याचा व मराठी
/इं ग्रजी शब्दकोडी बनहवण्याचा छंद
संपकव
वृषाली जोशी
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अपवणपहत्रका
हप्रय अहभहजि व कहनष्क
या माझ्या मुलांना
जयांच्याकडील वास्िव्याि
मी या कथा वाचल्या
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समरसेट मॉम W. Somerset Maugham
इं ग्लीशमधील सवावहधक लोकहप्रय क्लाहसक लेखकांमध्ये समरसेट मॉम िे नाव
घेिले जािे. त्याच्या कथांवरून अडिीस हसनेमे, शेकडो नाटके यांची हनर्मविी
झाली. त्यांच्या कथा आहण कादंबर्या यांचे कािी िजार एहडशन्स आिेि. जगािील
जवळपास सवव भाषांमध्ये त्यांच्या कथांचे अनुवाद झाले आिेि.
त्यांच्या कथांवरून हनर्मविी झालेल्या हसनेमांची खाली ददलेली यादी वाचली िरी
त्यांच्या लोकहप्रयिेची कल्पना येईल.
1.

The Land of Promise (1917) directed by Joseph Kaufman and starring Thomas Meighan.

Based on the 1913 play of the same name.
2.

Smith (1917) directed by Maurice Elvey, based on the 1913 play of the same name.

3.

The Divorcee (1919) directed by Herbert Blaché, based on the 1907 play Lady

Frederick.
4.

East of Suez (1925) directed by Raoul Walsh based on the novel of the same name.

5.

The Circle (1925) Directed by Frank Borzage, based on the 1921 play of the same

name.
6.

The Canadian (1926) directed by William Beaudine. Based on the 1913 play, "The Land

of Promise," this was a remake of the 1917 film of that name, with Thomas Meighan reprising
his role as protagonist Frank Taylor.
7.

The Magician (1926) Based on the 1908 novel of the same name.

8.

Sadie Thompson (1928), a silent movie starring Gloria Swanson and Lionel Barrymore.

Based on the short story "Miss Thompson", which was later retitled "Rain".
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The Letter (1929) featuring Jeanne Eagels, O. P. Heggie, Reginald Owen and Herbert

Marshall. Based on the play of the same name.
10.

Rain (1932), the first sound version of the short story "Miss Thompson" (retitled as

"Rain"), with Joan Crawford and Walter Huston.
11.

The Narrow Corner (1933) directed by Alfred E. Green and starring Douglas Fairbanks,

Jr. Based on the novel of the same name.
12.

Of Human Bondage (1934) starring Leslie Howard and Bette Davis. Based on the novel

of the same name.
13.

The Painted Veil (1934) featuring Greta Garbo and Herbert Marshall. Based on the novel

of the same name.
14.

Secret Agent (1936) with John Gielgud, Peter Lorre, Madeleine Carroll, and Robert

Young, directed by Alfred Hitchcock. Based on Ashenden.
15.

The Vessel of Wrath (1938) starring Charles Laughton; released in the United States as

The Beachcomber. Based on the novella of the same name.
16.

The Letter (1940) featuring Bette Davis, Herbert Marshall, James Stephenson, Frieda

Inescort and Gale Sondergaard. Based on the play of the same name.
17.

Too Many Husbands (1940) featuring Jean Arthur, Fred MacMurray, and Melvyn

Douglas. Based on the play "Home and Beauty".
18.

The Moon and Sixpence (1942) with George Sanders. Based on the novel of the same

name.
19.

Christmas Holiday (1944) starring Deanna Durbin and Gene Kelly, based on the novel of

the same name.
20.

The Hour Before the Dawn (1944) starring Veronica Lake, based on the novel of the

same name.
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Dirty Gertie from Harlem U.S.A.(1946). Unauthorized film version of "Miss Thompson"

with an all-black cast, directed by Spencer Williams.
22.

The Razor's Edge (1946) featuring Tyrone Power and Gene Tierney. Based on the novel

of the same name.
23.

Of Human Bondage (1946) version starring Eleanor Parker.

24.

Quartet (1948) Maugham appears as himself in introductions. Based on four of his short

stories.
25.

Trio (1950) Maugham appears as himself in introductions. Another collection based on

short stories.
26.

Encore (1951) Maugham appears as himself in introductions. A third collection of

Maugham short stories.
27.

Miss Sadie Thompson (1953), a semi-musical version in 3-D, featuring Rita Hayworth

and José Ferrer.
28.

The Seventh Sin (1957) with Eleanor Parker. Based on the novel The Painted Veil.

29.

The Beachcomber (1958). Based on the novella The Vessel of Wrath; not to be

confused with the 1938 film.
30.

Julia, du bist zauberhaft (1962) starring Lilli Palmer and Charles Boyer. Based on the

novel Theatre.
31.

Of Human Bondage (1964) with Laurence Harvey and Kim Novak.

32.

The Letter (1969) starring Eileen Atkins. Based on play of the same name. (Made for

television.)
33.

Theatre (1978) starring Vija Artmane. Based on the novel of the same name.
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The Letter (1982) featuring Lee Remick, Jack Thompson and Ronald Pickup. Based on

play of the same name. (Made for television.)
35.

The Razor's Edge (1984) with Bill Murray. Based on the novel by the same name.

36.

Up at the Villa (2000) starring Kristin Scott Thomas and Sean Penn, directed by Philip

Haas. Based on the novella of the same name.
37.

Being Julia (2004) featuring Annette Bening. Based on the novel Theatre.

38.

The Painted Veil (2006) with Naomi Watts and Edward Norton. Based on the novel of

the same name.

मेजवानीपूवी (Before the Party)
------------------------------------------------Before the Party िी मॉम यांच्या अत्यंि गाजलेल्या कथांपैकी एक. त्यावर
अनेक ददग्दशवकांनी नाटके बसवली व िीिी यशस्वीपणे आजवर चालि आिेि.
के वळ अध्याव िासाि घडणारी िी कथा मानवी जीवनािील योग्य- अयोग्य, नीिीअनीिी, सोज्ज्वळ- ढोंग या सवव कल्पनांच्या रठकर्या उडविे. वाचकाला कािी काळ
नक्की काय म्िणावे िेच सुचेनासे िोिे.
मा. वृषालीजी जोशी यांनी आपल्या समथव लेखणीिून त्या कथेचा हििकाच नेमका
अनुवाद करून मराठी साहित्याला एक खास भेट ददली आिे.
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कथानुक्रम

मेजवानीपूवी
चचव कामगार
लॉडव माकव
श्रीयुि सववज्ञ
अनोळखी प्रदेशाि
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हमसेस सोदफयांना छान
रिायला आवडायचं. त्यांनी त्यांचे
वय लपहवणारा काळा रे शमी ड्रेस
घािला िोिा. त्यांच्या जावयाच्या
शोकप्रदशवनाथव िो काळा ड्रेस िोिा.
आहण आिा त्या त्यांची छोटी टोपी
घालणार िोत्या. त्यांच्या जावयाने
िी त्यांच्यासाठी खास बोर्नवओ,
मलेहशयाहून आणली िोिी व िी
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त्यांना नक्की आवडेल असा त्याचा अंदाज िोिा त्यावर इग्रेट पक्षयांची हपसे
ददमाखाि झळकि िोिी. इिकी सुंदर टोपी मेजवानीच्या वेळी घािल्याने इिरांचा
जळफळाट िर िोणार नािी ना अशी भीहि त्यांना वाटि िोिी पण िी न घालणेिी
त्यांना कठीण वाटि िोिे. अशा वेळी, हवशेषिः मध्यंिरी जे कािी घडले त्यानंिर
िर नक्कीच अशी नखरे ल टोपी आपल्या आईने घालणे के याला फारसे पटले नव्ििे.
शेवटी हमसेस सोदफयांनी िी त्यांची सुंदर टोपी डोक्यावर चढहवली. कोणी जर
त्याबद्दल कािी म्िणालेच िर असे सांगायचे त्यांनी ठरहवले की असली टोपी हवकि
घेणे शक्यच नव्ििे पण मागच्या वेळी जेव्िा माझा जावई इथे आला िोिा िेव्िा
त्या हबचाऱ्याने िी मला ददली िोिी.
िे ऐकू न लोकांना ददलासा हमळे ल. लोक िसे समजूिदार असिाि. हमसेस
सोदफयांनी खणािून रुमाल काढू न त्यावर यु डी कोलन सशंपडले. त्याचा वास खूपच
िाजािवाना करणारा िोिा. आिा त्या जवळजवळ ियार झाल्याच िोत्या.
आरशामागील हखडकीिून त्यांनी बािेर नजर टाकली. कॅ नॉन िेवूड यांच्या बागेिील
मेजवानीसाठी त्यांनी अगदी छान ददवस हनवडला िोिा. फार थंडी नव्ििी, आकाश
हनळसर िोिे. बागेिील स्विःच्या फु लांच्या वाफ्याची खुरपणी करणाऱ्या त्यांच्या
लिानग्या नािीकडे पाहिल्यावर त्या िसल्या. या मुलीला आपण इिके ददवस
बोर्नवओसारख्या उष्ण प्रदेशाि ठे वले िी चूक झाली. िी दकिी अशक्त ददसिे आिे
असे हमसेस सोदफयांना वाटले. िी छोट्या मुलीप्रमाणे इकडेहिकडे बागडि नसे.
शांिपणे एकटीच खेळि रािी. स्विःच्या वाफ्याला पाणी घाले. हमसेस सोदफयाने
स्विःचा ड्रेस ठाकठीक के ला व मोजे घेऊन हजन्यावरून खाली आल्या.
के या हखडकीशी असलेल्या टेबलाशी बसून लेडीज गोल्फ क्लबचे सामने
सुरु िोणार असल्याने, त्यासंबंधी कािी यादी ियार करि िोिी. िीदेखील
मेजवानीसाठी ियार झाली िोिी.
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“शेवटी िू िुझा िा ड्रेस घािलास िर!” हमसेस सोदफया म्िणाल्या.
मेजवानीच्यावेळी के याने िा ड्रेस घालावा की काळा हशफााँनचा ड्रेस घालावा
याबद्दल त्यांनी चचाव के ली िोिी. हिने आिा घािलेला ड्रेस काळापांढरा िोिा. िो
के याला चांगला वाटि िोिा पण िो फारसे शोकप्रदशवन करि नव्ििा. माररयाला
मात्र िो ठीक वाटि िोिा.
“आपण

जसे

कािी

आिाच

दफनहवधीहून

आलो

आिोि

असे

भासहवण्याची कािी जरुरी नािी. त्याला जाऊन आिा आठ महिने झाले आिेि. ”
माररया म्िणाली.
िे बोलणे हमसेस सोदफयांना फारसे रुचले नािी. बोर्नवओहून आल्यापासून
माररयाचे वागणे जरा हवहचत्रच वाटि िोिे.
“ हप्रय माररया, अजून िू िुझे शोकवस्त्र (हवधवेचे काळे कपडे) घालणे
सोडू न द्यायचे कािी कारण नािी, नािी का?” हमसेस सोदफया हवचारत्या झाल्या.
त्यावर माररयाने लगेच उत्तर ददले नािी. थोड्या वेळाने माररया जेव्िा म्िणाली की
पूवीसारखे आिा असे कोणीच करि नािी िेव्िा हिचा स्वर हमसेस सोदफयांना
अगदी वेगळाच वाटला. के यालादेखील िो िसाच वाटला कारण हिने बहिणीकडे
आश्चयावने पाहिले. “खूप काळपयंि मी काळे कपडे घालून शोक करावा अशी
िॅरीचीदेखील इच्छा नसणार. ” असे िी पुढे म्िणाली.
हिच्या आईचे जे हनरीक्षण िोिे त्याला उत्तर म्िणून के या बोलिी झाली,
“मला माररयाशी कािी बोलायचे आिे म्िणून मी लवकर ियार िोऊन बसले आिे.”
“िो का? ”
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के याने कािी स्पष्टीकरण ददले नािी. हिने िािािील यादी बाजूला ठे वली.
हमसेस सोदफयांनी त्यांचे मोजे चढवायला सुरवाि के ली. हखडकीच्या पडद्यांमुळे
खोली थंड व अंधारी वाटि िोिी. िॅरीने रं गहवलेला लाकडी िॉनवहबल पक्षी
ददवाणखान्याि फारसा शोभून ददसि नव्ििा िरीिी हमसेस सोदफयांनी िो ठे वला
िोिा. टेबलावर िॅरीने ददलेल्या चांदी व ब्रासच्या शोहभवंि वस्िूिी ददसि िोत्या.
त्यांना िॅरी आवडायचा. त्यांची बिीण, बहिणीचा मुलगा, दोन्िी मुली, जावई व
नाि यांचा हपयानोवर असलेला फोटो त्यांना हिथे ददसेना.
“के या, िॅरीचा फोटो कु ठे गेला? ” त्यांनी हवचारले.
“कु णीिरी उचलला असावा.” के या म्िणाली.
नवल वाटू न िी उठू न हपयानोजवळ गेली. कु णीिरी इथून िलवलेला
ददसिो आिे असे पुटपुटिानाच हमसेस सोदफया म्िणाल्या, “माररयाला िो हिच्या
झोपायच्या खोलीि िवा असेल.”
“माझ्या िे लक्षाि नािी आले. पण माररयाकडे िर िॅरीचे खूपच फोटो
आिेि. िे िी कपाटाि ठे विे. ”
आपल्या मुलीने नुकत्याच वारलेल्या जावयाचा एकिी फोटो ददसेल असा
ठे ऊ नये िे त्यांना जरा हवहचत्रच वाटले. त्याबद्दल त्या माररयाशी एकदा
बोलल्यादेखील, पण माररयाने कािीच उत्तर ददले नािी. बोर्नवओहून आल्यापासून
माररया हवहचत्र िऱ्िेने शांि िोिी व हमसेस सोदफयाने कािी सिानुभूिी दाखवलेली
हिला फारशी रुचि नव्ििी. हिला फार दुःख झाले आिे असे देखील कािी ददसि
नव्ििे. अथावि प्रत्येकाची दुःख सिन करायची पद्धि वेगवेगळी असिे. हमस्टर
लॉकवूडने, मुलींच्या वहडलांनी, हमसेस सोदफयाला, म्िणजे त्यांच्या बायकोला, असे
सांहगिले िोिे की माररयाला एकटीलाच सोड. जावयाचे हवचार डोक्यािून काढू न
टाकू न हमसेस सोदफयाने मेजवानीसंबंधी हवचार करायला सुरवाि के ली. या प्रसंगी
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हमस्टर लॉकवूडने डोक्यावर िॅट घालावी की नािी, काय बरे ददसेल, असा हवचार
त्या करू लागल्या.
मेजवानी िर जंगी िोणार िोिी. खूप हनरहनराळे पदाथव, पेये बािेरून
मागहवली िोिी. कािींची घरीच ियारी सुरु िोिी. सगळे जण हिथे जमणार िोिे.
कॅ नॉनच्या कॉलेजच्या ददवसाि िााँगकााँगला त्याच्याबरोबर रिाणारा, हबशप हमत्र
येणार िोिा. िो चीनच्या हवशेष कामहगरीबद्दल बोलणार िोिा. माररया आठ वषे
बोर्नवओमध्ये राहिली िोिी व जावई बोर्नवओचा रहिवासी असल्याने त्याना या
समारं भाि जास्ि रुची िोिी. परदेशी जयांचे कु णीच नािेवाईक कधीच नव्ििे
त्यांच्यापेक्षा हमसेस सोदफयाच्या कु टुंबाला त्यामुळेच थोडे जास्ि कु िूिल िोिे.
“आपल्यासारखी त्यांना इं ग्लंडबद्दल फारशी माहििी नसेल.” हमस्टर
लॉकवूड म्िणाले व आि आले. त्यांच्या वडीलांप्रमाणेच िे वकील िोिे. रोज
सकाळी िे लंडनला कामासाठी जाि व संध्याकाळी परि येि. कॅ नॉन यांच्याकडील
मेजवानी त्यांनी सूज्ञपणे शहनवारी ठे वल्यामुळे बायको मुलींबरोबर िे हिथे जाऊ
शकणार िोिे. हमस्टर लॉकवूड यांचा सूट व्यवहस्थि ददसि िोिा. िे कपड्यांबाबि
फारसे चोखंदळ नव्ििे पण नीटनेटके रिाि असि. िे एक दक्ष वकील िोिे. त्यांच्या
क्षेत्राि त्यांना मान िोिा. खोटेपणाबद्दल त्यांना चीड िोिी. िे िसे करड्या हशस्िीचे
िोिे. एखादी त्रासदायक के स म्िणजे खरच गुन्िा के लेला पक्षकार त्यांच्याकडे के स
घेऊन आला िर िे त्याला सरळ बािेरचा रस्िा दाखवि. त्यांना टक्कल िोिे. त्यांनी
गुळगुळीि दाढी के ली िोिी. त्यांचे पािळसर ओठ घट्ट हमटलेले असि व हनळ्या
डोळ्याि थोडी लाजरी छटा ददसे. चेिरा थोडा सुरकु िलेला िोिा.
“अरे वा ! िुम्िी नवीन सूट घािलेला ददसिो आिे.” हमसेस सोदफयांनी
म्िटले.
“िा घालायला आजचा प्रसंग चांगला आिे असे मला वाटिे. कोटावर फू ल
लावावे का? ”
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“नको डॅडी. फक्त कारकू न लोकच िसे करिाि. ” के या म्िणाली.
हमसेस सोदफयाने दुजोरा ददला.
“आपल्या सगळ्यांच्या विीने दिा हशसलंग द्यावेि की एक पौड? काय बरे
ददसेल? ”
“जर िुम्िाला कािी द्यायचे असेल िर हनदान एक पौड िरी कमीि कमी
द्याच ” इहि के या
“बघीन. चार लोक काय करिाि िे बघून मी ठरहवन. फार जास्ि द्यायला
नकोि व कमीिी.” हमस्टर लॉकवूड उद्गारले.
के याने हिचे कागद ड्रााँवरमध्ये ठे वले व िी उठली. हिने मनगटावरील
घड्याळाकडे पाहिले.
हमसेस सोदफयाने हवचारले, “माररया ियार झाली का? ”
“अजून खूप वेळ आिे. आपल्याला चार वाजिा बोलाहवले आिे. आहण
मला नािी वाटि की आपण साडेचारच्या फार आधी जावे. मी डेव्िीडला सव्वाचार
वाजिा गाडी घेऊन बोलाहवले आिे.”
सिसा के याच गाडी चालवीि असे पण अशा कािी खास प्रसंगी त्यांचा
डेव्िीड नावाचा माळी गणवेष घालून शोफरचे काम करि असे. जेव्िा के या छान
कपडे घालून ियार िोई िेव्िा हिला गाडी चालवायची नसे. आईला मोजे
घालिाना बघून हिला वाटले की आपणिी घालावे. त्यांना वास िर येि नािी ना िे
हिने पाहिले. अगदी थोडासा येि िोिा पण िे कु णाला कळणारिी नािी असे हिला
वाटले.
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शेवटी दरवाजा उघडू न माररया आि आली. हिने हवधवेचे कपडे पररधान
के ले िोिे. हिला अशा कपड्याि बघायची हमसेस सोदफयांना सवय नव्ििी. पण एक
वषवभर हिने िसाच वेष करणे योग्य ठरले असिे. कािी लोकांना िसे कपडेिी शोभून
ददसिाि पण हिला िसे ददसि नव्ििे. माररया फक्त छत्तीस वषांची िोिी आहण या
वयािच िी हवधवा झाली िे क्लेशकारक िोिे.
के या पस्िीस वषांची िोिी व आिा हिचे लग्न िोईल असे वाटि नव्ििे.
मागच्या वेळी माररया व िॅरी इथे आले िेव्िा के याने त्यांच्याबरोबर जावे असे
हमसेस सोदफयाने सुचवून पाहिले. िॅरीला िे मान्य असल्याचे वाटले पण माररया
राजी नव्ििी. का नव्ििी कु णास ठाऊक? हिलािी थोडा बदल झाला असिा. हिला
घरािून बािेर काढायला िे उद्युक्त झाले िोिे असे नािी पण मुलीचे लग्न खरे िर
व्िायलाच िवे असे त्यांचे मि िोिे. त्यांना ओळखीमध्ये कु णीच योग्य मुलगा
सापडला नािी. दोघींमध्ये माररया ददसायला चांगली िोिी असे आिा कु णीच
म्िटले नसिे. के याचे वय वाढि चालले िशी िी जून ददसू लागली िोिी पण आिा
हिने के स कापले िोिे व गोल्फ खेळून हिचे गाल लालबुंद झाले िोिे. त्यामुळे हमसेस
सोदफयांच्या मिे िी बरी ददसि िोिी. पण माररया मात्र हिचा बांधा पूणवपणे
घालवून बसली िोिी. िी उं च कधीच नव्ििी व आिा जाड झाली िोिी. फारच
फु गली िोिी. उष्ण करटबंधािील उकाड्यामुळे हिचे व्यायाम करणेिी बंद झाले
िोिे. हिचे खूप छान असलेले हनळे डोळे आिा हनस्िेज ददसि िोिे.
“हिची मान फारच रुिि चालली आिे. हिला कािीिरी करायलाच िवे. ”
हमसेस सोदफया हवचार करि िोत्या.
त्यांनी त्यांच्या नवऱ्याजवळ एकदोनदा िा हवषय काढला िोिा. त्याच्या
मिे िी आिा पूवीसारखी िरूण राहिली नव्ििी पण हिने स्विःला नीटनेटके
ठे वायला िरकि नव्ििी. हिच्याशी गंभीरपणे याबद्दल बोलावे पण वषवभर हिला
हिच्या दुःखािून आधी बािेर पडू द्यावे, असा हवचार हमसेस सोदफयानी के ला.
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त्यामुळे त्यांना थोडे उदास वाटले. माररया नक्कीच बदलली िोिी. हिच्या चेिऱ्े यावर
हिच्या मनाि कािीिरी धुमसि असल्यासारखे भाव ददसि िोिे. त्यामुळे
हिच्याबरोबर नेिमीचा मोकळे पणा वाटि नव्ििा. डोक्यािले सवव हवचार
हिच्यासमोर भडाभडा मांडावेि असे हमसेस सोदफयांना वाटि िर िोिे पण
जणूकािी, कािी ऐकलेच नािी असे भासवून नुसिेच गप्प बसून रिाण्याच्या
माररयाच्या प्रहिदक्रयेमुळे िसे के ले जाि नव्ििे. कधीकधी त्यामुळे हमसेस सोदफया
एवढ्या हचडि पण िॅरी वारल्याला आठच महिने िोि आिेि िे आठवू न त्या
माररयाला टोचेल असे कािी बोलणे टाळि िोत्या.
माररयाच्या पडलेल्या चेिऱ्े यावर हखडकीिला उजेड आला िोिा. के या
हिचासमोर उभी राहून हिच्याकडेच बघि िोिी.
“माररया, मला िुझ्याशी कािीिरी बोलायचे आिे. मी ग्लॅडीबरोबर आज
सकाळी गोल्फ खेळि िोिे.” के या म्िणाली. माररयाने हवचारले, “िू हिला िरवलेस
का? ”
ग्लॅडी िी कॅ नॉनची एकु लिी एक अहववाहिि मुलगी िोिी.
“िी मला काय म्िणाली िे मला िुला सांहगिलेच पाहिजे. ”
माररयाची नजर हिच्या बहिणीवरून पलीकडे फु लांच्या वाफ्याला पाणी
घालि असलेल्या हिच्या मुलीकडे गेली. “ममी, िू जोनला स्वयंपाकघराि बोलावून
चिा द्यायला अॅनीला सांहगिलेस का? ” हिने हवचारले.
“जेव्िा नोकरमंडळी घेिील िेव्िाच िीिी घेईल. ” ममी बोलली.
के याने थंडपणे हिच्या बहिणीकडे पाहिले.
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“हबशपने घरी येण्यापूवी ससंगापूरमध्ये दोनिीन ददवस घालहवले. त्याला
प्रवास करायला फार आवडिो. िो बोर्नवओला गेला िोिा व िू जयाना ओळखिेस
त्यािील बऱ्याचजणांना िो ओळखिो. ” के या म्िणाली.
हमसेस सोदफया उद्गारल्या, “हप्रय माररया, िुला भेटावे असे त्यांना नक्की
वाटि असणार. हबच्राऱ्या िॅरीला िो ओळखि िोिा का? ”
“िो. िो कु आलासोलरमध्ये त्याला भेटला िोिा व िे त्याला चांगले
आठविे आिे. त्याच्या हनधनाची बािमी ऐकू न त्याला धक्का बसला असे िो म्िणाला
” इहि के या
माररया खाली बसून हिचे काळे मोजे घालू लागली. िे सगळे बोलणे िी
अगदी शांिपणे ऐकि िोिी. िे हमसेस सोदफयांना जरा खटकलेच.
“अग माररया, िॅरीचा फोटो कु ठे ददसि नािी. िू िो घेिलास का? ”
“िो मी िो घेिला व ठे ऊन ददला.”
“मला वाटले िो िुला सिि नजरे समोर ठे वायला आवडेल. ”
परि एकदा माररया कािीच बोलली नािी. िी खरच चीड आणणारी
सवय िोिी. के या थोडी वळू न बहिणीसमोर उभी ठाकली व बोलली,
“माररया, िू आम्िाला असे का सांहगिलेस की िॅरी िापाि गेला म्िणून!“
त्या हवधवेने चेिरे ा कोराच ठे वला व के याकडे एकटक बघिाबघिा क्षणाधावि हिचा
चेिरा काळवंडला. िी गप्प राहिली.
हमसेस सोदफया आश्चयावने म्िणाल्या, “काय म्िणिे आिेस काय िू?“
“हबशप म्िणिो आिे की त्याने आत्मित्या के ली. ”
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हमसेस सोदफयाच्या िोंडू न अस्फु ट हंदका बािेर पडला. त्यांच्या नवऱ्याने
त्यांना सावरले.
“माररया, िे खरे आिे का ? ”
“िो िे खरे आिे. ”
“पण िू आम्िाला सांहगिले का नािीस? ”
माररया क्षणभर थांबली. टेबलावरील हिच्या बाजूला असलेली, िॅरीने
ददलेली ब्रासची फु लदाणी िािाि घेि बोलू लागली, “िुझे वडील िाप येऊन वारले
असे जोनला सांगणे मला योग्य वाटले. याबाबि हिला अजून कािी माहििी व्िावे
असे मला वाटले नािी.”
नापसंिी व्यक्त करि के या म्िणाली, “िू आमची हस्थिी कािीच्याकािी
हवहचत्र के ली आिेस. ग्लॅडी िेवूडला मी खरी गोष्ट न सांगणे हिरस्करणीय वाटले.
मला खरं च कािी माहििी नव्ििे याबद्दल हिची खात्री पटहविाना माझ्या नाकी नऊ
आले.” िी म्िणाली. “हिचे वडील नाराज झाले. “इिकी वषे आपण एकमेकांना
ओळखिो, आपले संबंध चांगले आिेि िर िुम्िी माररयाच्या नवऱ्याच्या बाबिीि
हनदान आमच्याशी खोटे बोलायला नको िोिे. िुम्िाला जे घडले िे सांगायचे नव्ििे
िरी हनदान खोटे िरी बोलायचे नािी. िे आपापसािल्या हवश्वासाला िडा
देण्यासारखे झाले.” असे िे म्िणाले.”
हमस्टर लॉकवूड नाराजीने म्िणाले, “मी त्यांच्याशी सिमि आिे िे त्यांना
सांहगिले पाहिजे. ”
के या बोलली, “अथावि मी ग्लॅडीला सांहगिले की याि आमचा कािी दोष
नािी. िू आम्िाला जे कािी सांहगिलेस िेच आम्िी त्यांना सांहगिले ”
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माररया म्िणाली, “यामुळे िुझ्या गोल्फच्या खेळावर कािी पररणाम
झाला नसावा.” हिचे वडील उद्गारले, “बरं का माररया, िे असले बोलून मूळ हवषय
िू टाळिे आिेस.” असे म्िणून िे उठू न खोलीि अस्वस्थपणे येरझारा घालू लागले.
माररया िोऱ्याने म्िणाली, “िा माझा प्रश्न आिे. जर काय घडले िे मला
माझ्याजवळच ठे वायचे असेल िर मी िसे करू शकिे. ”
हमसेस सोदफया म्िणाल्या, “िुला आईजवळिी मन मोकळे करावेसे वाटले
नािी. म्िणजेच िुला माझ्याबद्दल कािीच प्रेम वाटि नािी. ”
माररयाने खांदे उडहवले.
के या म्िणाली, “सत्य कधी न कधी उजेडाि येणारच िे िुला माहििी िवे
िोिे.”
“चिाटळपणे बडबड करणाऱ्या दोन व्यक्तींना मी सोडू न इिर कािी
हवषयच नसिील अशी अपेक्षा मी के ली नव्ििी. ”
“जेव्िा हबशप म्िणाला की िो बोर्नवओमध्ये िोिा िेव्िा िो िुला व
िॅरीला ओळखिो का असे िेवूड्नी हवचारणे अगदी सिज िोिे. ”
“िे इकडेहिकडे घुटमळणे बास झाले. िू नक्कीच खरे काय घडले िे
आम्िाला सांगायला िवे िोिेस आहण मग त्यािून मागव कसा काढायचा िे आम्िी
ठरहवले असिे. मी एक वकील आिे आहण मी िुला नक्की सांगू शकिो की िुम्िी कािी
लपवायला गेलाि िर पुढच्या दृष्टीने त्याचा आपल्यालाच त्रास िोिे.” हमस्टर
लॉकवूड म्िणाले.
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हमसेस सोदफया सुस्कारि म्िणाल्या, “हबचारा िॅरी! ” त्यांच्या गालावरून
अश्रू ओघळू लागले. “िे भयंकर आिे. िो माझ्यासाठी नेिमी एक चांगला जावई
िोिा. अशी काय गोष्ट घडली जयाने िो मरणाकडे ओढला गेला ? ”
“वािावरण! ”
“माररया, जसे घडले िसे िू आम्िाला सांगावेस िे बरे .” हिचे वडील
म्िणाले.
“के या िुम्िाला सांगेल.”
के या कांकूं करू लागली. हिला खरे काय िे सांगायचे िोिे. िे मिाभयंकर
िोिे. त्यांच्यासारख्या एखाद्या कु टुंबाि असे घडावे िे खरच भयंकर िोिे. शेवटी िी
कसेबसे बोलली,“ हबशप म्िणाला, त्याने स्विःचा गळा हचरून घेिला.”
हमसेस सोदफया िोंड उघडे टाकू न बघि रािील्या. त्या त्यांच्या भान
िरहवलेल्या मुलीकडे खेचल्या गेल्या. त्यांना हिला हमठीि घ्यायचे िोिे.
“हबचारं माझं कोकरू! ” त्या हंदके देि म्िणाल्या.
पण माररयाने स्विःला सोडवून घेिले व पुटपुटली, “उगीच जास्ि प्रदशवन
करू नकोस. मला इिकी जवळीक खरच सिन िोि नािी.”
कपाळाला आठ्या घालि वडील उद्गारले, “खरच का माररया?” हिचे
वागणे बरोबर आिे असे त्याना वाटेना.
हमसेस सोदफयांनी रुमालाने काळजीपूववक त्यांचे डोळे पुसले आहण डोके
िलवि परि खुचीवर येऊन बसल्या.
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गळ्यािील लांब माळे शी अस्वस्थपणे चाळा करि के या ििाशपणे
म्िणाली, “माझ्या बहिणीच्या नवऱ्याच्या मृत्यूची िकीगि मला मैहत्रणीकडू न
सांहगिली जावी िी फार हवहचत्र गोष्ट िोिी. त्यामुळे आम्िी सगळे च मूखव ठरलो.
माररया, हबशपना िुला भेटायचे आिे व िुझ्याबद्दल कणव व्यक्त करायची आिे.” िी
थांबली. मररया कािीच बोलली नािी. “िो म्िणाला की माररया छोट्या
जोनबरोबर बािेर िोिी परि आली िेव्िा हबचाऱ्या िॅरीला पलंगावर मरून पडलेले
पाहिले.”
हमस्टर लॉकवूड म्िणाले, “िा जबरदस्ि धक्का असणार.”
हमसेस सोदफया परि रडायला लागल्या पण के याने िळू वारपणे त्यांच्या
खांद्यावर िाि ठे वला. िी म्िणाली, “ममी, रडू नकोस. त्याने िुझे डोळे लाल िोिील
व लोक िुला िसिील.”
िे सववजण शांि िोिे. हमसेस सोदफयाने डोळे पुसून स्विःला आवरण्याचा
प्रयत्न के ला. िॅरीने ददलेली सुंदर टोपी यावेळी आपल्या डोक्यावर असावी िे त्यांना
नकोसे वाटि िोिे.
के याने पुढे चालू ठे वले, “अजून कािीिरी आिे, जे मला िुम्िाला
सांहगिलेच पाहिजे.”
माररया परि सावकाशीने बहिणीकडे पाहू लागली. हिची नजर हस्थर
िोिी. िी लक्षपूववक बघि िोिी. एखाद्या माणसाने कािी ऐकायचे राहू नये म्िणून
जसे जीवाचे कान करून ऐकावे िसे िी ऐकि िोिी.
के या पुढे म्िणाली, “हप्रय माररया, िुला दुखवायच्या उद्देशाने नव्िे पण
िुला िे माहििी िवेच म्िणून मी सांगि आिे. हबशप म्िणि िोिा िॅरी हपि असे. ”
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हमसेस सोदफया ककं चाळल्या, “माझ्या हप्रय मुली माररया, िे फारच
भयानक आिे. फारच धक्कादायक!”
“काय ग के या, ग्लॅडी िेवूडने िे िुला सांहगिले का? िू त्यावर काय
म्िणालीस? ”
मी म्िटले, “िे धादांि खोटे आिे. ”
हमस्टर लॉकवूड हचडू न म्िणाले, “कािी लपवून ठे वले की नेिमीच असे
िोिे. िुम्िी जेव्िा एखादी गोष्ट लपहविा िेव्िा खऱ्या सत्यापासून दिापट वाईट
असलेल्या अनेक अफवा उठिाि.”
“त्यांनी हबशप ससंगापूरला असिाना त्याला असे सांहगिले की िॅरीला
िापामध्ये वाि झाला िोिा व बुहद्धभ्रम िोऊन त्याने स्विःला ठार के ले. मला वाटिं
माररया, आमच्या सवांसाठी िू िे नाकारले पाहिजेस.” इहि के या.
हमसेस सोदफया म्िणाल्या, “मृि व्यक्तीबद्दल असे बोलणे बरोबर नािी
आहण जोन मोठी झाल्यावर हिच्यासाठी िे फारच वाईट आिे. ”
हिच्या वहडलांनी हवचारले, “पण या सवव गोष्टींमागे पाश्ववभूहम काय िोिी,
माररया? ”
हमसेस सोदफया उद्गारल्या, “िॅरी िर नेिमी संयमशील िोिा. ”
“िे बघा! ” िी हवधवा म्िणाली.
“िो प्यायचा का? ” के या हवचारिी झाली.
“वाट्टेल िसा! ”
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हिचे उत्तर इिके अनपेहक्षि िोिे व स्वर इिका उपरोहधक िोिा की िे
हिघेजण अवाक झाले.
“माररया, िू असे कसे काय बोलू शकिेस? मला िुझे कािी कळिच नािी
िू इथे आल्यापासून िुझ्या मेलेल्या नवऱ्याबद्दल फार हवहचत्रपणे वागिे आिेस.
माझी मुलगी हिचा नवऱ्याचे मरण अशा रीिीने घेईल यावर माझा हवश्वासच बसि
नािी. ” त्यांचे मोजे घािलेले िाि एकमेकावर दाबि हमसेस सोदफया ओरडल्या.
हमस्टर लॉकवूड म्िणाले, “ िे बघ, इिकं मनावर घेऊ नकोस. आपण िे
सवव नंिर बघू.” िे चालि हखडकीपाशी जाऊन बािेरील उन्िाकडे पाहू लागले व
परि खोलीि चालि आले. डोळ्यांवर चढवायच्या उद्देशाने नव्िे पण त्यांनी
हखशािून त्यांचा चष्मा काढला व िो िािरुमालाने पुसला. माररया त्यांच्याकडे
अगदी सरळसरळ उपरोहधक नजरे ने बघि िोिी. हमस्टर लााँकवूड हचडले िोिे.
त्यांचे आठवड्याभराचे काम करून झाले िोिे. आिा सोमवार सकाळपयंि िे
ररकामे िोिे. जरी िी बागेिील मेजवानी म्िणजे त्यांच्या दृष्टीने एक प्रकारचा
त्रासच िोिा व िे बायकोला म्िणालेिी िोिे की स्विःच्या बागेि हनवांिपणे चिा
पीि बसणे खरे पिािा त्यांना आवडेल, िरीिी िे िेवूडकडील मेजवानीला जाण्याची
वाट बघि िोिे. चीनच्या हवशेष कामहगरीबद्दल ऐकण्याि त्यांना फारशी रुची
नव्ििी पण हबशपला भेटायला त्यांना आवडले असिे. आहण आिा मध्येच िे काय ?
मध्येच उपटलेली िी गोष्ट त्यांना चमत्कारीकच वाटि िोिी. स्विःच्या जावयाच्या
दारूबाजपणाबद्दल व आत्मित्येबद्दल सांहगिले जावे िे फारच दुःखद िोिे. माररया
मोठ्या गंभीरपणे हिच्या ड्रेसच्या िािावर िाि दफरवीि िोिी. हिच्या थंडपणाची
त्यांना चीड आली पण हिच्याशी बोलण्याऐवजी िे त्यंच्या धाकट्या मुलीला उद्देशून
म्िणाले, “के या, िू खाली का बसि नािीस? खोलीि नक्कीच खूप खुच्याव आिेि. ”
के याने एक खुची ओढू न घेिली व कािी न बोलिा त्यावर बसली.हमस्टर
लााँकवूड माररयाच्या पुढ्याि जाऊन उभे राहिले.
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“अथावि िू आम्िाला िॅरी िाप येऊन वारला असे का सांहगिलेस िे कळले.
मला वाटिे िी चूक िोिी. सत्य आज ना उद्या उजेडाि येणार िोिेच. हबशपने
िेवूडना सांहगिलेले दकिपि सत्य आिे मला माहििी नािी पण प्रसंगवशाि, िुला
जसजसे सांगणे शक्य िोईल, िसिसे िू प्रत्यक्ष काय घडले िे आम्िाला सांगावेस
असा सल्ला मी िुला देईन. कॅ नॉन िेवूड व ग्लॅडी यांच्याकडू न िे इिरत्र पसरणार
नािी याची खात्री आपण देऊ शकि नािी. या अशा रठकाणी लोकांमध्ये चचाव सुरु
िोणारच. आम्िाला पूणव सत्य माहििी असेल िर िे आमच्यासाठी सववथा चांगले
ठरे ल. ”
हमसेस सोदफया व के या याना वाटले की िे अगदी बरोबर बोलि आिेि.
िे माररयाच्या उत्तराची वाट बघि थांबले.हिने सवव हनमूटपणे ऐकू न घेिले. क्षणभर
हिचा चेिरा भावनामय झाला व परि नेिमीप्रमाणे हनस्िेज व रापलेला ददसू
लागला.
“मी िुम्िाला सत्य सांहगिले िर िे िुम्िाला आवडेल असे मला वाटि
नािी.” िी म्िणाली.
के या थंडपणे म्िणाली, “आमच्याकडू न िुला नेिमीच सिानुभूिी हमळे ल व
समजूिदारपणा ददसेल याची खात्री बाळग. ”
माररयाने हिच्याकडे एक कटाक्ष टाकला आहण हिचा घट्ट हमटलेल्या
ओठांवर िास्य िरळले.
हिने सावकाशीने हिघांकडे पाहिले. एखाद्या कपड्यांच्या दुकानािील
पुिळे िे आिेि असेच हिला वाटिे आिे की काय असा अस्वस्थ भाव हमसेस
सोदफयांच्या चेिऱ्े यावर उमटला. त्यांच्यापेक्षा वेगळ्याच जगाि िी पोचली आिे व
त्या हिघांशी हिचे कािीच लागेबांधे नािीि अशी िी ददसि िोिी.
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“िुम्िाला माहििी आिे का की िॅरीबरोबर माझे लग्न झाले िेव्िा मी कािी
त्याच्या प्रेमाि नव्ििे. ” िी उत्तरादाखल म्िणाली.
हमसेस सोदफया कािीिरी उद्गार काढणार िोत्या पण इिक्या वषांच्या
लग्नानंिरच्या हवहशष्ट सिवासाने, त्यांच्या नवऱ्याच्या नुसत्या कटाक्षाने, त्यांना
गप्प बसहवले. माररयाने पुढे चालू ठे वले. हिच्या बोलण्याि अहजबाि चढउिार
नव्ििे. सावकाशीने व संथपणे एकसुरी आवाजाि िी बोलि िोिी.
“मी सत्तावीस वषावची िोिे व माझ्याशी लग्न करायला कोणीच ियार
नव्ििे. िो चव्वेचाळीस वषांचा म्िणजे जरा वयस्कच िोिा पण एकदम चांगल्या
हद्द्द्यावर िोिा, नािी का? याहून चांगले स्थळ मला हमळायची आशा नव्ििी. ”
हमसेस सोदफया परि रडायच्या बेिाि आल्या पण मेजवानीला जायचे
त्यांच्या लक्षाि िोिे. त्या हवषण्णपणे म्िणाल्या, “आिा माझ्या लक्षाि आले त्याचा
फोटो िू का उचलून ठे वलास. ”
“ममी, मध्ये बोलू नको. ” के या म्िणाली.
माररयाबरोबर त्याचा साखरपुडा झाला िेव्िा काढलेला िो फोटो िोिा व
िो खूप छांन फोटो िोिा. हमसेस सोदफयांच्या मिे िो नेिमीच एक उमदा मनुष्य
िोिा. िो चांगला मजबूि बांध्याचा, उं च, कदाहचि थोडा जाड िोिा पण िो
स्विःला व्यवहस्थि ठे वे. त्याच्या सिवासाि प्रसन्न वाटे. त्यावेळी त्याला थोडे टक्कल
पडायला सुरवाि झाली िोिी पण अलीकडे पुरुषांना लवकर टक्कल पडि असे.
सूयावचे उष्ण करटबंधािील िळपिे ऊन व त्यामुळे डोक्यावर चढहवलेले हशरस्त्राण िे
अहनवायव िोिे. िे के सांसाठी वाईट िोिे. त्याच्या छोट्या काळ्या हमशा िोत्या आहण
चेिरा रापलेला िोिा. अथावि त्याचे जोनसारखे असलेले िपदकरी, मोठे डोळे खूपच
छान िोिे. त्याचे बोलणे वैहवध्यपूणव िोिे. के याच्या मिे िो सवव पोकळ डामडौल
िोिा. पण हमसेस सोदफयांना िसे वाटि नव्ििे. एखाद्या माणसाने थोडी हशस्ि
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मोडली िरी हवशेष कािी हबघडि नािी असे त्यांचे मि िोिे. थोड्याच ददवसाि
त्यांच्या लक्षाि आले की त्याला माररया आवडिे आिे. मग त्यांना िो अहधकच पसंि
पडला. िो हमसेस सोदफयाकडे नेिमी लक्ष देि असे व त्या देखील िो सांगि असलेले
सवव लक्षपूववक ऐकि असि. के याच्या मिे त्याला स्विःबद्दल जास्िच अहभमान िोिा
पण हमसेस सोदफयाच्या हपढीिील लोकांना िे कािी गैर वाटि नसे. वारा कु ठल्या
ददशेने वाििो आिे िे थोड्याच ददवसाि माररयाला कळले. माररया हिचा आईला
कािी बोलली नािी िरी आईला िे कळले की िॅरी म्िणेल त्याला माररया नक्की
मान्यिा देणार.
बोर्नवओमध्ये गेली िीस वषे रिाणाऱ्या लोकांबरोबर िॅरी रिाि िोिा
आहण िे त्या देशाबद्दल चांगले बोलि. हिथे स्त्रीने आरामाि रिावे असाच िो देश
िोिा. अथावि हिथे हशक्षणाची चांगली सोय नसल्याने मुले साि वषांची झाली की
त्यांना घरी परिावे लागे. पण त्याबद्दल आिाच कािी बोलणे हमसेस सोदफयांना
गरजेचे वाटले नािी. त्यांनी िॅरीला एकदा घरी जेवायला बोलाहवले आहण चिाला
िो त्यांच्याकडे कधीिी येऊ शकिो असे देखील सांहगिले. जेव्िा त्याच्या जुन्या
हमत्रांच्या भेटीगाठी संपल्या िेव्िा त्याने पंधरा ददवस इथे येऊन राहिलेले त्यांना
आवडेल असे त्यांनी सांहगिले. याचा शेवट िॅरी व माररयाचा साखरपुडा िोण्याि
झाला. त्यांचे लग्न खूप छान िऱ्िेने झाले. मधुचंद्रासाठी िे व्िेहनसला गेले. मग िे
पूवेकडे जायला हनघाले. जिाज जया बंदरावर थांबे हिथून माररया पत्र पाठवी. िी
सुखी वाटि िोिी.
“कु आलासोलरचे

लोक

माझ्याबरोबर

खूप

चांगले

वागि

िोिे.

सेम्बुलूमधील िे मुख्य शिर िोिे.” िी म्िणाली. “आम्िी िेथील रहिवाशांबरोबर
राहिलो. प्रत्येकाने आम्िाला जेवायला बोलाहवले. एकदोनदा लोकांनी िॅरीला दारू
घेण्याचा आग्रि के ला पण त्याने नकार ददला. आिा िो हववाहिि मनुष्य आिे, आिा
सवव बदलले आिे असे िो म्िणाला. िे का िसले िे मला कळले नािी. हिथे
रिाणाऱ्या एकाची बायको, हमसेस ग्रे मला म्िणाली की िॅरीने लग्न के ल्याचे ऐकू न
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त्या सगळ्याना खूप आनंद झाला. परदेशी बोटीवर एकट्याने रिायचे िे फारच
भयंकर रीत्या एकटे वाटायला लावणारे असिे. जेव्िा आम्िी कु आलासोलर सोडले
िेव्िा हमसेस ग्रेने इिक्या आनंदाने माझा हनरोप घेिला की मला आश्चयवच वाटले.
जणू िी िॅरीला पूणवपणे माझ्या िवाली करि िोिी. ”
िे सववजण हिचे शांिपणे ऐकू न घेि िोिे. के याने हिची नजर बहिणीच्या
बोलणाऱ्या चेिऱ्े यावरून जरािी िटहवली नािी पण हमसेस सोदफया बसलेल्या
सोफ्याच्या वर टांगलेल्या पाँराँग(िलवार) वगैरे शस्त्रात्रांकडे बघि हमस्टर लााँकवूड
हिथे चालि जाऊन उभे रािीले.
“मी कु आलासोलरला परिल्यापासून जवळजवळ दीड वषावने माझ्या
लक्षाि आले की िेव्िा िे असे हवहचत्र का वागले.” िुच्छिेने िसल्यासारखा आवाज
काढि माररयाने पुढे चालू ठे वले. “मला माहििी नसलेले खूपसे मला त्यानंिर
समजले. िॅरी िेव्िा इं ग्लंडला लग्न करण्यासाठी आला िोिा. कोण मुलगी आिे
त्याच्याशी त्याला हवशेष देणेघेणे नव्ििे. ममी, त्याला जाळ्याि पकडण्यासाठी
आपण कसे प्रयत्न करि िोिो िुला आठविे आिे का? आपण इिका त्रास घ्यायला
नको िोिा. ”
“माररया, िू काय म्िणिे आिेस मला कळि नािी. िो िुझ्याकडे आकृ ष्ट
झाल्याचे मला ददसि िोिे.” अप्रत्यक्षपणे धोरणपूववक आखलेल्या बेिांना नावे
ठे वलेले ऐकू न हमसेस सोदफया खवचटपणे म्िणाल्या.
माररयाने खांदे उडहवले.
“िो पक्का दारुडा िोिा. प्रत्येक रात्री िो हव्िस्कीची बाटली घेऊन
झोपायचा व सकाळी उठण्यापूवी िी ररकामी करायचा. जर त्याने हपणे थांबहवले
नािी, िर त्याला नोकरी सोडावी लागेल असे त्याच्या वररष्ठ ऑदफसरने सांहगिले
िोिे. अजून एकच संधी िॅरीला िो देणार िोिा. िो रजा घेऊन इं ग्लंडला जाऊ
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शकि िोिा. त्या ऑदफसरने त्याला असा सल्ला ददला की येिाना लग्न करून
बायकोला बरोबर घेऊन ये म्िणजे िी िुझी काळजी घेईल. िॅरीने माझ्याशी लग्न
के ले कारण त्याला सांभाळणारी एक बाई िवी िोिी. मी दकिी काळ त्याला चांगले
वागायला प्रवृत्त करू शकिे याबद्दल त्यांनी एकमेकांशी पैजा लावल्या िोत्या. ”
हमसेस सोदफयाने हिचे वाक्य िोडि म्िटले, “पण िो िुझ्या प्रेमाि िोिा.
िुझ्याबद्दल िो माझ्याशी कसे बोलायचा िुला महििी नािी आहण जोनला जन्म
देण्यासाठी िू कु आलासोलरला गेलीस िेव्िा त्याने मला िुझी खूप स्िुिी करणारे पत्र
हलहिले िोिे.”
माररयाने आईकडे पाहिले व कपाळावरील आठ्या परि काळवंडल्या.
मांडीवर ठे वलेले हिचे िाि थोडे थरथरू लागले. हिच्या वैवाहिक आयुष्यािील
पहिले कािीं महिने हिला आठवले. सरकारी बोटीने िे नदीच्या मुखाकडे गेले िोिे.
िॅरी हवनोदाने म्िणाला िोिा की िा आपला समुद्राकाठचा बंगला आिे. त्याि िे
रात्री राहिले िोिे. दुसऱ्या ददवशी सकाळी िे बोटीने प्रवािाच्या वरच्या बाजूला
गेले. कादंबऱ्यांमध्ये वाचल्याप्रमाणे बोर्नवओची नदी गडद काळी व अशुभ असेल
अशी हिची कल्पना िोिी पण आकाश हनळसर असून छोट्या पांढऱ्या ढगांनी
भरलेले िोिे. पाण्याच्या कडेची खारफु टीची झाडे हिरवीगार िोिी. त्यांच्या
मुळांची मािी पाण्याच्या माऱ्याने धुऊन हनघाली िोिी व िी झाडे उन्िाि चमकि
िोिी. दोन्िी बाजूला दाट जंगल िोिे. थोड्या अंिरावर डोंगरांच्या सावल्या पडल्या
िोत्या. पिाटेची िवा िाजी िरिरीि िोिी. एका सुपीक छानशा जहमनीवर हशरि
असल्याचे मुक्त स्वािंत्र्य िी अनुभवीि िोिी. झाडांच्या वेड्यावाकड्या फांद्यांवर
माकडे बसलेली त्यांनी पािीली आहण अचानक िॅरीने ओंडक्यासारखे कािीिरी
दाखवून िी मगर असल्याचे सांहगिले. हिथे रिाणारा, रे नकोट व टोपी घािलेला,
िॅरीचा मदिनीस व ओळीि उभे असलेले डझनभर छोटे सैहनक त्यांच्या
स्वागिासाठी उभे िोिे. हसम्पसन नाव असलेल्या त्या मदिहनसाची माररयाबरोबर
ओळख करून ददली गेली.
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“ सर, िुम्िी परि आलाि म्िणून मला आनंद झाला आिे. िुमच्याहशवाय
इथे सुनेसुने वाटि िोिे.” िो िॅरीला म्िणाला.
त्या बंगल्याभोविीच्या बागेि रानटी फु ले उमलली िोिी. बंगला एका
टेकाडावर िोिा व िसा गचाळच िोिा. थोडे फर्नवचर िोिे पण खोल्या खूप मोठ्या
व गार िोत्या.
हिला करण्यासारखे फार कािी नसले िरी ददवस सिजपणे जाि असे.
सकाळच्या िाजया िवेचा आस्वाद घेि िे व्िरांड्याि बसि व एक मुलगा त्याना
चिा आणून देई. िॅरी त्याच्या बहनयनमध्ये असे व िी गाऊनमध्ये. न्यािारी
िोईपयंि िे हिथे बसि. मग िॅरी ऑफीसला जाई व िी एखाददोन िास स्थाहनक
भाषा, मले हशके . जेवल्यावर िो परि ऑफीसला जाई व िी झोपे. संध्याकाळी चिा
घेिल्यावर िे दफरायला जाि ककं वा साफ के लेल्या जंगलाच्या भागाि िॅरीने नऊ
खड्डे पाडले िोिी हिथे गोल्फ खेळि. सिा वाजिाच अंधार िोई व हमस्टर हसम्पसन
गप्पा मारण्यासाठी येि. उहशरा जेवायची वेळ िोईपयंि िे कधीकधी दारू घेि
ककं वा बुहद्धबळ खेळि. िेथील संध्याकाळ जादुई असे. व्िरांड्याच्या खालील
झुडुपांवर काजवे उडि. त्यामुळे िी झुडुपे मागेपुढे िलून प्रकाहशि ददसि. फु लांनी
भरलेल्या झाडांमुळे िवेि मंद सुगंध दरवळि रािी. जेवणानंिर िे सिा
आठवड्यांपूवीचा लंडनचा पेपर वाचि व मग झोपायला जाि. माररया हिचे
स्विःचे घर व लग्नानंिरचे आयुष्य छान उपभोगि िोिी. त्यांच्या आनंदी व
साध्यासुध्या नोकरांवर िी खूष िोिी. िे घरभर अनवाणी पायांनी शांिपणे दफरि
व हिच्याशी हमळू नहमसळू न वागि असि. िॅरीची पत्नी असल्याने िे हिला मित्व
देि. त्यामुळे हिच्या मनाि आनंदी भाव उमलि. भाषेवरील प्रभुत्वामुळे,
सालसपणामुळे व लोकांवर हकु मि चालहवण्याच्या दराऱ्यामुळे हिच्यावर िॅरीचा
प्रभाव पडे. िो चालवि असलेल्या के सेस ऐकण्यासाठी िी वारं वार कोटावि जाई.
त्याची हवहवध प्रकारची कामे व िी करण्याचे त्याचे कौशल्य बघून हिला
त्याच्याबद्दल आदर वाटे. हमस्टर हसम्पसन हिला सांगि की िॅरीला स्थाहनक
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लोकांची व बोर्नवओमधील कु ठल्यािी माणसाची भाषा समजे. िेथील स्थाहनक लोक
हभत्रे, संशयी व बदला घेण्यास ित्पर असे लोक िोिे. त्यांच्याबरोबर काम
करण्यासाठी लागणाऱ्या गुणांचा हमलाफ िॅरीमध्ये िोिा. िो कामाला चोख, चिुर
व हवनोदी स्वभावाचा िोिा. हिच्या नवऱ्याबद्दल माररयाचे मि चांगले िोऊ
लागले िोिे.
जेव्िा त्यांच्या लग्नाला साधारणपणे एक वषव झाले िेव्िा कािी
ददवसांकरिा दोन इं हग्लश हनसगवअभ्यासक रिायला आले. नंिर िे जंगलाच्या
आिील भागाि जाणार िोिे. त्यांनी सरकारचे हशफारसपत्र आणले िोिे. िॅरी
त्यांचा मनापासून पाहणचार करि िोिा. िे आल्यामुळे छान बदल झाला िोिा.
माररयाने हमस्टर हसम्पसनना जेवणासाठी बोलाहवले. (िे दकल्ल्याि रिाि व फक्त
रहववारी रात्री त्यांच्याबरोबर जेवि). जेवणानंिर िे चौघेजण हब्रज खेळायला
बसले व माररया झोपायला गेली. त्यांच्या आरड्याओरड्यामुळे कािी वेळ हिला
झोप लागेना. नंिर िॅरी खोलीि आल्यामुळे हिला अधववट जाग आली पण दकिी
वाजले िे कळले नािी. िी शांि राहिली. त्याने अंथरुणाि हशरण्यापूवी स्नान
करायचे ठरहवले. बाथरूम त्यांच्या झोपायच्या खोलीच्या बरोबर खाली िोिी. िो
हजना उिरून हिथे गेला. अचानक िो घसरला. मोठा आवाज आला व िो
स्विःशीच बडबडू लागला. मग िो खूप आक्रमक झाला असावा. खूप बादल्या
डोक्यावर ओिल्याचा आवाज माररयाला आला. मग िो काळजीपूववक हजना चढू न
अंथरुणाि हशरला. माररयाने झोपेचे ढोंग के ले. िॅरी प्यायलेला िोिा. हिला
हशसारी आली. त्या हनसगवअभ्यासकांना त्याच्याबद्दल काय वाटले असेल असा
हवचार माररयाने के ला.
सकाळी आठ वाजिा िी व िॅरी त्यांच्या दोन पाहण्यांबरोबर न्यािारी
घेण्यास बसले िेव्िा िॅरीने टेबलाभोविी बहघिले व म्िणाला, “माररया, पाहण्यांना
कदाहचि सॉस िवे असेल. अजून कसली िे मागणी करिील असे मला वाटि नािी.
मला मात्र हव्िस्की व सोडा घ्यायला आवडेल.”
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हनसगवअभ्यासक लहिि िोऊन िसले. त्यांच्यापैकी एकजण म्िणाला,
“िुझा नवरा भयानक आिे.”
त्याच्या सडेिोड पद्धिीने िॅरी म्िणाला, “िुमच्या येथील भेटीच्या
पहिल्याच रात्री मी िुम्िाला नुसिेच झोपायला पाठहवले असिे िर िुमच्या
आदराहिथ्याि उणीव राहिली असे मला वाटले असिे.”
दुष्टपणे िसि माररयाला बरे वाटले की पाहणेिी िॅरीइिकीच दारू
प्यायले िोिे. दुसऱ्या ददवशी रात्री िी न झोपिा त्यांच्याबरोबर बसून राहिली
त्यामुळे बऱ्यापैकी वेळेवर हपणे संपले. पाहणे त्यांच्या प्रवासासाठी हनघून गेले िेव्िा
हिला आनंद झाला. नंिर त्यांचे आयुष्य पूवीसारखे सुरळीि झाले. कािी ददवसांनी
हजल्याच्या िपासणीसाठी िॅरी गावाला गेला व मलेररयाचा जोरदार िाप घेऊनच
परिला. मलेररयाबद्दल हिने पूवी बरे च ऐकले िोिे.पण आिा हिने िो रोग प्रथमच
पाहिला. जेव्िा िॅरी त्यािून बरा झाला िेव्िा िो फार िादरलेला बघून हिला फारसे
आश्चयव वाटले नािी. पण हिला त्याचे वागणे जरा वेगळे च वाटले. िो ऑफीसमधून
घरी येई व मलूल डोळ्यांनी हिला न्यािाळि रािी. व्िरांड्याि थोडा झुलि उभा
रािी व इं ग्लंडमधील राजकीय पररहस्थिीवर भाषणबाजी करि रािी. त्याचा
नेिमीचा रुबाबदारपणा सोडू न िो थकल्यासारखा ददसे व म्िणे, “ या हभकारड्या
मलेररयाने माझी पार वाट लावली आिे. अग माझ्या राणी, साम्राजय उभे
करण्यासाठी एका माणसावर दकिी िाण पडिो याची िुला कािीच कल्पना नािी. ”
माररयाने हमस्टर हसम्पसनना काळजीि पडलेले पािीले. एकदोनदा िे
दोघेच असिाना, िे हिला कािीिरी सांगायला बघि आिेि, पण वरमून शेवटच्या
क्षणी माघार घेि आिेि असे हिला जाणवले. िे असे जाणवणे वाढि चालल्याने िी
उदास झाली. एकदा का कु णास ठाऊक पण िॅरीला ऑफीसमधून यायला खूप उशीर
झाला िेव्िा हिने त्यांना छेडले. “हमस्टर हसम्पसन, िुम्िाला मला काय सांगायचे
आिे? ” अचानक हिने हवचारले.
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िे कािी सांगायला कांकू करू लागले. “कािी नािी मला िुम्िाला हवशेष
कािी सांगायचे आिे असे िुम्िाला का वाटले?” हमस्टर हसम्पसन बेचाळीस वषांचे,
बारीक दाि व के सांच्या लाटा असणारे गृिस्थ िोिे. त्यांची मनगटे सुजलेली िोिी
व त्यावर डास चावल्याचा खुणा िोत्या. माररयाने हस्थर नजरे ने त्यांच्याकडे
पाहिले.
“जर िे कािी िॅरीबद्दल असेल िर िुम्िी मला मोकळे पणे सांहगिलेि िर
बरे िोईल, नािी का? ”
िे गोरे मोरे झाले. त्यांच्या वेिाच्या खुचीि चुळबुळ करू लागले. हिने
आग्रि धरला. शेवटी िे बोलिे झाले,
“िुम्िाला िा कदाहचि उद्धटपणा वाटेल की काय अशी मला भीिी वाटिे.
माझ्या वररष्ठांबद्दल त्यांच्या पाठीवर असे बोलणे मला शोभि नािी. मलेररया िी
फार भयानक गोष्ट आिे आहण एखाद्याला िो झाल्यावर िो माणूस खालावून अगदी
खलासच िोिो.” परि िो गप्प झाला. रडायच्या बेिाि आल्यासारखे त्याचे िोंड
वाकडे झाले.
माररयाला िो एखाद्या लिान मुलासारखा वाटला. हिची भीिी
लपवायचा प्रयत्न करि, िी िसून म्िणाली, “मला सांगाच. मी अगदी गप्प बसेन.”
िो बोलला, “ मला वाटिे की िी अगदी दयनीय गोष्ट आिे की िुमचा
नवरा ऑफीसमध्ये जवळ दारूची बाटली ठे विो. एकसारखे हिचे घुटके घेण्याकडे
त्याचा कल वाढला आिे. ”
हमस्टर हसम्पसनचा आवाज व्याकु ळिेने घोगरा झाला. माररयाच्या
सवांगािून एक हशरहशरी उठली. हिने स्विःला सावरले. त्याला जे कािी सांगायचे
आिे िे सांगण्यास िो कचरिा कामा नये याची हिला जाणीव िोिी. िो बोलायला
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नाराज िोिा. त्याच्या किवव्यबुद्धीला हिने आवािन के ले, थोडे दटावले, थोडे
चुचकारले आहण शेवटी हिला रडू कोसळले. मग िो बोलला की गेले जवळजवळ
पंधरा ददवस िॅरी दारू प्यायलेल्या अवस्थेि असिो. स्थाहनक लोकदेखील
त्याच्याबद्दल कु जबुजू लागले आिेि. लग्नापूवी िो जसा सिि प्यायचा िसे परि सुरु
झाले आिे असे िे म्िणू लागले आिेि. पूवी िो खूपच प्यायचा, पण त्यावेळेची सवव
िकीगि सांगायला, माररयाची अवस्था पाहून, हमस्टर हसम्पसन धजावि नव्ििे.
“आिािी िो िशीच हपिो आिे का? ” हिने हवचारले.
“ मला माहििी नािी. ”
लिा आहण रागाने माररया कावरीबावरी झाली. बंदक
ु ा व दारुगोळा
हिथे ठे वि असि म्िणून त्याला दकल्ला म्िणि पण िे िाँरीचे ऑफीसिी िोिे. िे
बंगल्यासमोरच असून त्याच्यािी कडेला बाग िोिी. सूयावस्ि व्िायला आला िोिा
त्यामुळे हिला टोपीची गरज नव्ििी. िी उठू न चालू लागली. न्यायकक्षाच्या मोठ्या
िााँलमागे असलेल्या ऑफीसमध्ये िॅरी बसलेला िोिा. त्याच्यासमोर हव्िस्कीची
बाटली िोिी व चार स्थाहनक लोक उभे िोिे. हसगरे टी ओढिाओढिा िो त्यांचाशी
बोलि िोिा. िे ित्परिेने त्याचे बोलणे ऐकि िोिे व त्याच वेळी हिरस्काराने
िसििी िोिे. िॅरीचा चेिरा लाल झाला िोिा. िे लोक गेले.
“िू काय करिो आिेस बघायला मी आले.” िी म्िणाली. िो उठू न उभा
राहिला. िो नेिमी हिच्याशी सभ्यपणे व नम्रपणे वागे. पण आज िो चांगलाच
अडचणीि सापडला. आपण थोडे लटपटि आिोि असे वाटल्याने त्याने अदबशीर
वाटायचा प्रयत्न के ला.
“बस ना, बस. कामाच्या िाणामुळे मी अजून इथेच आिे. ”
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हिने हचडक्या नजरे ने त्याच्याकडे पाहिले व म्िणाली, “िू िर हपऊन िरव
झाला आिेस ”.
त्याच्या बटबटीि डोळ्यांनी त्याने हिच्याकडे पाहिले. त्याच्या मोठ्या
मांसल चेिऱ्यावर िळू िळू िुच्छिादशवक भाव उमटले. िो म्िणाला, “िुला काय
म्िणायचे आिे कु णास ठाऊक? ”
हशव्यांची लाखोली विावी असे हिला वाटले पण अचानक हिला हंदकाच
फु टला. िी मटकन खुचीि बसली व चेिरा लपहवला. िॅरीने क्षणभर हिच्याकडे
पाहिले व मग त्याच्या गालावरून अश्रू ओघळू लागले. िो िाि पसरून हिच्याकडे
आला व दणकन गुडघे टेकून बसला. हंदके देि त्याने हिला आसलंगन ददले व
पुटपुटला, “मला क्षमा कर. पुन्िा असे िोणार नािी असे मी िुला वचन देिो. िे त्या
हभकारड्या मलेररयामुळे िोिे आिे. ”
िी शोक प्रगट करि म्िणाली, “िे इिके लाहजरवाणे आिे. ”
िो एखाद्या मुलाप्रमाणे रडू लागला. त्या मोठ्या उच्चपदस्थ माणसाची
स्व-मानिानी फार मनाला लागणारी िोिी. माररयाने वर पाहिले. क्षमायाचना
करणारे त्याचे पश्चात्तापदग्ध असे डोळे हिचाकडे बघि िोिे.
“परि कधीिी दारूला स्पशव करणार नािी असे वचन मला देशील का? ”
“िो मला दारूचा हिटकारा वाटिो.”
नंिर हिने स्विःला ददवस गेल्याचे सांहगिले. िो खूपच खूष झाला.
“िेच मला िवे िोिे. यामुळे मी आिा नक्की सरळ वागेन.”
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िे बंगल्यावर परिले. िॅरीने अंघोळ करून डु लकी काढली. जेवणानंिर िे
बराच वेळ शांिपणे बोलि बसले. लग्नापूवी कािी प्रसंगी िो इिकी जास्ि दारू
प्यायचा िे त्याने कबूल के ले. दौऱ्यावर असिाना वाईट सवयी लागणे सोपे िोिे.
माररयाने हवचारलेली प्रत्येक गोष्ट त्याने कबूल के ली. माररया कु आलासोलरला
बाळं िपणाला जाण्याच्या आधीचे कािी मिीने िॅरी एकदम चांगला नवरा बनला.
हवचारी, िळु वार व प्रेमळ!
अगदी हनदोष! एक बोट हिला न्यायला आली. आिा सिा आठवडे हिला
त्याला सोडू न रिावे लागणार िोिे.
िी नसिाना िो अहजबाि मद्यपान करणार नािी असे अगदी हवश्वासाने
त्याने हिला सांहगिले. िसे वचनच ददले. हिच्या खांद्यांवर िाि ठे वि िो म्िणाला,
“मी ददलेले वचन कधीच मोडि नािी. िू इिका त्रास घेि असिाना िुला अजून
िसदी मी कशी काय देईन ? िू अशी कल्पना िरी करू शकिेस का?”
जोनचा जन्म झाला. िेथील रहिवाशांबरोबर माररया राहिली.
मध्यमवयीन, दयाळू हमसेस ग्रेने हिची खूप काळजी घेिली. त्या काळाि दोघींनी
एकमेकींशी खूप गप्पा मारल्या. दुसरे कािी करण्यासारखे नव्ििेच. हिच्या
दारूबाज नवऱ्याचा भूिकाळ माररयाला िेव्िा समजला. िॅरीला असे सांगण्याि
आले िोिे की त्याला त्याचा हद्दा रटकवायचा असेल िर त्याने परि येिाना लग्न
करून बायकोला बरोबर आणले पाहिजे.
िे समजून घेणे हिला फार जड गेले. त्यामुळे भयंकर हचडू न िी उदास
झाली. जेव्िा िो सिि हपणारा पक्का दारुडा असल्याचे समजले िेव्िा िी अस्वस्थ
झाली. पण त्याचा काय उपयोग िोिा? हिच्या गैरिजेरीि दारू हपण्याच्या िीव्र
लालसेपासून िो स्विःला रोखू शकणार नािी अशी भीिी हिला वाटू लागली. एका
दाईला व छोट्या बाळाला घेऊन िी घरी हनघाली. नदीच्या मुखाशी हिने एक रात्र
काढली आहण हिने िी परि आल्याचा हनरोप पाठहवला. हिला नेण्यासाठी बोट
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येईपयंिचा मधला काळ खूप काळजी वाटू न व अधीरिेने हिने काढला. िॅरी व
हमस्टर हसम्पसन उभे असलेले हिला ददसले.
एखाद्या िेंदकाळणाऱ्या जिाजावर िोल सावरायचा प्रयत्न करावा िसा
िॅरी झुलि िोिा. िो प्यायलेला आिे िे बघून हिचे अवसानच गळाले. िी
घरपरिीची घटना कािी सुखकारक नव्ििी. हिचे आईवडील, बिीण िे हिच्या
खुशालीची वाट बघि असिील िे सवव िी हवसरलीच िोिी. पण भावना उचंबळू न
येऊन हिला एकदम त्यांची आठवण आली आहण नंिर िी जे कािी बोलली िे
बोलिाना िी जणू या जगािील नव्ििीच. िी म्िणाली, “नंिर मी त्याचा द्वेष करू
लागले. त्याला ठार करावे असे मला वाटू लागले”.
“अग माररया, असं काय म्िणिेस ? आिा िो हबचारा मृि व्यक्ती आिे िे
हवसरू नकोस. ” हिची आई ककं चाळली.
क्षणभर माररयाने हिच्या आईकडे पाहिले. हिचा भावनाशून्य चेिरा
काळवंडला.
हमस्टर लॉकवूडनी अस्वस्थ िालचाल के ली.
के या म्िणाली, “पुढे सांग. ”
जेव्िा त्याला कळले की त्याच्या दारूच्या व्यसनाचा सवव भूिकाळ मला
ठाऊक झाला आिे िेव्िािी त्याने त्याकडे फारसे लक्ष ददले नािी. िीन महिन्याि
त्याला दारू सोडल्यामुळे शारीररक / मानहसक त्रास परि िोऊ लागला. के या
म्िणाली, “िू त्याला सोडू न का ददले नािीस? ”
“त्यािून काय साध्य झाले असिे? दोन आठवड्याि त्याला नोकरीवरून
काढू न टाकले असिे. मग माझे व जोनचे काय झाले असिे? मला रिावेच लागले.
आहण जेव्िा िो ठीक असे िेव्िा माझी कािीच िक्रार नसे. िो माझ्या जरािी प्रेमाि
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नव्ििा. पण त्याला माझा लळा लागला िोिा. मला लग्न करायचे िोिे म्िणून मी
लग्न के ले. त्याच्यावर प्रेम जडले म्िणून नव्िे. त्याचे व्यसन सुटावे म्िणून मी
िरप्रकारे प्रयत्न के ले. कु आलासोलरपासून हव्िस्की पाठवायला मी बंदी के ली. पण
त्याने िी चीनहून हमळहवली. मांजर उं दरावर पाळि ठे विे िशी मी त्याच्यावर
ठे वली. िो मला फसवे. थोडेच ददवसाि मला अजून एक धक्का बसला. आिा िो
त्याचे कामिी नीट करे नासा झाला. आिा िक्रारी येऊ लागिील अशी भीिी मला
वाटू लागली. कु आलासोलरपासून आम्िी दोन ददवसाच्या अंिरावर िोिो िे बरे
िोिे पण कािीिरी कु रबुरी सुरु झाल्या व हमस्टर ग्रेने मला एक िंबी देणारे खासगी
पत्र हलहिले. मी िे िॅरीला दाखहवले. त्याने खवळू न आकांडिांडव के ले पण िो
घाबरला िोिा. दोनिीन महिने अगदी ठीक गेले आहण मग पुन्िा पहिले पाढे
पंचावन्न! आहण मग आमची रजा मंजूर िोईपयंि िे चालूच राहिले.
आम्िी इथे रिायला येण्यापूवी मी त्याला काळजी घेण्याची हवनंिी के ली.
मी कु ठल्या प्रकारच्या माणसाशी लग्न के ले िे िुम्िाला कु णालाच कळायला नको असे
मला वाटि िोिे. आम्िी हनघण्यापूवी िो इं ग्लंडला िोिा व िेव्िािी मी त्याला िंबी
ददली िोिी. त्याला जोनचा फार लळा लागला िोिा. हिच्याबद्दल त्याला फार
अहभमान वाटे व िीिी त्याला खूप मानि असे. हिला माझ्यापेक्षािी िोच जास्ि
आवडे. आपला बाप दारुडा आिे िे कळणे हिच्या वाढीच्या वयासाठी योग्य आिे का
असा त्याला हनरुत्तर करणारा प्रश्न हवचारून मी त्याचावर वचक ठे ऊ शकले. िो
हवचारसुद्धा त्याच्यासाठी असय िोिा. असे मी िोऊ देणार नािी आहण जर िो
जोनच्या देखि हपऊ लागला िर मी जोनला घेऊन लगेच हनघून जाईन असे त्याला
सांहगिले िोिे. िुम्िाला माहििी आिे का? मी िे सांहगिल्यावर िो पांढराफटक
पडला िोिा. मी त्या ददवशी गुडघ्यावर बसून देवाला दुवा ददला कारण माझ्या
नवऱ्याला वाचवायचा एक उपाय मला सापडला िोिा.
िो म्िणाला की मी त्याच्यामागे खंबीरपणे उभी राहिले िर िो परि
व्यसनमुक्तीचा प्रयोग करे ल. आम्िी एकत्र त्याहवरुद्ध सामना करायचे ठरहवले. त्याने
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खरच कसून प्रयत्न के ला. जेव्िा त्याला हपण्याची िीव्र इच्छा िोई, िेव्िा िो
माझ्याकडे येई. माझ्याशी िो प्रामाहणक िोिा. एखाद्या मुलासारखा िो माझ्यावर
अवलंबून िोिा. खरे िर त्याचा कल जास्ि डामडौल दाखहवण्याकडे िोिा. कदाहचि
आमचे लग्न झाले िेव्िा िो माझ्यावर प्रेम करि नव्ििा. पण नंिर िो मी व जोन
दोघींवरिी प्रेम करू लागला. लाहजरवाणे वाटण्यासारखा िो वागे त्यामुळे मी
त्याचा द्वेष करि असे. प्याल्यावरिी िो रुबाब दाखवून छाप पाडण्याचा प्रयत्न करे
िेव्िा िो कं टाळवाणा वाटे. पण आिा माझ्याि एक वेगळीच भावना उमलू लागली.
िे प्रेम नव्ििे. पण िी मृदू िळु वार कोवळीक िोिी. िो नवऱ्यापेक्षा कािीिरी जास्ि
िोिा. खूप काळ िो मला एखाद्या मुलासारखाच वाटे. त्याला माझा इिका
अहभमान िोिा आहण मलािी त्याच्याबद्दल अहभमान वाटे. त्याच्या भाषणबाजीने
मी हचडेनाशी झाले आहण त्याचा रुबाब मला गोड व िसहवणारा वाटू लागला.
शेवटी आम्िी सजंकलो िोिो. दोन वषे त्याने दारुच्या थेंबालािी स्पशव के ला नािी.
त्याची त्याबद्दलची िीव्र ओढ गेली. िो त्याबद्दल हवनोदिी करू लागला िोिा.
हमस्टर हसम्पसन जाऊन त्याच्या जागी आिा फ्राहन्सस नावाचा िरुण
मनुष्य आला िोिा. एकदा त्याला िॅरी म्िणाला, “मी सुधारलेला दारुडा आिे, बरं
का फ्राहन्सस! जर माझी बायको नसिी िर माझी के व्िाच गच्छहन्ि झाली असिी.
मला जगािील सवावि चांगली बायको हमळाली आिे. ”
“त्याला असे बोलिाना ऐकू न मला काय वाटे िे मला सांगिा येणार नािी.
मला वाटे की मी पूवी जे भोगले िे सवव आिा भरून पावले. मी खूप आनंदी िोिे. ”
िी गप्प झाली. िी इिका दीघव काळ जया भव्य, हपवळसर, गढू ळ नदीच्या
दकनाऱ्यावर राहिली, हिची आठवण हिला आली. शुभ्र इग्रेट पक्षी थरथरणाऱ्या
सूयावस्िाच्या वेळी चमकि असि व थव्याने खालच्या ददशेने ह्ळु वारपणे नािीसे
िोि असि. बफावळलेल्या सुरांच्या सिंदोळ्यासारखे िे भासि. खूप गोड व सच्चे!
एखाद्या अनाहमक िािासारखे िे पुढे आणले जाि, स्वगीय सुरावटीसारखे! अदृष्य
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वाद्यावरील सुरावटीसारखे िे रें गाळि रिाि. संध्याकाळच्या सावल्यांमध्ये िरवि.
जणू आनंदी मनािले समाधानी हवचार!
“नंिर जोन आजारी पडली. िीन आठवडे आम्िी काळजीि िोिो.
कु आलासोलर सोडू न जवळ कु णीिी डॉक्टर नव्ििा. आम्िाला िेथील स्थाहनक
दवाखान्यािील उपचारांवरच अवलंबून रिावे लागले. जेव्िा हिची िब्येि
सुधारली, िेव्िा हिला समुद्रावरची िवा हमळावी म्िणून आम्िी नदीच्या मुखाशी
हिला घेऊन गेलो. हिथे आम्िी आठवडाभर राहिलो. जोनच्या वेळी बाळं िपणाला
गेल्यापासून प्रथमच मी िॅरीपासून लांब राहिले. मासेमारीचे एक गाव
आमच्यापासून फार लांब नव्ििे पण खरे िर आम्िी एकाकीच िोिो. मी िॅरीसंबंधी
िळू वारपणे एकसारखा हवचार करि िोिे आहण अचानक मी त्याच्यावर प्रेम करि
असल्याचे मला जाणवले. जेव्िा आम्िाला परि न्यायला बोट आली िेव्िा मी इिकी
आनंदी झाले कारण मला माझा नवीन शोध त्याला सांगायचा िोिा. त्यालां त्याचे
खूप अप्रूप वाटेल असे मला वाटले. मी कधी नव्िे इिकी खूष िोिे. जसे आम्िी
वरच्या प्रवािाला लागलो िसे मला बोटीवरील मुख्य माणसाने सांहगिले की एका
नवऱ्याचा खून के लेल्या बाईला अटक करण्यासाठी हमस्टर फ्राहन्सस बरे च ददवस
बािेर गेलेले आिेि.
धक्क्यावर िॅरी न आलेला पाहून मला नवल वाटले. अशा वेळी िो
नेिमीच िजर असे. जसे आपण ओळखीच्या लोकांशी वागिो िसेच नवराबायकोने
एकमेकांशी वागायला िवे असे िो म्िणि असे आहण कु ठल्या कारणाने िो आला
नसेल याची मला कल्पना करवेना. मी आमच्या बंगल्याच्या टेकाडावर आले.
माझ्या मागे आया जोनला घेऊन आली. बंगल्याि नीरव शांििा िोिी.
नोकरचाकरिी ददसि नव्ििे. मला कळे ना की मी इिक्या लवकर परिेन अशी
अपेक्षा नसल्याने िॅरी बािेर गेला की काय? मी पायऱ्या चढू न वर गेले. जोनला
ििान लागली िोिी. हिला कािीिरी प्यायला देण्यासाठी आया नोकरांच्या खोलीि
गेली. िॉलमध्ये िॅरी नव्ििा. मी त्याला िाका मारल्या पण कािी उत्तर आले नािी.
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त्याला हिथे न बघून मी नाराज झाले. मी आमच्या झोपायच्या खोलीि गेले. िो
बािेर गेलेला नव्ििा िर! िो पलंगावर गाढ झोपला िोिा. िो िर दुपारी कधीच
झोपि नसल्याचे नेिमी सांगे त्यामुळे त्याला झोपलेला बघून मला िसूच आले.
आपल्या लोकांची िी अनावश्यक सवय आिे असे त्याचे मि िोिे. मला वाटले
त्याची दफरकी घ्यावी. मी मच्छरदाणी उघडली. िो पाठीवर झोपला िोिा व
शेजारी ररकामी हव्िस्कीची बाटली पडली िोिी िो प्यायलेला िोिा.
िे परि सुरु झाले. एवढे वषांची माझी मेिनि वाया गेली. माझे स्वप्न
भंगले. सवव आशा संपल्या. मी चविाळू न उठले. ”
माररयाचा चेिरा परि लालभडक झाला. िी बसलेल्या खुचीचे िाि हिने
जोराने दाबले.
“मी त्याच्या खांद्याला धरून गदागदा िलहवले व ओरडले, ‘अरे राक्षसा,
अरे नादान माणसा’ मी इिकी हचडले िोिे. मी काय बोलले व काय के ले कु णास
ठाऊक! मी त्याला िलवि राहिले. िो जाडा, अंगावर धड कपडे नसलेला मनुष्य,
इिका दकळसवाणा ददसि िोिा. त्याने अनेक ददवसाि दाढी के लेली नव्ििी.त्याचा
चेिरा काळाहनळा पडला िोिा. िो धापा टाकि िोिा. मी त्याच्या अंगावर ओरडि
िोिे पण त्याची कािीच प्रहिदक्रया नव्ििी. मी त्याला अंथरुणािून बािेर खेचायचा
प्रयत्न के ला पण िो फारच जड िोिा. एखाद्या ओंडक्यासारखा िो हिथे पडला
िोिा. ‘डोळे उघड’ मी जोराि ककं चाळले. परि त्याला िलहवले. मला त्याची घृणा
आली. आठवड्यापूवीच मला त्याच्यावरील माझ्या प्रेमाचा साक्षात्कार झाला िोिा.
त्यामुळे मला त्याची जास्िच चीड आली. त्याने मला मान खाली घालायला
लावली. माझा अपमान के ला. िो एक पशू िोिा, नराधम िोिा, िे मला त्याला
सांगायचे िोिे. पण कािीच करिा येईना. ‘िुला डोळे उघडावेच लागिील.’ मी
ओरडले. त्यांनी माझ्याकडे पाहिलेच पाहिजे असे मी ठामपणे ठरहवले. ”
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त्या हवधवेने ओठांवरून जीभ दफरहवली. हिचा श्वास जोराि चालू झाला.
िी शांि िोिी.
के या म्िणाली, “िो अशा अवस्थेि असिा िर त्याला झोपू देणेच उत्तम
असा हवचार मी के ला असिा. ”
“पलंगाच्या बाजूच्या सभंिीवर पराँ ग लावलेली िोिी. िुम्िाला माहििी
आिे का की त्याबद्दल त्याला खूपच प्रेम िोिे.”
हमसेस सोदफयांनी हवचारले, “पराँ ग म्िणजे काय ? ”
त्यांच्या

नवऱ्याने

हचडू न

म्िटले,

“मूखावसारखे

हवचारू

नकोस.

िुझ्यामागील सभंिीवरसुद्धा एक आिे.” त्यांनी िॅरीने मालेहून आणलेल्या
िलवारीकडे हनदेश के ला आहण कु ठल्या कारणाने कु णास ठाऊक पण नकळि त्यांची
नजर त्या िलवारीवर हस्थरावली. हमसेस सोदफया घाबऱ्याघुबऱ्या िोऊन झटकन
सोफ्याच्या कोपऱ्याि गेल्या जसे कािी त्यांच्या शेजारी वेटोळे घािलेला सापच
िोिा.
“अचानक िॅरीच्या घशािून रक्त येऊ लागले. खूपच लालभडक रक्त वाहू
लागले.”
के या उडी मारून जवळजवळ माररयाच्या अंगावर ओणवि म्िणाली,
“माररया, काय म्िणिे आिेस िरी काय?”
डोळे हवस्फारलेले व िोंड उघडे, अशा हमसेस सोदफया माररयाला
हनरखीि राहिल्या.
“िलवार सभंिीवर नव्ििी. िी पलंगावर िोिी. मग िॅरीने डोळे उघडले.
िे अगदी जोनसारखे िोिे. ”
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हमसेस सोदफया म्िणाल्या, “मला समजि नािी. िू म्िणालीस त्या
अवस्थेि िो असेल िर िो आत्मित्त्या कशी करे ल? ”
के याने हिचा बहिणीचा दंडाला धरून रागाने िलहवले व म्िटले,
“माररया, कृ पा करून खुलासा कर.”
माररयाने सुस्कारा टाकला. “मी िुम्िाला सांहगिले की िलवार सभंिीवर
िोिी. मला माहििी नािी काय झाले. सगळीकडे रक्तच रक्त िोिे व मग िॅरीने डोळे
उघडले. िो लगेचच मरण पावला. िो बोलला नािीच पण धाप लागल्यासारखा
कािीिरी आवाज आला.”
शेवटी हमस्टर वूडवडवना कं ठ फु टला, “अग कै दाहशणी, अधम हस्त्रये, िो
खून िोिा.”
लाल झालेल्या चेिऱ्याने माररयाने कपाळाला आठ्या घालि, अशा
खुनशी नजरे ने त्यांच्याकडे पािीले की िे दचकलेच. हमसेस सोदफया ककं चाळल्या,
“माररया, िू िे के ले नािीस ना, की के लेस?”
नंिर माररयाने असे कािी के ले की सवांच्या रक्तवाहिन्यांमधील रक्त
हथजले आिे अशी जाणीव त्यांना झाली.
िी िसली व म्िणाली, “दुसऱ्या कोणी के ले मला माहिि नािी.”
हमस्टर वूडवडव पुटपुटले, “अरे देवा!”
के या हिचे िाि छािीवर ठे ऊन िाठ उभी िोिी, जसे कािी हृदयाची
धडधड हिला सिन िोि नव्ििी.
“आहण मग काय झाले?” िी म्िणाली.
“मी ककं चाळले. मी हखडकीशी गेले व िी सिाड उघडली. मी आयाला
िाक मारली. िी कुं पणावरून जोनला घेऊन आली.
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“जोनला नको.” मी ओरडले. “हिला येऊ देऊ नको.”
हिने स्वयंपाक्याला िाक मारुन जोनला घ्यायला सांहगिले. मी हिला
घाई कर असे ओरडले आहण िी आल्यावर मी हिला िॅरीकडे बघायला सांहगिले.
‘याने िर स्विःला मारून घेिले आिे.’ िी ओरडली. मी ककं चाळले. िी जोराने
ओरडि घराबािेर गेली”.
कोणीच जवळ येईना. िे कमालीचे घाबरले िोिे. मी हमस्टर फ्राहन्ससना
एक पत्र हलहून त्याि काय घडले िे हलहिले व त्याना िाबडिोब इथे यायला
सांहगिले.”
“काय घडले िे िू त्यांना हलहिलेस, याचा अथव काय ? ”
“मी असे हलहिले की मी नदीच्या मुखाकडू न परि आल्यावर मी त्याला
त्याचा गळा हचरलेल्या अवस्थेि पािीले. उष्ण प्रदेशामध्ये व्यक्तीला लगेच पुरावे
लागिे. एक हचनी कफन मला हमळाले व सैहनकांनी दकल्ल्यामागील स्मशानाि खड्डा
खणला. जेव्िा हमस्टर फ्राहन्सस आले िव्िा िॅरीला पुरून दोन ददवस झाले िोिे.
फ्राहन्सस काय मुलगाच िोिा. त्याला मी मला पाहिजे िसे सांगू शकि िोिे. मी
त्याला सांहगिले की मला िॅरीच्या िािाि िलवार ददसली आहण िापामुळे झालेल्या
बुहद्धभ्रमाच्या उन्मादाि त्याने स्विःला मारून घेिले, याबद्दल कािीच संशय नािी.
मी त्यांना दारूची ररकामी बाटलीिी दाखहवली. मी गेल्यापासून िो खूपच पीि
असल्याचे नोकरांनी सांहगिले. कु आलासोलरला मी िीच गोष्ट सांहगिली.
सगळ्यांना माझ्याबद्दल खूप कणव वाटली आहण सरकारने मला पेन्शन चालू के ले.”
जरा वेळ कोणीच कािी बोलले नािी. शेवटी हमस्टर लााँकवूडनी अवसान
गोळा के ले. िे बोलले, “मी कायद्याच्या व्यवसायाि आिे. मी वकील आिे. माझी
कािी किवव्ये आिेि. आम्िी नेिमी आमच्याबद्दल खूप आदर वाटेल अशी कामे
करिो. िू मला धमवसंकटाि घािले आिेस.” स्विःच्या न चालणाऱ्या बुध्दीशी
लपंडाव करणारे वाक्प्रचार शोधण्यासाठी िे चाचपडि रािीले. माररया त्यांच्याकडे
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कपाळावर आठ्या घालून बघि राहिली व बोलली, “िुम्िी आिा काय करणार
आिाि?”
“िो खून िोिा. खूनच िोिा. िुला असं वाटिं का मी कदाहचि त्याकडे
डोळे झाक करीन?”
के या िीक्षणपणे म्िणाली, “डॅडी कािीिरीच बोलू नका. िुम्िी िुमच्या
मुलीवर पाणी सोडू शकि नािी.”
“िू मला धमवसंकटाि घािले आिेस.” िे परि म्िणाले.
माररयाने हिचे खांदे उडहवले व म्िणाली, “िुम्िीच मला िे सांगायला
भाग पाडलेि. मी खूप काळ िे स्विःजवळच ठे वले िोिे. आिा त्याचा भार िुम्िी
सववजणदेखील सिन करा.”
त्यावेळी नोकराणीने दरवाजा उघडला व म्िणाली, “सर, डेव्िीड गाडी
घेऊन आलेला आिे.”
के याने प्रसंगावधान राखून हिला कािीिरी सांहगिले व िी गेली.
“आपण हनघावे िे बरे .” माररया म्िणाली.
हमसेस सोदफया ओरडल्या, “मी आिा मेजवानीसाठी जाऊ शकि नािी.
मी फारच नाराज झाले आिे. आपण िेवूडना कसे िोंड देणार आिोि? आहण
हबशपला िुझी ओळख करून घ्यायची असेल.”
माररयाने बेपवावईचे भाव दाखहवले. हिच्या डोळ्याि ठामपणा ददसि
िोिा.
के या म्िणाली, “ममी, आपल्याला गेलेच पािीजे. आपण गेलो नािी िर िे
हवहचत्र ददसेल.” िी हचडू न माररयाकडे वळू न बोलली, “अरे रे, मला वाटिे या
सगळ्याला एक भीिीदायक वलय आिे.”
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हमसेस सोदफयाने असिाय्यपणे नवऱ्याकडे पाहिले. िे त्यांच्याकडे चालि
आले व त्यांना सोफ्यावरून उठायला स्विःचा िाि ददला. िे म्िणाले, “आपल्याला
जायलाच िवे.”
त्या शोक करि म्िणाल्या, “िॅरीने स्विःच्या िािाने ददलेली सुंदर टोपी
घालून मला यायला िवे.” िे त्यांना घेऊन खोलीबािेर गेले. के या त्याच्या मागून
संथपणे हनघाली व एकदोन पाऊले मागे माररया आली.
“िुम्िाला त्याची सवय िोईल. काय समजलाि?” िी शांिपणे म्िणाली.
“पहिल्यांदा मीदेखील सिि असा हवचार करायची. आिा गेले दोनिीन ददवस मी िे
सवव हवसरले िोिे. त्याि आिा कािीच धोका उरलेला नािी.”
त्यांनी कािी उत्तर ददले नािी. िे िॉलमधून पुढील दाराकडे गेले. िीन
हस्त्रया मोटारीि मागे बसल्या. हमस्टर लॉकवूड ड्रायव्िरच्या शेजारी बसले. िी जुनी
गाडी असल्यामुळे सुरु िोि नसे. डेव्िीडने िी सुरु िोण्यासाठी बॉनेट उघडले.
हमस्टर लॉकवूडनी मागे वळू न, हचडू न, माररयाकडे पािीले. िे म्िणाले, “मला िी
िकीगि कधीच कळायला नको िोिी. मला वाटिं िुझा िा टोकाचा स्वाथीपणा
िोिा.”
डेव्िीड त्याच्या जागेवर बसला व बागेिील मेजवानीला जाण्यासाठी
गाडी चालवू लागला.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

मेजवानीपूवी

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सॉमरसेट मॉम

वृषाली जोशी

www.esahity.com

मेजवानीपूवी

सॉमरसेट मॉम

वृषाली जोशी

सेंट पीटर येथील नेव्िील चौकािील चचवमध्ये त्या ददवशी बाहिस्मा हवधी
िोिा व अल्बटव एडवडव फोरमनने अजून त्याचा गाऊन अंगावर घािलेला िोिा. िो
घालून त्याला समाधान लाभे, कारण िो त्याच्या ऑदफसचे मानाचे हचन्ि िोिा.
घरी जािाना िो जेव्िा गाऊन काढू न ठे वे िेव्िा त्याला चुकल्यासारखे व अपुरे कपडे
घािल्यासारखे वाटे. गेली सोळा वषे िो इथे चचव कामगार म्िणून काम करि िोिा
पण जीणव झालेले गाऊन देखील त्याने कधी टाकू न ददले नािीि. वापरािील
गाऊनची िो अत्यंि काळजी घेई. त्याला स्विः इस्त्री करे . त्याच्या झोपायच्या
खोलीिील कपाटािील सवावि खालच्या कप्प्याि ब्राऊन पेपरमध्ये बांधलेल्या जुन्या
गाऊनची चळि ठे वलेली असे.
चचवच्या कपडे बदलायच्या खोलीि धमवगुरूंचे सवव काम िोईपयंि अल्बटव
थांबला िोिा. िी खोली आवरून मग िो घरी जाणार िोिा. धमवगुरूंना त्याने त्या
खोलीवरून जािाना पािीले. िे येशूसमोर निमस्िक िोऊन चचवच्या बाकांच्या
रांगांमधून बािेर पडले पण अजून त्यांनी त्यांचा पायघोळ झगा घािलेला िोिा.
अल्बटव स्विःशीच बोलला, “आिा िे का थांबले आिेि? त्यांना माझी चिा
प्यायची वेळ झालेली माहिि नािी का?”
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या धमवगुरूची नुकिीच नेमणूक झालेली िोिी. िो साधारण पहस्िशीचा,
लाल चेिऱ्याचा, उत्सािी मनुष्य िोिा. अल्बटवला अजून त्याच्या आधीचा धमवगुरू
गेल्याची खंि वाटि िोिी. िो जुन्या हवचारांचा धमवगुरू िोिा. िो त्याच्या मुलायम
आवाजाि सावकाशीने, प्रवचन देई व चचवमध्ये नेिमी येणाऱ्या उमरावांबरोबर
बऱ्याचदा जेवण घेई. चचवमध्ये गोष्टी आपापल्या पद्धिीने चालू असि. त्याची िो
फारशी दखल घेि नसे. पण िा नवीन आलेला धमवगुरू जया त्या गोष्टीि आपले नाक
खुपसि असे. पण अल्बटव सिनशील िोिा.
िो म्िणे “याची के वढी घाई! पण त्याला वेळ द्यायला िवा. िो हशके ल.”
धमवगुरू बाकांच्या रांगांिून चालि येऊन अल्बटवला उद्देशून म्िणाले, “अरे ,
िू एक हमहनट खोलीि येशील का? मला िुला कािी सांगायचे आिे.” अल्बटव त्याच्या
मागोमाग गेला. हिथे बसलेले चचवचे दोन व्यवस्थापक बघून अल्बटव अचंहबि झाला.
जवळजवळ जेवढी वषे अल्बटव चचव कामगार िोिा, िेवढीच वषे िे िेथील
व्यवस्थापक िोिे. मला कशासाठी बोलावले असेल अशा हवचाराने अल्बटव थोड्या
साशंकिेने त्याना सामोरा गेला. पण िसे कािी त्याने वरवर ददसू ददले नािी.
स्वाहभमान बाळगून पण नम्रपणे त्यांच्यासमोर िो उभा रािीला. या जागेवर काम
करण्यापूवीदेखील िो चचवशी संबंहधि पण वेगळ्या कामाि िोिा. त्याची वागणूक
एकदम हवश्वासािव व चाररत्र्य हनष्कलंक िोिे. िो एखाद्या उमरावासारखा ददसि
नसला िरी नाटकाि उमरावाची भूहमका उत्तम वठवणाऱ्या नटासारखा नक्कीच
ददसि िोिा. स्विःशी ठाम असलेला व आत्महवश्वासपूणव असा िो माणूस िोिा.
धमवगुरूने लगेच सुरवाि के ली. “िू इथे बरीच वषे काम करिो आिेस.
आहण िू िुझ्या किवव्याि कु ठे च कसूर के लेली नािीस याबद्दल सवांचे एकमि आिे.
दोन्िी व्यवस्थापकांनी मान िलहवली.
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“परवा अचानक एक वेगळीच गोष्ट माझ्या लक्षाि आली आहण िी
व्यवस्थापकांच्या लक्षाि आणून देणे मला योग्य वाटले. िुला हलहििा व वाचिा येि
नािी िे कळू न मी आश्चयवचदकि झालो”
अल्बटवच्या चेिऱ्यावर शरमेची जरािी भावना ददसली नािी.
िो उत्तरला, “मागच्या धमवगुरूंना िे माहििी िोिे. जगाि अनौपचाररक
रीत्या हशकण्यासारखे खूप असिे असे िे नेिमी म्िणि”.
नवीन धमवगुरू ओरडले, ”मी ऐकलेली िी सवावि धक्कादायक गोष्ट आिे. िू
इथे गेली सोळा वषे काम करिोस, िरीिी िू हलिायला व वाचायला हशकला
नािीस असे िुला म्िणायचे आिे?”
“मी बारा वषांचा असिाना नोकरी करू लागलो. आधीच्या चचवच्या
खानसाम्याने एकदा मला हशकवण्याचा प्रयत्न के ला, पण िे हशकण्याची खुबी
माझ्याि नव्ििी. त्याची कािी गरज असल्याचेिी मला जाणवले नािी. माझी
बायको चांगली हशार आिे. मला कधी पत्र हलिायचे असले िर िी हलहून देिे”.
धमवगुरू म्िणाले, “असं बघ अल्बटव, सेंट पीटरसारख्या चचवमध्ये
हलहििावाचिा न येणारा कामगार आम्िी ठे ऊ शकि नािी. मला िुझ्याहवरुद्ध कािी
िक्रार करायची नािी पण िू मला समजून घे. िुझा कामाचा आवाका व िुझे
चाररत्र्य याहवषयी माझे खूपच चांगले मि आिे. परं िु, िुझ्या हनरक्षरिेमुळे
कदाहचि कािी घोडचूक झाली िर िो धोका आम्िी पत्करू शकि नािी. िुझ्या
बाबिीि मला कठोर व्िायचे नािी. चचव व्यवस्थापक व मी हमळू न ठरहवले आिे की
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िुला िीन महिन्यांची मुदि द्यायची. जर िीन महिन्यांच्या शेवटी िुला
हलहििावाचिा आले नािी िर मात्र िुला इथून जावे लागेल.”
अल्बटवला नवीन धमवगुरू कधीच आवडला नव्ििा. सुरवािीपासूनच
त्याला असे वाटि िोिे की सेंट पीटर चचवमध्ये या नवीन धमवगुरूला नेमून चूक के ली
आिे. अल्बटवने थोडे आळोखेहपळोखे ददले. त्याला स्विःबद्दल आत्महवश्वास िोिा.
त्याने स्विःचे अवमूल्यन िोऊन देण्याचे नाकारले.
“सर, माफ करा. पण िे मला जमणार नािी. नवीन गोष्टी हशकायचे माझे
वय आिा रािीले नािी. माझ्या जागेवर िुम्िाला योग्य माणूस सापडिाच, मी
अगदी आनंदाने राजीनामा देईन.” पण जेव्िा धमवगुरू व व्यवस्थापक गेल्यावर त्याने
नेिमीच्या नम्रपणे िेथील दार लावले, िेव्िा त्याच्यावर झालेला आघाि त्याने जया
शांिपणे व उमदेपणे सिन के ला िसे आिा अजून काळ चालू ठे वणे त्याला जमेना.
त्याचे ओठ थरथरू लागले. सावकाशीने चालि िो आिील खोलीि गेला व वरच्या
खुंटीवर त्याचा गाऊन अडकवला.
सगळे कािी बंद के ले. त्याचा कोट घािला. टोपी िािाि घेिली व
दाराला कु लूप लावून चचवबािेर पडला.
नेहव्िल चौकाि िो रें गाळला पण उदासीनिेने घेरल्यामुळे त्याने घरचा
रस्िा धरला नािी.
जड हृदयाने िो सावकाश चालि राहिला. आिा यापुढे आपण काय करावे
िे त्याला समजि नव्ििे. त्याच्याकडे कािी रक्कम साठली िोिी पण कािी न करिा
बसून खाण्याइिकी िी पुरेशी नव्ििी. अशा गोष्टीचा सामना करावा लागेल याची
त्याला सुिराम कल्पना नव्ििी. रोमच्या धमवगुरूंसारखे, सेंट पीटरचे कामगार पण
आयुष्यभर एका जागी हस्थर असि.
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खरे िर अल्बटव हसगरे ट ओढि नसे पण दमलेला असेल िर िो हसगरे ट
ओढणे पसंि करे . त्याने िाण थोडा कमी िोईल असे त्याला वाटले. एक पाकीट
हवकि घेण्यासाठी त्याने रस्त्याि इकडेहिकडे पाहिले. अनेक प्रकारची दुकाने
असलेला असा िो लांबच लांब रस्िा िोिा पण त्याला हसगरे ट हमळे ल असे त्यािील
एकिी नव्ििे.
“एखाद्याने इथे हसगरे ट व गोळ्यांचे दुकान टाकले िर मला नवल
वाटणार नािी.” िो स्विःशी पुटपुटला व एकदम चमकला.
“चांगली कल्पना आिे. िे हवहचत्र आिे. अचानक िुम्िाला कशा काय अशा
कल्पना सुचिाि?” त्याने हवचार के ला.
घरी जाऊन त्याने चिा घेिला.
त्याच्या बायकोने हवचारले,” आज िुम्िी एवढे गप्पगप्प का?”
“ मी हवचार करिो आिे.” िो म्िणाला.
दुसऱ्या ददवशी िो परि कालच्या रस्त्याला गेला. नहशबाने त्याला िवे
िोिे िसेच लिानसे दुकान हिथे भाड्याने द्यायचे िोिे. चोवीस िासानंिर त्याने िे
भाड्याने घेिले आहण त्यानंिर महिन्याने त्याने सेंट पीटर येथील नेहव्िल चौकािील
चचव कायमसाठी सोडले. िंबाखूचा व्यापारी व बािम्यांचा प्रहिहनधी म्िणून
व्यवसाय सुरु के ला. चचवमधील नोकरीपेक्षा िा व्यवसाय खालच्या दजावचा
असल्याचे त्याची बायको म्िणाली पण त्याने हिला समजावले की काळानुसार
आपल्याला बदलावेच लागिे.
अल्बटवचे छान चालले िोिे. इिके छान चालले िोिे की एका वषावि त्याने
दुसरे दुकान घेऊन हिथे एक व्यवस्थापक नेमला. मग त्याला असे वाटू लागले की मी
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दोन दुकाने चालवू शकिो िर मग डझनभर का नािी? त्याने लंडनभर दफरायची
मोिीम सुरु के ली व हजथे हजथे त्याला एखाद्या लांबलचक रस्त्यावर दुकान भाड्याने
द्यायचे आिे अशी पाटी ददसली िे िे दुकान त्याने भाड्याने घेऊन टाकले. दिा
वषावि त्याच्याकडे दिापेक्षा कमी दुकाने नव्ििी. दर सोमवारी िो सवव दुकानांि
चक्कर मारून आठवड्याचा गल्ला गोळा करून बाँकेि भरे .
एका सकाळी बाँकेिील कॅ हशयर त्याला म्िणाला की बाँक व्यवस्थापकाला
त्याला भेटायचे आिे. िो हिथे गेल्यावर बाँक व्यवस्थापकाने त्याच्याबरोबर
िस्िांदोलन करून त्याला म्िटले, “हमस्टर फोरमन, िुम्िाला माहिि आिे का की
िुमच्या खात्याि दकिी पैसे जमा झाले आिेि? ३०००० पौंड़ांपेक्षा जास्ि! िी
फारच मोठी रक्कम असल्याने, िुम्िी हिची योग्य गुंिवणूक करावी.”
“मला कु ठलािी धोका पत्करायचा नािी. बाँकेि माझे पैसे सुरहक्षि आिेि.”
“िुम्िी कािी काळजी करू नका. अहजबाि धोका नसलेल्या योजनांची
माहििी आम्िी िुम्िाला देिो. त्याि िुम्िाला आत्तापेक्षा नक्कीच जास्ि व्याजदर
हमळे ल.”
अल्बटव फोरमनच्या चेिऱ्यावर त्राहसक भाव उमटले. “मी कधी शेअर
वगैरेमध्ये गुंिवणूक के ली नािी. िे सवव मग मला िुमच्या िािी सोपवावे लागेल.”
िो म्िणाला.
व्यवस्थापक िसला. “आम्िी सवव कािी करिो. पुढच्या वेळी याल िेव्िा
िुम्िाला फक्त सया कराव्या लागिील.”
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अल्बटव साशंकिेने म्िणाला,” ठीक आिे. िे मी करीन पण मी कशावर सिी
के ली आिे िे मला कसे कळणार?”
“मला वाटिे िुम्िी िे वाचू शकिा.” व्यवस्थापक अगदी क्षुल्लक गोष्ट
असल्याच्या थाटाि म्िणाला. फोरमन गोडसे िसून म्िणाला, “सर, खरे िर िोच
प्रश्न आिे. मी वाचू शकि नािी. िुम्िाला िे हवनोदी वाटेल पण िे िसेच आिे. मी
हलहू वाचू शकि नािी. फक्त माझे नाव — म्िणजे सिी, िेवढी मी करू शकिो. िे
सुद्धा मी व्यवसायाि पडल्यावर हशकलो.”
व्यवस्थापक इिका आश्चयवचकीि झाला की त्याने जवळजवळ खुचीवरून
उडीच मारली. “म्िणजे िुम्िाला असं म्िणायचं आिे की िुम्िाला हलहििावाचिा
येि नसिाना िुम्िी एवढा मोठा व्यवसाय उभारून िुमचे भहवष्य घडवलेि. अरे
देवा, जर िुम्िी सुहशहक्षि असिाि िर काय झाला असिाि?”
त्याच्या अहभमानी चेिऱ्यावर िसू आणि हमस्टर फोरमन बोलले ,
”नेव्िील चौकािील सेंट पीटर चचवमध्ये कामगार झालो असिो.”
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डॉ. ऑडीन यांनी त्यांच्या टेबलावरील घड्याळाकडे पहिले. सिाला वीस
हमहनटे िोिी. त्यांना नवल वाटले. त्यांचा पेशंट लॉडव माकव याला आज उशीर झाला
िोिा. वेळेचा हशस्िशीरपणा िा िुमच्या बुहद्धमत्तेला पूरक असिो व मूखावला एक
फटकारा देण्यासाठीपण िो उपयोगी ठरू शकिो असे लॉडव माकव नेिमी म्िणे. िो
वक्तशीर असल्याचा त्याला फारच अहभमान िोिा. साडेपाच वाजिा डॉ ऑडीनला
भेटायचे ठरले िोिे.
डॉ. ऑडीनचे व्यहक्तमत्व कािी फार लक्षवेधी नव्ििे. िो उं च व थोडा
वाकलेला िोिा. के स हवरळ असून पांढुरके झालेले िोिे. त्याच्या उभट हपवळसर
चेिऱ्े यावर सुरकु त्या िोत्या. त्याचे वय पन्नासपेक्षा जास्ि नसावे पण िो वयस्क
वाटि िोिा. त्याचे डोळे मोठे , दफकट हनळे पण हनस्िेज िोिे. त्याच्याशी िुम्िी
थोडा वेळ बोललाि िरी त्याची नजर िुमच्या चेिऱ्े यावर हखळलेली िुम्िाला
जाणवे. पण त्याि कािी भाव नसल्याने त्यामुळे बेचैनी येि नसे. त्यामुळे त्याच्या
डोक्याि काय हवचार चालू आिेि िे कािी कळि नसे. आपले बोलणे ऐकिाना
िुम्िाला जाणवे की त्याची पापणीिी लवि नसे. त्याचे िाि लांब िोिे. िािाची
बोटेिी लांब व हनमुळिी िोिी. त्याचे कपडे भडक रं गाचे िोिे. टाय काळा िोिा.
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त्यामुळे त्याचा चेिरे ा व डोळे अहधकच हनस्िेज ददसायचे. एखाद्या आजारी
माणसासारखाच िो ददसे.
डॉ. ऑडीन िा मानसोपचारिज्ञ िोिा. िा व्यवसाय त्याने िसा
अकस्मािच हनवडला. जेव्िा युद्ध सुरु झाले िेव्िा त्याने नुकिीच पदवी हमळहवली
िोिी. अनेक दवाखान्यांमध्ये िो अनुभव घेि िोिा. अनेक अहधकाऱ्यांवर त्याने
उपचार के ले िोिे. झोप उडालेल्या लोकांना िो झोप हमळवून देई. कािी दुखणी िो
त्याच्या घट्ट मऊ िािाच्या स्पशावने व ददलासा देणाऱ्या बोलण्याने बरी करे . िो
संथपणे बोले. त्याच्या आवाजाि चढउिार नसि पण िो शांि, िळु वार व सुस्वर
असे. हवश्रांिी घ्या, काळजी करू नका, आरामाि झोपा असे िो सांगे. मग पेशंटच्या
थकलेल्या गात्रांमध्ये झोप अलगद हशरे . गुंगीि जाऊन िे सचंिा हवसरि. एखाद्या
गदीच्या बाकावर माणसाला बसायला जागा हमळावी िसे त्यांना वाटे. िि
जहमनीवर पाण्याचा हशडकावा व्िावा िशी त्यांच्या दमलेल्या पापण्यांवर
िळु वारपणे झोप उिरे . त्याच्या एकसुरी आवाजाि बोलून, शांि, मंद डोळ्यांनी
त्यांच्याकडे बघून, त्यांच्या सचंिायुक्त कपाळावर त्याच्या लांब घट्ट िािानी चेपून
त्याच्या पेशंटच्या काळजया दूर िोि, त्यांचे िाणिणाव हनवळि, असे डॉ ऑडीनला
वाटे. त्यांचे आयुष्य नासहवणारी भीिी िो पळवून लावे. कधीकधी त्याचे पेशंट िो
एखाद्या चमत्कारासारखे बरे करी. हवमान दुघवटनेि, शरीराि लकवा भरलेल्यांच्या
बाहूंमध्ये िो परि शक्ती आणे. बााँम्बस्फोटाि जहमनीि गाडले जाऊन दािखीळ
बसलेल्या माणसास िो बोलिे करी. आपल्याि फार कािी वेगळी शक्ती आिे असे
त्यास वाटि नसे. प्रसंगी िुमचा िुमच्यावर ठाम हवश्वास िवा असे म्िटले जािे पण
त्याच्या बाबिीि िसेिी नव्ििे. फक्त िो कु ठू न कु ठू न येणाऱ्या पेशंटवर उपचार करि
रािीला. अहवश्वास दाखहवणाऱ्या पेशंटवरदेखील िो कु ठल्या जाणीवेने कु णास
ठाऊक, पण उपचार करून त्यांना बरे करि असे. युद्ध संपले िेव्िा िो प्रथम
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हव्िएन्नाला व नंिर झुरीचला जाऊन पुढे हशकला. इं ग्लंडमध्ये पंधरा वषे डॉक्टर
म्िणून काम करून त्याने चांगले नाव कमावले. त्याची कीिी दूरवर पसरली. त्याची
फी भरपूर असली िरी त्याच्या उपलब्ध वेळाि त्याच्याकडे पेशंटची रीघ असे.
त्याच्याबद्दल आश्चयवकारक गोष्टी लोक इिरांना सांगि. आपण कािीिरी हवशेष
उपचार करि आिोि िे डॉ. ऑडीनला कळू न चुकले िोिे. त्याने माणसाना
आत्मित्येपासून, वेडाच्या झटक्यापासून व जीवघेण्या दुःखाच्या छायेपासून
वाचहवले िोिे, हबघडलेले लग्नसंबंध सुधारले िोिे. हवहचत्र प्रवृत्तींना आळा घािला
िोिा. द्वेष
े् पूणव भावनांचा नाश के ला िोिा. हनराशावादी लोकांना आशेचे दकरण
दाखहवले िोिे. िे सवव करूनिी आपण म्िणजे कोण असा गवव त्यास वाटि नव्ििा.
उलट आपण िे कसे काय करू शकलो असा संशयच मनाच्या अबोध पािळीवर
त्याला जाणवि िोिा.
त्याचा स्विःवरच ठाम हवश्वास नव्ििा. त्यामुळे त्याच्या पेशंटचा
त्याच्यावर असलेल्या हवश्वासाचा बाजार मांडण्याचे िो प्रामाहणकपणे टाळि असे.
अहधकार गाजहवणे िर त्याच्या ित्वांहवरुद्धच िोिे. आिा िो पैसे राखून
असल्यामुळे फार काम करायचीदेखील त्याला गरज नव्ििी. अनेक वेळा अहि
श्रमांमुळे त्याने डााँक्टरकी बंद करायचािी हवचार के ला. फ्रााँइड, जुंग व इिरांनीिी
हलहिलेले सगळे त्याला माहििी िोिे. पण कु ठे िरी आि त्याला असे वाटे की या
सगळ्या उपपत्ती फसव्या आिेि. आपल्या उपचारांनी लोकांना बरे वाटिे िे ददसि
असूनिी िे सगळे त्याला अिक्यव वाटे. त्यांच्याकडे येणाऱ्या पेशंटमुळे त्याने मानवी
स्वभावाचे अनंि नमुने पहिले िोिे. त्यांचे पेशंट भडाभडा बोलि. कधी नाराजीने,
कधी लाजेने, कधी िािचे राखून व कधी रागाने! कशानेिी िो आिा िादरून जाि
नसे. आिापयंि त्यांला िे कळू न चुकले िोिे की माणसे खोटे कसे बोलिाि, त्यांचा
डामडौल कसा पोकळ असिो. अजूनिी बरे चसे वाईटसाईट त्याला माहििी असे पण
िे चूक की बरोबर याचा हनवाडा त्याला करायचा नसे. वषावनुवषे असली हवहचत्र
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गुहपिे ऐकू न त्याचा चेिरा अहधकच करडा झाला िोिा. डोळे अहधकच हनस्िेज
झाले िोिे व सुरकु त्या अहधकच गहिऱ्या झाल्या िोत्या. िो क्वहचिच िसे पण थोडा
आराम म्िणून पुस्िक वाचिाना िो िसे. पुस्िकाि वणवन के लेले स्त्रीपुरुष खरे च िसे
असिाि का? कु ठले दुवविवनी गुण त्यांच्या अंगी वसि असिाि? कु ठली गुंिागुंि
त्यांच्या ठायी हनमावण झालेली असिे? त्यांच्या मनाि कु ठल्या बदलिा न येणाऱ्या
गोष्टी साठलेल्या असिाि?
पावणेसिा वाजले. लॉडव माकव ची के स त्याने आत्तापयंि उपचार के लेल्या
सवव के सेसमध्ये हवहचत्र िोिी.
डॉ. ऑडीनना वाटले लॉडव माकव िा हशार व बऱ्यापैकी नावाजलेला
मनुष्य िोिा. वयाचा चाळीशीच्या आिच िो परराष्ट्र धोरण हवभागाचा सहचव
म्िणून काम करि िोिा. आिा िीन वषांनीदेखील त्याची धोरणे सुसंगि ठरि िोिी.
पुराणमिवादी पक्षािील सवावि हशार राजकीय नेिा म्िणून िो ओळखला जाि
िोिा. लॉडव माकव मध्ये खूप चांगले गुण िोिे. िो उद्योगी व बुहद्धमान िोिा, खूप जग
दफरला िोिा व खूप भाषा उत्तम बोलू शकि असे. िरुणपणापासूनच परराष्ट्र
धोरणाचा त्याच हवशेष अभ्यास िोिा. इिर देशांच्या

राजकीय व आर्थवक

पररहस्थिीची त्याने जाणीवपूववक माहििी करून घेिली िोिी. िो सभांमध्ये व
अहधवेशनांमध्ये उत्तम वक्ता म्िणून ओळखला जाई. मुद्देसूद, स्पष्ट व नमव हवनोदी
असे त्याचे भाषण असे. िो चाणाक्ष वादहववादपटू िोिा व आयत्या वेळेच्या प्रश्नांची
उत्तरे देण्याि त्याचा िाि कोणी धरू शकि नसे. िो उं च, देखणा व बघिाक्षणी
चांगले मि िोईल असा माणूस िोिा. थोडे टक्कल असलेला व धष्टपुष्ट असा िा
माणूस, पररपक्व वाटे. िे त्याच्या कामामध्ये त्याला उपयोगी पडे. िरुणपणी िो
खेळाडू िोिा. आाँक्सफडव बोटींच्या शयविीि िो चांगले नाव कमावून िोिा.
सरदारपुत्री असलेल्या अठरा वषीय मुलीशी त्याने चोहवसाव्या वषी लग्न के ले. हिची
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आई उच्च अमेररकन घराण्यािील िोिी. त्यांना दोन मुले झाली. अनेक वषे िे
खाजगी ररत्या वेगळे रिाि पण समाजाि वावरिाना एकत्र असि. दोघांची इिर
कु ठे िी प्रेमप्रकरणे नसल्याने कु णी त्यांच्याबद्दल कु जबुज करि नसे ककं वा कािी
वावड्या उठणेिी घडि नसे. लॉडव माकव खरोखर फार मित्त्वाकांक्षी िोिा. फारच
कष्टाळू व देशाहभमानी असून त्याच्या कायवक्षेत्राि अडथळा येऊ शके ल अशा
सुखलोलुप गोष्टींपासून िो नेिमीच लांब रिाि असे. थोडक्याि, प्रहसद्ध, यशस्वी
पुरुष अशीच त्याची प्रहिमा िोिी पण दुदैवाने त्याच्याि कािी अवगुणिी िोिे.
िो वरीष्ठांची िांजी िांजी करणारा व कहनष्ठांना िुच्छ लेखणारा िोिा.
एखाद्या वदकलाच्या, उद्योजकाच्या मुलाने त्याच्या अनुवांहशक वारशाबद्दल
अहभमान बाळगावा िे समजण्यासारखे आिे पण लॉडव माकव चे वडील िे फारसे उच्च
घराण्यािले नसूनिी अनेक वषे उमरावांबरोबर राहिल्यामुळे माकव ला उच्च
घराण्यािील रीिीररवाज पूणवपणे अंगवळणी पडलेले िोिे व िे दाखहवण्याची संधी
िो कधीच सोडि नसे. पण िे िो फक्त बरोबरीच्या लोकांशी वागिाना करे .
सामाहजक दृष्ट्या हनम्न स्िरािील लोकांबरोबर िो थंड डोक्याने व अहिशय
उद्धटपणे वागे. त्याच्या िािाखालचे लोक त्यामुळेच त्याला घाबरि व त्याचा द्वेष
करि. िो अहि अरे रावीने वागे. त्याच्या नोकरांशी खुनशीपणे वागिाना ककं वा
त्याच्या सिाय्यकाशी अपमानकारक ररत्या वागिाना त्याला कािीच वाटि नसे. िो
जयांच्याबरोबर काम करि असे त्यांच्यापेक्षा िो खूपच हशार िोिा व िसे िो
त्यांना सिि जाणवू देई. मानवी स्वभावाचा कमकु विपणा त्याला सिन िोि नसे.
त्याचा जन्म लोकांवर हकमि गाजहवण्यासाठीच झाला आिे, असे त्यास वाटे.
लोकांच्या िक्रारी ऐकू न घेण्यास िो ियार नसे. त्याने सांहगिलेल्या बाबिीि कोणी
कािी उलटेसुलटे बोलल्यास िो भयंकर हचडे. िो कमालीचा स्वाथी िोिा. त्याच्या
हद्द्द्यामुले त्याला हमळणारे मानसन्मान त्याला अगदी िक्काचे वाटि. त्याबद्दल
त्याला कधी कृ िज्ञिा वाटि नसे. इिरांसाठी कािीिरी करण्यासाठी त्याला िे पद
देऊ के ले आिे िे त्याच्या डोक्याि हशरि नसे. त्याला अनेक शत्रू िोिे. िो त्यांना
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कःपदाथव समजे. त्याची मदि, सिानुभूिी ककं वा अनुकंपा त्याच्याबरोबरील लायक
लोकांनािी हमळि नसे. त्याला कु णी हमत्र नव्ििे. त्याचे वररष्ठ त्याच्या
इमानीपणाबद्दल शंका घेि म्िणून िो नाराज असे. िो त्याच्या पक्षामध्ये लोकहप्रय
नव्ििा. कारण िो उद्धट व हशष्ट िोिा. िरीिी त्याचे देशप्रेम, गुणवत्ता, बुहद्धमत्ता व
परदेशीय धोरणांची समज इिकी पराकोटीची चांगली िोिी की सगळ्यांना
त्याच्याशी जमवून घ्यावे लागे आहण असे करणे शक्य िोई कारण कािी प्रसंगी िो
खरच जादूमयी भासे. हवशेषिः त्याच्या बरोबरीच्या लोकांशी वागिाना ककं वा
त्याला कु णाला प्रभाहवि करायचे असे त्यावेळी! प्रहसद्ध हस्त्रयांशी ककं वा परदेशी
उच्चपदस्थ व्यक्तींशी संवाद साधिाना िो आनंदी, नमवहवनोदी व चांगल्या
स्वभावाचा भासे. त्यावेळी त्याच्या अंगाि उमरावांचे रक्त वाििे आिे असे वाटे. िो
मुद्देसूदपणे बोले, सिजिेने वागे. दूरदृष्टी व योग्य िावभाव दृगोचर िोि. त्याच्या
ज्ञानाची खोली व त्याच्या अहभरुचीची जाणीव बघून आश्चयव वाटे. िो जगािील
सवोत्कृ ष्ट साथीदार भासे. मग त्याने के लेले अपमानिी हवसरायला िोि. िरीिी
उद्यादेखील िो िुमचा गळा कापायला मागेपुढे पिाणार नािी याची आठवण ठे वणे
आवश्यक असे.
डॉ. ऑडीनचा पेशंट िोण्यासाठी लॉडव माकव िसा राजी नव्ििाच. त्याच्या
सिाय्यकाने ङााँक्टरांना फोन के ला व दुसऱ्या ददवशी सकाळी दिा वाजिा
ङााँक्टरांनी लॉडव माकव च्या घरी यावे असे सुचहवले. पण डॉ. ऑडीन म्िणाले की िे
कु णाला घरी जाऊन भेटि नािीि व परवा पाच वाजिाची वेळ िे हनहश्चि करू
शकिाि. सिाय्यकाने हनरोप घेिला व पुन्िा फोन करून ङााँक्टरांना घरी येण्याचा
आग्रि धरला. फी जास्ि घेिलीि िरी चालेल असे सांहगिले. मी माझ्या पेशंटना
फक्त दवाखान्यािच भेटिो व लॉडव माकव जर दवाखान्याि आला िरच िे त्याच्याशी
संवाद साधू शकिील असे स्पष्ट शब्दाि सुनावल्यावर थोड्या वेळाने त्यांना त्रोटक
हनरोप हमळाला की परवा पाच वाजिा लॉडव माकव दवाखान्याि येिील.
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जेव्िा लॉडव माकव दवाखान्याि आला िेव्िािी िो दाराि उभा राहून
हवहचत्रपणे डॉक्टरांना पायांपासून

डोक्यापयंि न्यािाळि राहिला. डॉक्टरांनी

जाणले की िो रागावलेला आिे. त्यांनी हस्थर नजरे ने शांिपणे त्याच्याकडे पाहिले.
त्यांना एक मोठा जाडजूड, के स करडे झालेला माणूस ददसला. कपाळावर आलेल्या
के सांमुळे िो उमदा ददसि िोिा. हशकाऱ्याप्रमाणे धारदार नजर, थोडा फु गलेला
चेिरा व धीट भासणारे सामान्य नाकडोळे असा िो ददसि िोिा.
“पंिप्रधानाला भेटण्याइिके च िुम्िाला भेटणे िे मुष्कील ददसिे आिे. मी
कामाि व्यग्र असलेला माणूस आिे.“
“िू बसणार नािीस काय?”डॉक्टर म्िणाले.
लॉडव माकव च्या बोलण्यामुळे डॉक्टरांवर कािी पररणाम झाल्याचे जाणवले
नािी. त्यांच्या टेबलाशेजारील खुचीवर डॉक्टर बसले िोिे. लॉडव माकव अजून थोड्या
घुश्यािच उभा िोिा.
िो कटु िेने म्िणाला, ”मला वाटिे मी परराष्ट्र धोरण मंत्री आिे िे िुम्िाला
सांगणे गरजेचे आिे”.
“िू बसणार नािीस का?”डॉक्टर परि म्िणाले.
त्याच्या आहवभाववांवरून असे वाटले की िो आिा वळू न बािेर पडणार,
पण बसलेले बरे असे वाटू न बहधा िो बसला. डॉ. ऑडीननी त्यांचे मोठे रहजस्टर
काढू न त्यांचे पेन िािाि घेिले व लॉडव माकव कडे न बघिा िे हलहू लागले.
“िुझे वय काय?”.
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“बेचाळीस“.
“हववाहिि आिेस?“.
“िो“.
“लग्नाला दकिी वषे झाली?“.
“अठरा वषे”.
“मुले आिेि?”.
“दोन मुलगे”.
डॉ. ऑडीननी सवव गोष्टी हलहिल्या. लॉडव माकव थोड्या बेदफकीरीनेच उत्तरे
देि िोिा. खुचीि मागे रे लून ङााँक्टरांनी लॉडव माकव कडे पाहिले. दफकट थंड
डोळ्यांनी एकटक बघिाना िे अवाक्षरिी बोलले नािीि.
शेवटी त्यांनी हवचारले, “मला भेटायला यायचे कारण काय?”.
“मी िुमच्याबद्दल ऐकले आिे. मला वाटिे, लेडी कम्यून िुमची पेशंट आिे
व हिला िुमच्या उपचाराने बरे वाटले असे िी सांगि िोिी.”
डॉ. ऑडीननी प्रत्युत्तर के ले नािी. त्यांचे डोळे लॉडव माकव वर हखळलेले
राहिले. पण त्याि भाव कािीच नव्ििे, त्यावरून िे लॉडव माकव कडे बघि िरी आिेि
की नािी अशी शंका येि िोिी.
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बऱ्याच वेळाने िे म्िणाले, “मी कािी चमत्कार करू शकि नािी.”िसू
नािी िरी िास्याची सावली त्यांच्या डोळ्याि उमटली. “जया रॉयल कााँलेजमधून
मी हशकलो, त्यांचा चमत्कारांना पाठठं बा नािी.”
लॉडव माकव मंद िसला. त्याचा राग थोडा हनवळलेला ददसला. िो थोड्या
नरमाईने बोलू लागला.
“िुमचे चांगलेच नाव आिे. लोकांचा िुमच्यावर हवश्वास आिे.”
“िू माझ्याकडे का आला आिेस?”डॉ. ऑडीननी परि हवचारले.
आिा शांििेची पाळी लॉडव माकव ची िोिी. बोलणे करठण असल्याचे वाटि
िोिे. डॉ. ऑडीन शांि िोिे. शेवटी मनाचा हिय्या करून लॉडव माकव ने िोंड उघडले.
“मी चांगला ठणठणीि आिें. मी नुकिीच माझ्या नेिमीच्या ङााँक्टरकडू न िपासणी
करून घेिली आिे. डॉ एडवडव िे नाव िुम्िा ऐकले असेल. हिशीच्या माणसाची
असेल िशी माझी िब्येि आिे. मी खूप काम करिो पण दमि नािी. मी अगदी कमी
हसगरे ट ओढिो व अल्कोिोलिी अगदी माफक प्रमाणाि घेिो. मी पुरेसा व्यायाम
करिो व सववसामान्य जीवन जगिो. मी अगदी पूणवपणे सुदढृ , सामान्य व सशक्त
माणूस आिे. मी िुमचा सल्ला मागायला येणे िे िुम्िाला अगदी पोरकट व
मूखवपणाचे वाटायची शक्यिा आिे.”
त्याला मदिीची गरज आिे िे डॉ ऑडीनना कळले.
“मी िुला मदि करायचा प्रयत्न करिो. िुला कािी त्रास आिे का? “
लॉडव माकव च्या कपाळावर आठ्या ददसू लागल्या. “मी जे काम करिो िे
मित्वाचे आिे. देशाच्या कल्याणावर माझ्या हनणवयाने सिज फरक पडू शकिो व
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जगाच्या शांििेवरिी. माझे डोके रठकाणावर असावे लागिे व माझी धोरणे सुसंगि
असावी लागिाि. माझ्या कामाच्या झपाट्यावर पररणाम करणारी कु ठलीिी
काळजी दूर करणे िे माझे किवव्य आिे.”
डॉ ऑडीन त्याच्याकडे एकटक पिाि िोिे. त्यांना खूप कािी दृगोचर
झाले. त्यांच्या पेशंटच्या अिंकारी उद्दामपणामागे व भपके बाजपणामागे असलेली
सचंिा लपि नव्ििी.
“िे बरे झाले कारण माझा असा अनुभव आिे की एखाद्या डॉक्टरच्या
दवाखान्याि मनमोकळे पणे बोलणे िे िुमच्या रोजच्या सवयीच्या वािावरणाि
बोलण्यापेक्षा नक्कीच सोपे जािे.”
इिका स्वाहभमानी व स्विःला शिाणा समजणारा माणूस त्या क्षणी
थोडा खहजल झालेला वाटला. आपण अगदी नेिमीसारखेच आिोि असे
दाखहवण्यासाठी िो डॉक्टरांकडे बघून िसला पण त्याच्या डोळ्याि खरे काय िे
ददसून येि िोिे. िो मनापासून पण कृ हत्रम रीिीने बोलू लागला.
“सगळे इिके सिज व सामान्यपणे घडणारे आिे की िे सांगून िुम्िाला
त्रास देणे मला कठीण जािे आिे. िुम्िी नक्की मला मूखव ठरवालं. मी िुमचा अमूल्य
वेळ फु कट घालहविो आिे असेिी िुम्िाला वाटेल.”
“अगदी सामान्य गोष्टी सुद्धा कधीकधी खूप मित्वाच्या ठरिाि. खोल
रुिलेल्या उदासीची लक्षणे त्याि ददसू शकिाि आहण माझा वेळ मी िुम्िाला
ददलेलाच आिे.”डॉक्टरांचा आवाज शांि, खजाविील िोिा. ददलासा देणारा िोिा.
लॉडव माकव ने शेवटी मोकळे पणाने बोलायचे ठरहवले.
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“अलीकडे मला अगदी दमवून टाकणारी स्वप्ने पडिाि. त्यांच्याकडे लक्ष
देणे हनरथवक आिे िे मला कळिे आिे पण िरीिी प्रामाहणकपणे सांगायचे झाले िर
त्यामुळे मी खूप अस्वस्थ िोिो.”
“त्यािील एखाद्या स्वप्नाचे वणवन िुला करिा येईल? “
लॉडव माकव िसला. िे िसणे खेदजनक िोिे पण िरीिी आपण हनष्काळजी
असल्याचा आव िो आणीि िोिा.
“िी इिकी वेड्यासारखी आिेि की िी कशी सांगावी िेच मला कळि
नािी.”
“बोल. मोकळे पणे बोल.”
“ठीक आिे. साधारण महिन्यापूवी मला पहिले स्वप्न पडले. मी एका
रठकाणी मेजवानीसाठी गेलो िोिो. िी ऑफीसिफे िोिी. राजा राणी येणार िोिे.
त्यामुळे बरीच रोषणाई के ली िोिी. मी माझा बो व हबल्ला लावला िोिा. मी
माझा कोट काढण्यासाठीच्या खोलीि गेलो. हिथे ओवेन नावाचा एक छोटा मनुष्य
िोिा. िो राजयसभेचा सदस्य आिे आहण खरे सांगायचे िर त्याला हिथे बघून मी
चदकि झालो. िो िर अहि सामान्य आिे असे मी स्विःशी म्िणालो. िो
माझ्याकडेच बघि िोिा पण मी लक्ष नािी असेच दाखहवले. मी वरच्या मजल्यावर
चालि गेलो. मला वाटिं िुम्िी कधी हिथे गेला नसाल. “
“कधीच नािी.”
“नािी. अशा रठकाणी िुम्िी जायची शक्यिा नािीच. िे जरा असेिसेच
घर आिे पण त्याचा हजना छान संगमरवरी आिे. हिथे सवावि वरच्या मजल्यावर
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पाहण्यांचे स्वागि के ले जाि िोिे. घराची मालकीण माझ्याकडे आश्चयावने बघि
िोिी. हिला मी िाि के ला. िी गालािल्या गालाि िसू लागली. चाल्सव दुसरा याने
जया बाईशी लग्न के ले त्या घराण्यािील िी असून जरा चक्रम आिे म्िणून मी कािी
लक्ष ददले नािी. त्या घरािील खोल्या प्रशस्ि आिेि. त्यािून मी दफरि िोिो.
ओळखीच्या लोकांना अहभवादन करि िोिो. नंिर मी एका जमवन राजदूिाला
ऑस्रेहलअन उमरावाशी बोलिाना पहिले. मला त्याच्याशी बोलायचे असल्यामुळे
मी त्याला िाि के ला. मला बहघिल्याबरोबर िो ऑस्रेहलअन उमराव जोराि िसू
लागला. मला खोलवर अपमान झाल्यासारखे वाटले. मी त्याच्याकडे एकटक बघि
राहिलो. पण िो अहधकाहधक िसि रािीला. मी त्याला कडक शब्दाि कािीिरी
सुनावणार िोिो िेवढ्याि गडबड सुरु झाली. राजा व राणी आल्याचे मला कळले.
मी त्याच्याकडे पाठ करून एक पाऊल पुढे टाकले आहण अचानक मला जाणवले की
मी पाँन्टच घािलेली नािी. मी फक्त एक लिानशी चड्डी घािली िोिी. मला सगळे
का िसि िोिे िे कळले. त्या क्षणीं मी इिका खहजल झालो व शरमेने काळा रठक्कर
पडलो. थंडीििी मला घाम फु टला. आहण ओिो, िे सगळे स्वप्न िोिे िे समजल्यावर
मी सुटके चा हनःश्वास टाकला.”
डॉ ऑडीन म्िणाले, “अशी स्वप्ने पडणे अगदी सववसाधारण घटना आिे.”
“मला नािी िसे वाटि. आहण दुसऱ्या ददवशी एक चमत्काररक घटना
घडली. मी राजयसभेच्या गॅलरीि िोिो िेव्िा िो ओवेन मला ओलांडून गेला. त्याने
मुद्दाम माझ्या पायाकडे पहिले. मग माझ्या चेिऱ्े याकडे पाहून त्याने खात्रीपूववक
डोळा मारला. माझ्या मनाि एक वेगळाच हवचार आला. त्याने नक्की मला आदल्या
रात्री हवहचत्र वेषाि पहिले व िे आठवून त्याला बहधा गुदगुल्या िोि िोत्या. पण िे
िर स्वप्न िोिे. मग िे कसे शक्य िोिे? मी त्याच्याकडे एक थंड कटाक्ष टाकला व िो
हनघून गेला. पण िो पाठ वळवूनिी नक्की मला वाकु ल्या दाखहवि िोिा.”
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लॉडव माकव ने हखशािून त्याचा िािरुमाल काढला व त्याचे िळिाि पुसले.
आिा िो त्याची अस्वस्थिा लपहवण्याचा प्रयत्न करि िोिा. डॉ ऑडीनचे
त्याच्याकडे सिि लक्ष िोिे.
“दुसऱ्या स्वप्नासंबंधी सांग.”
“िे पुढच्या रात्री पडले आहण िे पहिल्यापेक्षािी अिक्यव िोिे. मी
राजयसभेि िोिो. परराष्ट्रधोरणासंबंधी चचाव चालू िोिी. फक्त देशाचे नव्िे िर
जगाचे डोळे त्यावर हखळले िोिे. साम्राजयाच्या भहवष्यावर पररणाम करणारे असे
धोरणािील बदल सरकारने करायचे ठरहवले िोिे. िा ऐहििाहसक प्रसंग िोिा.
राजयसभा खचून भरली िोिी. सगळे राजदूि उपहस्थि िोिे. गॅलरीदेखील गच्च
भरली िोिी. संध्याकाळचे मित्वाचे भाषण मला करायचे िोिे. मी िे काळजीपूववक
ियार के ले िोिे. मला अनेक शत्रू िोिे. जेव्िा िुलनेने इिर माणसांच्या दृष्टीने जे पद
हमळण्याची शक्यिा अगदी धूसर असिे त्या पदावर मी के व्िाच आरूढ झालो िोिो
व माझ्या भाषणाने अशा लोकांची बोलिीच बंद करायचे मी ठरहवले िोिे. सवव जग
माझ्या ओठांवर झुलि असल्याचे जाणवून मी फारच प्रभहवि झालो िोिो. मी उभा
राहिलो. िुम्िी कधी राजयसभेि आला असाल िर िुम्िाला माहििी असेल की
सभासद चचाव चालू असिाना कसे एकमेकांशी गप्पा मारि असिाि, कसे कागदांची
चाळवाचाळव करि असिाि व कसे हनवेदनांची पाने उलटि असिाि. मी
बोलायला उठलो िेव्िा टाचणी पडली िरी ऐकू येईल इिकी शांििा िोिी.
अचानक मला िो छोटा मनुष्य, ओवेन, एका बाकावर बसलेला ददसला. त्याने मला
जीभ बािेर काढू न वेडावून दाखहवले. फार वषांपूवीचे एक हभकार गाणे मी
गुणगुणायला सुरवाि के ली. जेणेकरून मी ओवेनकडे बघिच नसल्याचे भासवू
शकलो.
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मी पहिले कडवे गाईले. क्षणभर आश्चयव पसरले व बाकावर थापट्या
मारून सभासद हल्लडबाजी करू लागले. मी त्यांना िािवारे करून शांि बसण्याची
हवनंिी के ली व दुसरे कडवे म्िणू लागलो. सवांनी मनावर दगड ठे ऊन िे ऐकले
आहण गाणे फार चांगले िोि नसल्याचे मला कळले. मी रागावलो कारण माझा
खजाविला आवाज चांगला िोिा व त्यांनी मला न्याय द्यायलाच िवा असे मी
ठरहवलेले िोिे. जेव्िा मी हिसरे कडवे सुरु के ले िेव्िा सगळे िसू लागले. क्षणाधावि
िास्याचा सागर उसळला. राजदूि, महिला, पुरुष सवांची िसिा िसिा पुरेवाट
झाली. फक्त माझ्यापुढे पहिल्या रांगेि बसलेले लोक शांि िोिे. त्या हवहचत्र
अनपेहक्षि गोंधळाि िे ददग्मूढ झाले. मी त्यांच्याकडे नजर टाकली आहण अचानक
मला मी काय करून बसलो िे जाणवले. मी सवव जगाचा िास्यहवषय ठरलो िोिो.
खेदाने मला कळू न चुकले की मला राजीनामा द्यावा लागणार. मी जागा झालो व
मला िे सवव स्वप्न असल्याचे लक्षाि आले.”
िे सांगून झाल्यावर लॉडव माकव चा डौलदारपणा नािीसा झाला व िो
दफकट ददसायला लागून थरथरू लागला. त्याने कसेबसे अवसान गोळा के ले व
त्याच्या ओठांवर बळे बळे िसू आणले.
“सवव कािी इिके वेड्यासारखे िोिे की माझे मनोरं जनच झाले. मी त्याचा
हवचार करणेच सोडू न ददले व नेिमीच्या हवश्वासाने दुसऱ्या ददवशी लोकसभेि
गेलो. माझ्या जरुरीचे कािी कागदपत्र मी नजरे खालून घािले. चचाव िशी थंडपणेच
चालली िोिी. पण मी हिथे असणे गरजेचे िोिे. कािीिरी कारणाने मी वर पािीले
िर ओवेन बोलि िोिा. त्याचे उच्चार कािीिरी हवहचत्र िोिे व कपडेिी गबाळे िोिे.
मी ऐकावे अशा लायकीचे कािी िो बोलि नव्ििा. मी माझ्या िािािील कागद
परि करणार िोच त्याने मी स्वप्नाि म्िटलेल्या त्या हभकार गाण्यािील दोन ओळी
म्िटल्या. मी त्याच्याकडे बघिच राहिलो. त्याचे डोळे टर उडहवि माझ्यावर
हखळलेले िोिे. मी माझे खांदे उडहवले. त्या फडिूस माणसाने माझ्याकडे असे पिावे
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िे हवनोदीच िोिे व त्याने त्या हभकार गाण्यािील दोन ओळी म्िणाव्या िा हवहचत्र
योगायोग िोिा. मी परि फाईल चाळायला लागलो पण मला िे िुम्िाला
सांहगिलेच पाहिजे की माझे त्याि लक्ष लागि नव्ििे. मी गोंधळलो िोिो. ओवेन
माझ्या पिील्या स्वप्नाि आला िोिा व माझी फहजिी झाल्याचेिी त्याने पािीले
िोिे. आिा त्याने त्या दोन ओळी म्िटल्या िा हनव्वळ योगायोग समजायचा? मी
पाहिलेले स्वप्न िोिी बघि िोिा का? पण िसे कसे िोईल? मग मी िो हवचार
सोडू न ददला.”
हिथे शांििा पसरली. डॉ ऑडीनने लॉडव माकव कडे बहघिले व लॉडव माकव ने
डॉ ऑडीनकडे बहघिले.
“दुसऱ्या लोकांची स्वप्ने म्िणजे वैिागच असिो. माझ्या बायकोला
कधीकधीच स्वप्ने पडिाि आहण दुसऱ्या ददवशी िी साद्यंि िकीगि मला सांगि
बसिे. िे मला वेड्यासारखेच वाटिे.”.
डॉ ऑडीन थोडेसे िसले.
“मला िुमची स्वप्ने वैिाग वाटि नािीि.”
“मला थोडे ददवसानंिर पडलेले अजून एक स्वप्न सांगिो. मी दुसऱ्या एका
लोकसभेि गेलो िोिो. ऑक्सफडवला असल्यापासून कधीिी हिथे गेलो नव्ििो व
पुढेिी जाणार नािी. पण िरीिी िी जागा, िे रस्िे मला ओळखीचे वाटि िोिे. मी
अगदी मािीिगार माणसाप्रमाणे एका खोलीि गेलो. िी बहधा के स कापायची
जागा िोिी, की पेयपान करायची खोली िोिी. हिथे गरम शेगडी व चामड्याचे
िाि असलेली खुची िोिी. दाराजवळ संगमरवरी टेबल व दोन खुचाव िोत्या. िी
शहनवार रात्र िोिी व खूप गदी िोिी. हिथे झगमगाट िोिा व धुरकट
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वािावरणामुळे मला डोळे फाडू न बघावे लागि िोिे. मी डोक्यावर टोपी घािली
िोिी. गळयाभोविी रुमाल बांधला िोिा. एखाद्या मवाल्यासारखा वेष मी घािला
िोिा. बहिेक लोकांनी अहि दारू प्यायली िोिी. मला मजा वाटि िोिी. रे हडओवर
गाणे लागले िोिे, कु ठले कु णास ठाऊक! शेगडीसमोर दोन बायका नाच करि
िोत्या. त्यांच्याभोविी जमून लोक गाि िोिे, आरडाओरडा करि िोिे, हखदळि
िोिे. मी वर जाऊन पिायचे ठरहवले. एक मनुष्य मला म्िणाला, हबल, एक पेला
मद्य घे. टेबलावर मद्याचे चषक भरलेले िोिे. त्याने मला एक ददला व उगीच
कशाला आढेवेढे घ्या म्िणून मी िो हपऊन टाकला. नाचणाऱ्या बाईने येऊन िो पेला
पकडला. “िू माझे पेय का पीि आिेस?” असे िी म्िणाली. “माफ कर” मी म्िणालो.
“त्या माणसाने ददले म्िणून मी िे प्यायलो.”“ठीक आिे हमत्रा, ये. माझ्याबरोबर
नाच कर” िी बोलली. मी कािी हवरोध करायच्या आि हिने मला ओढले व आम्िी
दोघे नाचू लागलो. मग मी एका खुचीवर बसलो आिे व िी माझ्या मांडीवर बसून
आम्िी दोघे एकाच पेल्यािून मद्य हपि आिोि असे मला आढळले. मला िे सांहगिले
पहिजे की कामक्रीडेला माझ्या आयुष्याि कधीच हवशेष स्थान नव्ििे. माझ्या
हद्द्द्यासाठी मी हववाहिि असणे चांगले असल्यामुळे मी लग्न के ले आहण एकदाचा
कामसुखाचा प्रश्न सोडवून टाकू न हस्थरस्थावर व्िावे, म्िणूनिी मला िे िवे िोिे.
िसे दोन मुलगे झाल्यावर मग मी वैवहिक आयुष्याकडे पाठच दफरहवली. माझ्या
कामाचा व्याप इिका प्रचंड िोिा की असल्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला मला वेळच
नव्ििा. हशवाय मी इिका लोकांच्या सिि नजरे समोर िोिो की कािी प्रेमप्रकरणे
करणे म्िणजे शुद्ध वेडेपणाच ठरला असिा. बायांच्या भानगडी न करिा हनमवळ
चाररत्र्य असणे िी एका राजकीय माणसासाठी मोठी जमेची बाजू िोिी.
हस्त्रयांकरिा स्विःच्या कायवकिृवत्वावर पाणी सोडणाऱ्या लोकांची मी कीव करिो.
त्यांना क्षुद्र समजिो. माझ्या पायावर बसलेली बाई प्यायलेली िोिी. िी िरुणिी
नव्ििी व सुंदरिी नव्ििी. खरे िर िी एक चाररत्र्यिीन वयस्क वेश्या िोिी. मला
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हिची दकळस आली. हिने जेव्िा हिच्या ओठांशी माझे ओठ हभडहवले िेव्िा दारूचा
वास आला व हिचे दकडके दाि ददसले. जरी मी हिला झटकू न टाकि िोिो िरी
मला िी िवी िोिी. अगदी मनापासून िवी िोिी. एकदम मला एक आवाज ऐकू
आला. “चांगले आिे. अरे माणसा, छान आनंदाि वेळ घालव.” मी पाहिले िर िो
ओवेन िोिा. मी खुचीिून उठायला बघू लागलो पण िी रानटी बाई मला उठू
देईना. “िू चालू ठे व. अरे , िी िुला िुझ्या पैशांचा पुरेपूर मोबदला देईल.” ओवेन
छद्मीपणे बोलला. िुम्िाला महििी आिे का की मला त्याने त्या हवहचत्र पररहस्थिीि
बहघिल्यामुळे त्याचा इिका राग आला की त्या बाईला ढकलून मी त्याच्यासमोर
उभा राहिलो व म्िणालो, “िू कोण आिेस मला माहििी नािी व माहििी करून
घ्यायची इच्छािी नािी.” िो म्िणाला, “मी िुला ओळखिो व मी िुला असा सल्ला
देईन की िुझे पैसे वसूल कर. फसू नकोस.” जवळच टेबलावर दारूची बाटली पडली
िोिी. अवाक्षरिी न काढिा, मी, िी पकडली व जोराने त्याच्या डोक्यावर
आदळली. मी इिक्या आक्रमक िालचाली के ल्या की मी जागा झालो.”
“अशा प्रकारचे स्वप्न अनाकलनीय नािी. हनष्कलंक चाररत्र्याच्या
व्यक्तीवर हनसगव असा सूड उगविो.”
“या गोष्टी मूखवपणाच्या आिेि. मी त्या िुम्िाला कािी उगीच सांहगिल्या
नािीि. मी त्याच्या दुसऱ्या ददवशी काय झाले िेिी सांगिो. मला घाईने कािीिरी
मित्वाचे संदभव शोधायचे िोिे म्िणून मी लोकसभेच्या वाचनालयाि गेलो. मला
िवे िे पुस्िक घेऊन वाचू लागलो. मी बसिाना िे बहघिले नािी की ओवेन माझ्या
शेजारचा खुचीि बसलेला िोिा. दुसरा असाच एक फालिू मनुष्य येऊन ओवेंनशी
बोलू लागला, ‘अरे ओवेन, िू आज थोडा मलूल ददसिो आिेस.’ ओवेन उत्तरला,
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“माझे डोके दुखिे आिे. डोक्यावर बाटलीने जोराि प्रिार के ल्यासारखे मला वाटिे
आिे.”
आिा लॉडव माकव चा चेिरा रागाने लाल झाला िोिा.
“मला कळले की मी जया गोष्टी काल्पहनक समजि िोिो, त्या खऱ्याच
िोत्या. नव्िे, िशी माझी खात्रीच पटली. मला पडलेली स्वप्ने ओवेनलादेखील पडि
िोिी. मला िी जशी आठविाि िशीच त्यालािी आठवि िोिी“
“िी बोलाफु लाला गाठिी असू शके ल.“
“जेव्िा िो बोलला िेव्िा त्याच्या हमत्राशी नव्िे िर मुद्दाम माझ्याशी
बोलला. त्याने माझ्याकडे थोड्या त्रासदायक नजरे ने पाहिले.”
“िोच िो मनुष्य सारखा िुझ्या स्वप्नाि का येि असावा याबद्दल िू कािी
सांगू शकशील का?”
“नािी”.
डॉ ऑडीनचे डोळे अजूनिी त्याच्या पेशंटवर हस्थर िोिे. िो खोटे बोलिो
आिे िे त्यांना कळि िोिे. त्यांच्या िािाि पेहन्सल िोिी व त्यानी रटपकागदावर
एकदोन रे घोट्या मारल्या. नेिमीच लोकांना खरे बोलायला फार वेळ लागिो आहण
िरीिी त्यांना माहििी असिे की त्यांनी काय िे सवव खरे खुरे डॉक्टरांना
सांहगिल्याहशवाय त्यांना आपल्याला कािी मदि करणे शक्य नािी.
“िुम्िी आत्ता मला सांहगिलेली स्वप्ने िीन आठवड्यापूवी पडली. त्यानंिर
कािी स्वप्ने पडली का? ”
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“रोज रात्री ”.
“त्या सगळ्या स्वप्नाि ओवेन आला का? ”.
“िो ”.
डॉक्टरांनी रटपकागदावर अजून रे घोट्या मारल्या. शांििा, हखन्निा व
अगदी मंद उजेड असलेल्या खोलीमुळे त्यांना लॉडव माकव च्या जाणीवांवर पररणाम
व्ियायला िवा िोिा. लॉडव माकव ने खुचीच्या पाठीवर रे लून बसि त्याचे डोके मागे
झुकहवले. डााँक्टरांच्या थंड नजरे ला नजर द्यायचे िो टाळि िोिा.
“ डॉक्टर ऑडीन, िुम्िी माझ्यासाठी कािीिरी के ले पाहिजे. मी अगदी
ििाश झालो आिे. असेच चालू राहिल्यास मी वेडा िोईन. मी झोपायलािी
घाबरिो. दोनिीन रात्री मी झोपलोच नािी. मी वाचि बसिो ककं वा पेंग यायला
लागली की माझा कोट घालून दम लागेपयंि दफरि बसिो. पण मला झोप िवी
आिे. माझ्या कामासाठी मला माझ्या सवव इं दद्रयांवर काबू पाहिजे व लोकांसमोर
मला व्यवहस्थि उभे रिािा यायला िवे. मला हवश्रांिी िवी आिे. झोपेि िर िी
हमळि नािी. मी झोपलो रे झोपलो की स्वप्नमाहलका सुरु िोिे व त्याि िो
हभकारडा असिोच. िो माझ्याकडे टक लाऊन बघि असिो. मला हचडवि असिो.
मला पाण्याि बघि असिो. िा राक्षसी छळ आिे. डॉक्टर, मी िुम्िाला सांगिो, मी
कािी स्वप्नाळू मनुष्य नािी. माझ्या स्वप्नांवरून िुम्िी मला जोखू नका. कोणालािी
हवचारा. मी प्रामाहणक, िटस्थ व सभ्य मनुष्य आिे. खासगी ककं वा साववजहनक
ररत्या माझे चाररत्र्य आरशासारखे लखलखीि असल्याचे कोणीिी सांगेल. आपल्या
देशाची सेवा करून त्याचे नाव राखणे िेच माझ्या आयुष्याचे ध्येय आिे. माझ्याकडे
पैसा आिे, मानमरािब आिे. क्षुद्र लोकांसारखा मोिाला बळी पडणारा मी नािी.
लाचलुचपि घेण्याची मला गरज नािी. व्यहक्तगि फायदा, स्वाथीपणा ककं वा
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मानापमान यापैकी कु ठलीच गोष्ट मला माझ्या उदद्दष्टापासून दूर नेऊ शकि नािी.
मी आिा जो कु णी आिे त्याकरिा मी खूपच त्याग के लेला आिे. मी मित्वाकांक्षी
आिे. िो भंपक ओवेन मला समजिो िसा टाकाऊ, िीन अहभरुचीचा व हभत्रा
मनुष्य मी नािी. मी माझे ध्येय गाठण्यासाठी जीव टाकि असिाना माझ्या मागावि
अडथळा आणणाऱ्याचा मी नक्कीच रागराग करणार. मी िुम्िाला माझी िीन स्वप्ने
सांहगिली. िी कािीच नािीि. त्या माणसाने मला पशुिुल्य, भयानक लिास्पद
गोष्टी करिाना पहिले आिे. त्या मी जीव गेला िरी सांगणार नािी. त्या सगळ्या
त्याला आठविाि. माझ्याबद्दलची घृणा व हिरस्कार त्याच्या डोळ्याि मला
ददसिाि. मी त्याच्याबद्दल बोलायलािी नाखूष असिो कारण मी बोललेले त्याला
मूखवपणाचे वाटिे. स्वाहभमान असलेल्या माणसाबद्दलच्या जया गोष्टी पाहू नयेि,
त्या त्याने खऱ्या असल्याप्रमाणे पािील्या आिेि. हमत्रांकडू न, समाजाकडू न बहिष्कृ ि
करून दीघव मुदिीच्या िुरुंगवासासाठी पाठवावे अशा त्या गोष्टी आिेि. त्याने माझे
चुकीचे भाषण ऐकले आिे. त्याने माझा फक्त मूखवपणाच नािी िर सूडबुद्धी पण
पहिली आिे. िो मला

िीन समजिो. िे सवव खोटे आिे असे म्िणण्याचा

ढोंगीपणािी िो करि नािी. खरच िुम्िी माझ्याकरिा कािी के ले नािीि िर मी
त्याला िरी ककं वा स्विःला िरी मारे न.”
डॉक्टर ऑडीन म्िणाले, “मी िुझ्या जागी असिो िर त्याला मारणार
नािी. या देशाि माणसाला मारण्याचे पररणाम चांगले िोि नािीि.”
“पण िुम्िाला मला फाशी देिील असे म्िणायचे असेल िर िे खरे नािी.
मी त्याला मारले िे कोणाला कळणार आिे? िे कसे िे मी स्वप्नाि पाहिले आिे. मी
हबअरच्या बाटलीने त्याच्या डोक्याि मारल्याचे मी िुम्िाला सांहगिले व त्याचे
डोके इिके दुखि िोिे की त्याला सरळ पाििािी येि नव्ििे. िो स्विःच िसे
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म्िणाला. झोपेि त्याचे शरीर जे पाििे िे जागेपणी त्याच्या शरीराला जाणविे.
पुढच्या वेळी मी त्याला बाटलीने मारणार नािी. एखद्या रात्री स्वप्नाि माझ्या
िािाि सुरा असेल ककं वा हखशाि हपस्िुल असेल. िे िसे असणार कारण मला अगदी
मनापासून िसे करायचे आिे. मग मी संधी शोधि रािीन. मी एखद्या डु कराप्रमाणे
त्याला रटपून काढीन आहण मग मी त्याच्या भयंकर ससेहमऱ्यािून मुक्त िोईन. ”
कािी लोकांना असे वाटेल की लॉडव माकव वेडा िोिा. इिकी वषे
वेगवेगळ्या पेशंटवर उपचार करून डॉक्टर ऑडीनना माहििी झाले िोिे की
शिाणपणा व वेडेपणा यािील सीमारे षा अगदी पुसट असू शकिे. सववथैव सुदढृ व
सामान्य असणारी माणसे, त्यांच्या आयुष्यािील किवव्ये पार पाडू न स्विःला
कृ िकृ त्य समजिाि, समाजाचे भले करिाि. पण िुम्िी एकदा त्यांचा हवश्वास
संपादन के लाि व त्यांचा जगासमोरचा मुखवटा फाडू न काढलाि की िुम्िाला
भयानक हवहचत्रपणा, मनाचे वेडेवाकडे खेळ व जगावेगळे चाळे दृष्टीस पडिाि. व
मग त्यांना वेडेच ठरवावे लागिे. अशा वेड्यांसाठी जगािील वेड्यांचे दवाखाने सुद्धा
कमी पडिील. िसेिी िा मनुष्य ठीक वाटि नव्ििा कारण त्याला हवहचत्र स्वप्ने
पडि िोिी व त्याचा रागाचा पारा चढि िोिा. डॉक्टर ऑडीनच्या हनरीक्षणाप्रमाणे
िा कािीिरी अहि फु गवून सांगण्याचा प्रकार िोिा. लॉडव माकव थोडा एककल्ली
वाटि िोिा. उपचाराची कु ठली पद्धि वापरावी याचा डॉ. ऑडीनना थोडा संभ्रम
पडला िोिा.
“िू आणखी कु ठल्या मानसोपचार िज्ञाकडे गेला िोिास का? ”
“ फक्त सर ऑगस्टस यांच्याकडे. मी त्यांना एवढेच सांहगिले की मला
रात्री स्वप्ने पडिाि व त्याचा त्रास िोिो. त्यांनी मला सांहगिले की अहि कामाने
असे िोिे. िुम्िी थोडे ददवस दुसऱ्या गावी दफरायला जाऊन या. िे सांगणे
कािीिरीच िोिे. आिा आंिरराष्ट्रीय पररहस्थिी जरा िंग आिे िेव्िा मी माझे
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परराष्ट्र धोरणाचे काम थांबवू शकि नािी. मी मित्वाचे पद सांभाळिो व त्याची
जाणीव मला आिे. माझ्या आिाच्या कायवक्षमिेवर माझे भहवष्य ठरणार आिे.
त्यांनी मला गुंगीची औषधे ददली. त्यांचा कािी पररणाम झाला नािी. त्यांनी मला
शक्तीवधवके ददली. िी िर अहि हभकार िोिी. िो डााँक्टर अगदीच मूखव िोिा. ”
“िो एक हवहशष्ट माणूसच सारखा स्वप्नाि का येि असावा याचे कािी
कारण िू सांगू शकशील का? ”
“िुम्िी मला पूवीदेखील िे हवचारले िोिे व मी त्याचे उत्तर ददले िोिे. ”
िे खरे िोिे पण त्या उत्तराने डॉक्टर ऑडीनचे समाधान झाले नव्ििे.
“आत्ताच िू छळाबद्दल बोललास. ओवेनला िुझा छळ करावा असे का
वाटि असेल? ”
“मला माहििी नािी ”
लॉडव माकव चे डोळे थोडे बदलले. िो खरे बोलि नािी याबद्दल डॉ.
ऑडीनची खात्री झाली.
“िू त्याला कधी दुखावले िोिेस? ”
“कधीच नािी.”
लॉडव माकव अगदी स्वस्थ बसून िोिा. पण डॉ. ऑडीनला असे वाटले की
िो आिल्या आि शिारिो आिे. मोठा गर्ववष्ठ असा िा लॉडव माकव असे समजि िोिा
की त्याला हवचारलेले प्रश्न उद्धटपणाचे आिेि. एखादे

जाळ्याि अडकलेले,

घाबरलेले जनावर असावे त्याप्रमाणे िो मुखवट्याच्या आि असावा असे डॉ.
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ऑडीनला वाटले. डॉ. ऑडीन पुढे झुकला व लॉडव माकव ला त्याने त्याच्या नजरे ला
नजर हभडहवण्यास भाग पाडले.
“अगदी खात्रीपूववक? ”
“अगदी नक्की. मला वाटिं िुम्िाला िे समजि नािी आिे का की आमचे
रस्िे अगदी वेगळे आिेि. मला िे पुन्िापुन्िा सांगायचे नािी. मी उच्चपदस्थ मंत्री
आिे व ओवेन िा पक्षाचा एक फालिू सदस्य आिे. अथाविच सामाहजक दृष्ट्या
आमच्याि खूपच मोठी दरी आिे. िो एक अगदी िीन स्िरािील माणूस आिे. मी
जया उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या जगाि वावरिो हिथे अशा प्रकारच्या माणसाना मी
कधीच भेटि नािी. आम्िी राजकीय दृष्ट्यािी इिक्या वेगळ्या प्रवािाि आिोि की
आमच्याि कु ठल्याच गोष्टी एकमेकांशी संबंहधि नािीि.”
“िू मला पूणव सत्य सांहगिल्याहशवाय मी िुला कािीिी मदि करू
शकणार नािी. ”
लॉडव माकव ने त्याच्या भुवया उं चावल्या. त्याचा आवाज घोगरा व
िुटकिुटक येि िोिा.
“डॉ. ऑडीन, िुम्िी माझ्या शब्दांवर अहवश्वास दाखवीि आिाि. याची
मला सवय नािी. जर िुम्िी असेच करणार असाल िर िुमच्याशी अजून कािी
बोलणे म्िणजे माझा वेळ फु कट घालहवणे आिे. जर माझ्या मदिनीसाला िुम्िी
कृ पया िुमची फी सांहगिलीि िर िो त्या रकमेचा चेक िुम्िाला द्यायची व्यवस्था
करे ल.”
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लॉडव माकव काय म्िणिो आिे िे जणू न ऐकल्यासारखाच डॉ. ऑडीनचा
चेिरा कोरा असल्यासारखा वाटि िोिा. पण िो सिि त्याच्या पेशंटवर नजर
रोखून िोिा. त्यांचा आवाज कडक खजाविील िोिा.
“जयाला जखम म्िणिा येईल असे कािी िू त्या माणसाला के ले िोिेस
का? ”
लॉडव माकव कां कू करू लागला लांब कु ठे िरी बघि रािीला. िो हवरोध
करू शकणार नािी अशी जरब
डॉ. ऑडीनच्या डोळ्याि ददसल्यावर िो गुळमुळीिपणे म्िणाला, “िो
घाणेरडा हभकार डु क्कर छाप असेल िरच फक्त. ”
“पण िो िसा आिेच असेच िर त्याचे वणवन िू के लेस.“
लॉडव माकव ने एक सुस्कारा टाकला. घाव त्याच्या वमी बसला िोिा.
सुस्कारा टाकण्याचा अथव आिा िो आत्तापयंि त्याने जे दडवून ठे वले िे सत्य
सांगणार िोिा, िे डॉ. ऑडीनच्या लक्षाि आले. आिा कािी बळजोरी करायची
जरुरी नव्ििी. त्यांनी आिा त्यांच्या पेशंटवरची नजर वळहवली व रे घोट्या काढू
लागले. दोनिीन हमहनटे शांििा पसरली.
“िुम्िाला उपयोग िोईल अशी प्रत्येक गोष्ट मी सांगायला ियार आिे. जर
मी िे यापूवी बोललो नसेन िर िे के वळ माझ्या दृष्टीने इिके गौण आिे की त्यामुळे
माझ्या ह्कीकिीि कािी फरक पडेल असे मला वाटि नािी. मागच्या हनवडणुकीि
ओवेन हनवडू न आला व लगेच त्याने त्रास द्यायला सुरवाि के ली. त्याचे वडील
खाणकामगार आिेि व लिानपणी िो देखील िेच काम करि िोिा. नंिर िो शाळे ि
हशक्षक व पत्रकार झाला. िो म्िणजे अधवकच्चं मडक आिे, पोकळ बुहद्धमत्ता असलेला
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आिे. त्याचे ज्ञान िोकडे आिे. त्याचे कल्पनाहवश्विी फार दररद्री आिे. त्याची धोरणे
प्रत्यक्षाि आणण्यासारखी नािीि. सक्तीच्या हशक्षणामुले िो िळागाळािून वर
आलेला आिे. िो अगदी िडकु ळा, काळसर रं गाचा असून भुकेकं गाल वाटिो. अत्यंि
गबाळा ददसिो. िो लोकसभेच्या इभ्रिीला न शोभेसे कपडे घालून येिो. मळलेली
कााँलर, नीट न बांधलेला टाय, अशा अविाराि िो असिो. महिन्याभराि अंघोळ न
के ल्यासारखा पारोसा ददसिो. त्याच्या पाटीिले दोनिीन लोक सोडले िर सगळी
मंडळी म्िणजे असलीच सोंगे आिेि. वासराि लंगडी गाय शिाणी ठरावी िसा िो
त्याच्या पाटीिील मूकस्िंभांपेक्षा वरचढ ठरिो इिके च. बऱ्याच हवषयाि अगदी
वरवरची माहििी असणारा व हवचार न करिा ठोकमठोक बोलणारा असा िो आिे.
त्याला असे वाटिे की परराष्ट्र धोरणािले त्याला खूप कािी कळिे. िो मला
मूखावसारखे प्रश्न हवचारून भंडावून सोडिो. अशा नालायक माणसाशी मी िशाच
पद्धिीने वागिो आहण िे िुम्िाला सांगायला मी मुळीच कचरि नािी. िो जया
पद्धिीने बोलिो, िे मला अहजबाि आवडि नािी. त्याचा िारस्वरािील आवाज,
हवहचत्र उच्चार व त्याचे बेमुवविखोर िावभाव, मला अगदी चीड आणिाि. िो
लाजि, चाचरि, मोठ्या कष्टाने पण िळमळीने बोलिो. अथावि िे बहधा मुद्याला
सोडू न असिे. मला कबूल आिे की िो सिि भावनेला िाि घालणारे बोलिो.
त्यामुळे त्याच्या पाटीिले अडाणी लोक त्याला उचलून धरिाि. त्याचे मनापासूनचे
बोलणे ऐकू न कािी लोक ददपिाि. पण मी त्यािला नव्िे. असे बोलणे िे राजकीय
खेळीिील चलनी नाणे आिे. देशाचे भहविव्य लोकांनी आपण िोऊन प्रत्येक गोष्टीि
रस घेण्याने ठरिे. कल्याणकारी, स्वाथवत्यागी अशी त्यांची उदद्दष्टे आिेि असे िे
समजिाि व मोठे मोठे वाक्प्रचार वापरून, आपण देशाचा कसा फायदा करून देणार
आिोि व कसे मानविेचे भले िोणार आिे अशा बढाया िे भाषणािून मारि
असिाि. एखादा उमराव वषावनुवषे आम्िाला जशी भाषणे सुनावि असिो िशी िी
आिेि. िशी वाटणारी, पण अत्यंि रटाळ, अशी मूखावसारखी भाषणे िो करिो.
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प्रहिकार न करणे, बंधुभाव असे अहिशय रटाळ, बुळबुळीि झालेले शब्द वापरून
िो भाषणे करिो. त्याने त्याच्या पाटीिले लोक प्रभहवि झाले आिेिच पण आमच्या
पाटीिले कािी िलक्या कानाचे लोक त्याला फार भजू लागले आिेि. जेव्िा त्यांच्या
पाटीचे सरकार बनेल िेव्िा कदाहचि ओवेनला म्िणे परराष्ट्र धोरण खािे हमळे ल
अशी अफवा उठलेली मी ऐकली. बािमी मनोरं जक पण अशक्य कोटीिली आिे.
एकदा ओवेनने सुरु के लेल्या परराष्ट्र धोरणाच्या चचेचा समारोप करायचा प्रसंग
माझ्यावर आला. िो एक िास बोलला िोिा आिा याला डावलायची चांगली संधी
आिे असे जाणून मी खरे िर त्याचे नाकच कापले. मी त्याच्या भाषणाच्या सचंध्याच
उडहवल्या. मी त्याच्या हवचारपद्धिीिील चुका दाखवून ददल्या व त्याच्या
ज्ञानािील उणीवांवर बोट ठे वले. मी त्याची चांगलीच हखल्ली उडहवली. सववजण
त्याला िसले. त्या िसण्याने मला आणखीनच चेव आला व मी टर उडहवणे चालू
ठे वले. त्यांच्या पाटीिले लोक चूप बसले िोिे. पण त्यापैकी कािीजणांना एकदोनदा
िसू आवरे ना. आहण असे पिा आपला सिकारी, खरे िर प्रहिस्पधी, असा
िास्यहवषय झालेला पिाणे मला िसे फारसे रुचि

नव्ििे. मी ओवेनला पार

मामाच बनहवला. चेिरा गोरामोरा िोऊन िो त्याच्या खुचीि मटकन बसला व
चेिरा िािाने झाकू न घेिला. मी बसलो िेव्िा मी त्याला पूणवपणे नामोिरम झालेले
पाहिले. त्याचे नाक मी कायमचेच ठे चले. आिा त्याची पाटी हनवडू न आली िरी
त्याि फार िर चपराशाची जागा सोडू न त्याला कािीच संधी हमळाली नसिी.
त्याच्या भाषणाचा अपेहक्षि पररणाम बघण्यासाठी त्याचे आईवडील आहण बरे च
समथवक घेऊन आल्याचे मी ऐकले. त्यांनी त्यांच्या मुलाचे के वळ लहिि मुखच
बहघिले. आिा त्याचे कािीिी िोवो. मला त्याच्याशी कािी किवव्य नव्ििे. ”
“िू त्याचे राजकीय आयुष्यच बरबाद के लेस असे म्िणणे सय्युहक्तक ठरे ल
ना? ”

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

मेजवानीपूवी

सॉमरसेट मॉम

वृषाली जोशी

“मला नािी िसे वाटि. ”
“िी िर फारच गंभीर जखम िू त्याला के लीस. ”
“त्यानेच िी ओढवून घेिली. ”
“िुला त्याबद्दल कािी पश्चात्ताप झाला का? ”
“त्याचे आईवडील आलेले आिेि िे मला माहििी असिे िर कदाहचि मी
त्याला इिके झोडपले नसिे. ”
डॉ. ऑडीनला यावर अजून पुढे कािीच बोलायचे नव्ििे. त्याच्या पेशंटला
उपयोगी पडेल अशा पद्धिीने त्याच्यावर उपचार करायचे त्याने मनाशी ठरहवले.
जागे झाल्यावर स्वप्नासंबंधी हवचारच करायचा नािी ककं वा इिकी गाढ झोप
लागली पाहिजे की स्वप्ने पडणारच नािीि. असेच करावे लागेल. एका िासानंिर
िी भेट संपली. त्यानंिर िो लॉडव माकव ला सिा वेळा िरी भेटला. पण कािी हनष्पन्न
झाले नािी. त्या दुदैवी मनुष्याला िी वाईट स्वप्ने पडणे सुरूच राहिले. त्यामुळे
अथाविच त्याची िब्येि ढासळू लागली. िो मोडू न पडला. त्याची हचडहचड काबूि
येईना. डॉ ऑडीनकडे जाऊन कािीिी फायदा न झाल्याने िो अहधकच हचडला. पण
त्याने डॉ. ऑडीनचे उपचार व भेटी चालू ठे वल्या. कारण बहधा त्याला िेवढाच
आशेचा दकरण उरला िोिा. जयाच्याशी मोकळे पणे बोलिा येईल अशी व्यक्ती फक्त
िेवढीच उरली िोिी. शेवटी डॉ. ऑडीन अशा हनष्कषांप्रि आले की फक्त एकाच
प्रकारे त्याला बरे वाटू शके ल पण िे स्विःच्या मजीने लॉडव माकव कधीच करणार
नािी. जर त्याला नव्िवस ब्रेकडाऊनपासून वाचवायचे असेल िर त्याचा
स्विःबद्दलचा दुराहभमान, अरे रावी व अहि शिाणपणा यांना प्रथम िद्दपार करावे
लागेल. डॉ ऑडीनची खात्रीच िोिी की या गोष्टीना उशीर करून चालणार नािी.
पेशंटला सल्ला देणे िा उपचाराचाच भाग िोिा. बऱ्याच भेटीनंिर पेशंट बहधा या
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गोष्टीला ियार िोईल असे त्यांना वाटि िोिे. शेवटी त्याला गुंगीमध्ये नेण्याि िे
यशस्वी झाले. त्यांच्या खजाविील, िळू वार, एकसुरी आवाजाने त्यानी पेशंटचे
टोचणारे मिािंिू हशहथल के ले. लॉडव माकव शांि व स्वस्थ झाला. डोळे हमटू न पडू न
राहिला. त्याचा श्वासोच््वास नेिमीप्रमाणे चालू िोिा व अवयव अगदी िाणरहिि
सैलावलेले िोिे. नंिर डॉ. ऑडीनने त्याच सुराि ठरहवलेले शब्द उच्चारले.
“िू ओवेनकडे जाऊन त्याला दुखहवल्याब्द्द्द्द्ल त्याची माफी मागणार
आिेस. िुझ्या िािाि आिे िे सवव प्रयत्न करून िू त्याचे झालेले नुकसान भरून
देशील ”
िे शब्द लॉडव माकव च्या चेिऱ्े यावर आसूड फे कल्याप्रमाणे फटकारले गेले.
त्याच्या मोहिि अवस्थेिून बािेर येऊन िो उभा राहिला. त्याचे डोळे सूडाने
पेटल्यासारखे ददसि िोिे. कधी ददल्या नसिील अशा घाणेरड्या हशव्यांची, त्याने
डााँ ऑडीनवर बरसाि सुरु के ली. अपशब्द बोलला. वेश्यांच्या िोंडी शोभेल अशी
भाषा ऐकू न डॉ. ऑडीन िर गारच पडले.
“त्या गबाळ्या ध्यानाची मी माफी मागू ? त्यापेक्षा मी स्विःला ठार
करीन.“
“िुझा समिोल परि हमळहवण्यासाठी िेवढाच मागव उरला आिे असे मला
वाटिे.“
खरे पिािा हवचारी असलेला पण रागाचा इिका पारा चढलेला मनुष्य
डॉ. ऑडीनने पहिला नव्ििा. िो रागाने लाल झाला िोिा व त्याचे डोळे जणू फु टू न
बािेर पडायला बघि िोिे. िोंडाला फे स आला िोिा. डॉ. ऑडीन त्याच्याकडे
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शांिपणे बघि िोिा. रागाची वाफ एकदाची बािेर पडू दे असा हवचार िो करि
िोिा. इिके आठवडे िाण सिन करून लॉडव माकव कमालीचा थकला िोिा.
“खाली बस.” डॉ. ऑडीन करड्या आवाजाि ओरडला.
लॉडव माकव कसाबसा खुचीि कोसळला. “देवा, मला काय िोिे आिे? मी
क्षणभर हवश्रांिी घेऊन हनघून जािो.”
पाच हमहनटे दोघेिी शांि िोिे. लॉडव माकव माजलेल्या बैलासारखा
फु रफु रि िोिा. पण खरे िर िो सभ्य गृिस्थ असल्याने भानावर ये ऊन त्याने
स्विःला सावरले व शांििेचा भंग करि बोलला, “मला वाटिे, मी िुमच्याशी
फारच उद्धटपणे वागलो. मी िुमच्याशी जया िऱ्िेने बोललो त्याबद्दल मला लाज
वाटिे. आिा िुम्िी माझ्यासाठी अहधक कािी करायची िसदी घेऊ नका. मला आशा
आिे िुम्िी िे ऐकाल. मला वाटिे िुम्िाला भेटून मला फायदा झाला. मला एक
िुमचीच िेवढी आशा उरली िोिी. ”
“िू माझे ऐक. बाकी कशाचािी कािीिी उपयोग िोणार नािी. ”
“िुम्िी मला ओवेनची माफी मागायचे सोडू न कािीिी सांगा. ”
“मी िुझ्या सांगण्यावर खूप हवचार के ला. मला पूणव कािी समजले असे मी
म्िणि नािी पण मी सांहगिले त्याहून दुसऱ्या कु ठल्यािी उपायाने िुला आराम
पडणार नािी. माझी अशी धारणा आिे की आपल्यामध्ये एकच मी नसून अनेक मी
असिाि. त्यािल्या िुझ्या एका ‘मी’ने ओवेनला शाहब्दक जखमा के ल्या. या
दुष्टपणाच्या विवनाची हशक्षा िुला हमळिे आिे. मी धमवगुरू असिो िर िुला
सांहगिले असिे की िुझ्या सद्द्सदहववेकबुद्धीला सारखा ओवेंनचा आकार ददसि
रिािो. त्यामुळे िुला पश्चात्तापदग्ध्िेची हशक्षा िोिे व चूक सुधारायची संधी
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िुझ्यासमोर उभी ठाकिे. िू दकिीिी नाकबूल के लेस िरी िुझे मनोव्यापार असेच
िोिाि. ”
“माझी सद्द्सदहववेकबुद्धी अगदी जागृि आिे. त्या

माणसाच्या

भहविव्याचा चुराडा मी के ला िी कािी माझी चूक नािी. मी त्याला माझ्या
बागेिल्या गांडूळासारखा हचरडला. मला त्याचा मुळीच पश्चात्ताप िोि नािी.”
असे बोलून लॉडव माकव हनघून गेला.
मध्ये कािी ददवस गेले. त्याच्या लांबलचक बोलण्यावरून डॉ. ऑडीनने
काढलेली रटपणे वाचिाना त्यांना असे वाटले की कािीिरी वेगळी पद्धि वापरून
आपल्या या पेशंटवर उपचार करायला िवेि. त्यांनी घड्याळाि पहिले िर सिा
वाजले िोिे. लॉडव माकव आला नािी. िे जरा हवहचत्रच िोिे कारण सकाळीच
त्याच्या मदिनीसाचा फोन आला िोिा की लॉडव माकव ठीक वेळेवर िुमच्याकडे
येिील. ‘कािी कामाच्या रामरगाड्यामुळे त्याला वेळेवर येणे जमले नसावे.
राजयाच्या मित्वाच्या बाबींसंबंधी कािी काम करून हनणवय घेण्याच्या अवस्थेि िो
खरे िर नािी. त्यामुळे त्याच्या बाबिीि काय उपाययोजना करावी बरे ? खरे
पिािा कु णीिरी अहधकारी व्यक्तीला, पंिप्रधान ककं वा परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या
उपसहचवाला कळहवणे जरुरीचे आिे की लॉडव माकव चे मन अहस्थर असल्यामुळे
त्याच्या िािून सध्या िे मित्वाचे अहधकारपद काढू न घ्यावे. िे मला के लेच पाहिजे.
नािीिर िो नको िो त्रास ओढवून घेईल व त्याची मनहस्थिी अहधकच वाईट
िोईल.’ डॉ. ऑडीनचे हवचारचक्र चालू िोिे. त्यानी आपले खांदे उडहवले व िाशेरे
झाडले, ‘िसेिी गेल्या पंचवीस वषावि या राजकीय अहधकारी मंडळींनी देशाचे इिके
वाटोळे के ले आिे की िे शिाणे असले काय ककं वा वेडे असले काय त्याने फारसा
फरक पडि नािी.’
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त्याने घंटी वाजहवली. नोकर आला.
“आिा जर लॉडव माकव आला िर त्याला सांग की मी आिा त्याला भेटू
शकणार नािी कारण सव्वासिाची माझी दुसऱ्या एकाला भेटायची वेळ ठरलेली
आिे. ”
“ठीक आिे, सर.”
“संध्याकाळचा पेपर आला का? ”
“मी जाऊन बघिो. ”
लगेच त्या नोकराने पेपर आणून ददला. पहिल्याच पानावर मोठ्या
अक्षराि ठळक बािमी छापली िोिी, ‘ ‘परराष्ट्र धोरण खात्याच्या मंत्र्याचे दुःखद
हनधन’.
डॉ. ऑडीन ओरडले, “अरे बापरे ! ” त्यांच्या नेिमीच्या शांिपणािून िे
बािेर आले. त्यांना जबरदस्ि धक्का बसला िोिा. पण िरीिी अगदी टोकाचे आश्चयव
वाटले नािी. असे िोण्याची शक्यिा त्यांनी मनोमन अजमावलेली िोिी. िी नक्कीच
आत्मित्त्या असणार असा त्यांनी अंदाज के ला. बािमीि असे म्िटले िोिे की लॉडव
माकव रे ल्वे स्टेशनच्या प्लाँटफााँमववर अगदी रुळाच्या बाजूच्या कडेला उभे िोिे आहण
गाडी येिाच िे रुळावर पडलेले ददसले. त्यांना अकस्माि चक्कर आली असावी असे
पेपरमध्ये म्िटले िोिे. पुढे असेिी हलहिले िोिे की गेले कािी ददवस त्यांना कामाचा
अहि िाण िोिा. पण काम इिके मित्वाचे व प्रचंड िोिे की त्यांना िे टाळणे शक्यच
नव्ििे. आधुहनक राजकारणामधील अहि मित्वाच्या व्यक्तींना जया िाणिणावाना
सामोरे जावे लागिे त्याचाच लॉडव माकव बळी ठरले. पुढे मृि पुढाऱ्याची गुणवत्ता,
उद्योगीपण, देशभक्ती व दूरदृष्टीचे वणवन के ले िोिे. पंिप्रधानानी आिा त्यांच्या
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जागी कु णाला नेमायची शक्यिा आिे याची नामावली ददली िोिी. डॉ. ऑडीननी
िे सवव वाचले. त्यांना लॉडव माकव आवडला नव्ििा. डॉ. ऑडीनच्या मनािील मुख्य
भावना असमाधानाची िोिी की आपण या पेशंटच्या बाबिीि कािी करू शकलो
नािी. लॉडव माकव च्या नेिमीच्या डॉक्टरांशी संपकव न साधून आपण कदाहचि चूक
के ली. डॉ. ऑडीनचे धैयव खचल्यासारखे झाले. प्रयत्न करूनिी यश न आल्यास असे
िोणे स्वाभाहवक िोिे. हनरीक्षण करून काढलेल्या हनष्कषांवर आधाररि असा
त्यांचा व्यवसाय िोिा िे मनाि हवचार करू लागले, “या पेशंटच्या बाबिीि आपण
काढलेली रटपणे व त्याला सुचहवलेले उपाय चुकले की काय ? मानवी मन अगम्य
असून त्याचे गूढ जाणणे िे अंधाराि चाचपडण्यासारखेच. कु ठल्या शक्ती मनाचे
कारभार हनयंहत्रि करिाि कोण जाणे? ” हनिेिुकपणे परि पेपर चाळिाना िळाशी
असलेल्या एका पररच्छेदाकडे त्यांचे लक्ष गेले.

‘कामगार पक्षाच्या सदस्याचे

आकहस्मक हनधन! ओवेन िे कामगार पक्षाचे सदस्य िोिे. जााँडवन रस्त्यावर अचानक
िे खाली पडले. चेठरं ग क्रॉस दवाखान्याि नेईपयंि त्यांचा मृत्यु झालेला िोिा.
नैसर्गवक कारणानेच त्यांचा मृत्यु झाला असावा पण िरीिी या बाबीची दखल घेऊन
चौकशी के ली जाईल.‘ डॉ. ऑडीनचा डोळ्यांवर हवश्वासच बसेना. आदल्या रात्री
लॉडव माकव ने त्याला त्रास देणाऱ्या ओवेनला जसे स्वप्नाि बाटलीने मारले िोिे व
दुसऱ्या ददवशी ओवेनचे डोके दुखले िोिे िसे िािाि सुरा ककं वा हपस्िुल घेऊन त्याने
ओवेनला ठार मारले असेल का? त्यामुळे रस्त्यािून चालिाना ओवेन मेला असेल
का? ककं वा याहून भीिीदायक व चमत्कारीक असे असू शके ल की त्याने क्रूरपणे वाट
लावलेला त्याचा शत्रू हजवंि असलेला बघून मरणानंिरच्या वेगळ्याच जगाि
जाऊन त्याने ओवेनला भयंकर जखमी के ले असेल? सगळा प्रकार हवहचत्र आिे.
चमत्कारीक प्रकारची अशी िी बोलाफु लाची गाठ असावी, झाले.
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डॉ. ऑडीनने घंटी वाजहवली व म्िणाले, “ मी हमस्टर हमल्टन यांच्याकडे
जाणार िोिो. त्यांना फोन करून सांग की माझी िब्येि बरी नसल्याने मी येऊ
शकि नािी. ”. िाप चढल्याप्रमाणे त्यांचे अंग शिारि िोिे. कु ठल्यािरी आध्यहत्मक
जाहणवेने िे िवेि हवरून जाणारे मानहसक हचत्र काढि राहिले. भयंकर पोकळी!
मृि आत्म्यांची अंधारी रात्र त्यांच्या अंगावरून विाि िोिी. आहण मग एका
हवहचत्र, पुरािन, अज्ञाि भीिीच्या जाहणवेने त्यांना घेरून टाकले.
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श्रीयुि काळे यांना मी ओळखि नव्ििो. िरीिी माझे त्यांच्याबद्दलचे मि
प्रहिकू ल बनू लागले िोिे. मी सॅनफ्रॅनहसस्कोहून टोदकयोला बोटीने प्रवास करि
िोिो. युद्धानंिरच्या त्या काळाि बोटींमधील जागांचे इिके भरमसाठ आरक्षण
झालेले असे की मला स्विंत्र के हबन हमळण्याची आशा करणे शक्यच नव्ििे. दोन
बथव असलेले एक के हबन मला हमळाले िेच नशीब! पण जेव्िा श्री काळे यांचे सामान
हिथे आधीच पडलेले मी पाहिले, िेव्िा िे दृष्य मला आवडले नािी. त्या बॅगांवर
खूपच लेबले ददसि िोिी. आिले कपडे, दाढीचे सामान इकडेहिकडे हवखुरलेले िोिे.
ब्रशला िर एखाद्या घासणीचीच अवकळा आली िोिी.
मी हसगरे ट ओढि, त्यासाठी असलेल्या खोलीि हशरलो व माझ्यासाठी
पत्त्यांचा कॅ ट मागवला. मी पेशन्सची पाने लावायला सुरवाि करणार िोच त्यांनी
मला शोधून काढले व ‘मी श्रीयुि काळे ’ असे म्िणि माझ्यासमोर बैठक मारली.
“िो. आपण दोघे एकाच के हबनमध्ये आिोि.”
“िा नहशबाचा भाग आिे असे मी समजिो. िुमची जोडी कु णाबरोबर
बांधली जाणार आिे िे आपल्याला कधीच माहिि नसिे.”

“िुमची हिरी त्या

चव्वीवर लावा.” िे म्िणाले. िुम्िी िािाि घेिलेला पत्ता आिा कु ठे लावायचा िे
िुम्िी बघण्यापूवीच कु णीिरी सांगण्याइिके संिापजनक दुसरे कािीिी नािी.
“िी दश्शी त्या गुलामावर लागिे आिे बघा.” िे ओरडले. माझा संिाप
हगळि मी डाव संपवला व असे म्िटले की मी खाली जेवणघराि जाऊन माझी
जागा नक्की करिो.
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“मी िुमच्यासाठी जागा आधीच नक्की के ली आिे.” िे म्िणाले. “आपण
एकाच के हबनमध्ये रिाि आिोि म्िणून म्िटले आपण जेवायलािी एकाच टेबलावर
बसू”.
मला श्री काळे यांचा रागच आला.
डेकवर मला त्यांच्याहशवाय एकटे दफरिाच येईना. आपला सिवास
कु णाला िरी आवडि नािी आिे याची गंधवािाविी त्यांना नव्ििी. िे एक बोलघे वडे
गृिस्थ िोिे आहण िीन ददवसाि िे बोटीवरील सगळ्यांना ओळखू लागले. िे सदैव
सगळीकडे

असि.

स्पधांचे

हनयोजन

करि,

हललाव

घडवून

आणि.

फॅ न्सीड्रेससारख्या कायवक्रमाि नृत्याने धमाल आणि. नक्कीच िे बोटीवरील सवावि
हिरस्करणीय व्यक्ती िोिे. आम्िी त्याना श्रीयुि सववज्ञ असे नाव ठे वले िोिे. िे त्यांनी
खेळीमेळीने हस्वकारले िोिे. श्री काळे यांचे सवव त्यांच्या पद्धिीप्रमाणे चाललेले
असे, फक्त श्री गोरे सोडू न! श्री गोरे िे श्री काळ्यांइिके च दुराग्रिी िोिे व
दुसऱ्यांच्या खात्रीलायकपणाबद्दल टोकाचे रागावि असि. त्यांच्या चचाव
भांडणाच्या सुराि अखंडपणे चालू असि.
श्री गोरे िे टोदकयो येथे अमेररकन सरकारी नोकरीि िोिे. न्यूयॉकव ला
धाविी भेट देऊन, वषवभर एकट्या रिाणाऱ्या त्यांच्या बायकोला घेऊन, िे आिा
परि नोकरीवर रुजू व्िायला चालले िोिे. श्रीमिी गोरे या सुंदर, ठें गण्याठु सक्या,
वागायला उत्तम व हवनोदी स्वभावाच्या िोत्या. त्यांचा नम्र स्वभाव डोळ्याि भरि
असे. कोटावर लावलेल्या टवटवीि फु लासारख्या त्या शोभून ददसि.
एकदा रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी संभाषणाची गाडी मोत्यांवर घसरली.
जपानी लोक हवकि असि त्या कल्चडव मोत्यांबद्दल पेपराि बरे च छापून आले िोिे.
या कल्चडव मोत्यांमुळे खऱ्या मोत्यांची ककं मि नक्कीच कमी िोणार असे कोणीिरी
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म्िणाले. श्री काळे यांनी त्यांच्या सवयीप्रमाणे मोत्यांबद्दलची सगळी माहििी
आम्िाला ददली. श्री गोरे यांना मोत्यािील कािी कळि िोिे असे मला वाटि नव्ििे
पण श्री काळे यांना हवरोध करून िडाखा द्यायची संधी िे बरी सोडिील.
“मी जे बोलिो आिे त्याबद्दल मी ठाम आिे.” श्री काळे म्िणाले. “मी
मोत्यांचा व्ययसाय बघण्यासाठीच जपानला जाि आिे. मी त्या व्यापाराि आिे व
मोत्यांसंबंधी मला इत्यंभूि माहििी आिे.”
त्यांनी हवजयी मुद्रन
े े टेबलाभोविी पािीले. “मी अध्याव रात्री झोपेिून
उठू न सुद्धा ओळखू शकिो की अमुक एक िा खरा मोिी नसून कल्चडव मोिी आिे. ”
श्रीमिी गोरे यांनी घािलेल्या माळे कडे त्यांनी हनदेश के ला. “श्रीमिी गोरे , मी अगदी
ठामपणे सांगिो की मी िुमच्या माळे ची जी दकमि सांगीन िी त्यापेक्षा एक
डॉलरनेिी कमी नसेल.”
श्रीमिी गोरे त्यांच्या नेिमीच्या नम्रपणे थोड्या लाजल्या व त्यांच्या
ड्रेसमध्ये त्यांनी त्यांची माळ लपहवली. श्री गोरे पुढे झुकले. त्यांनी आम्िा सवांकडे
बहघिले व त्यांच्या डोळ्याि िसू उमटले.
“माझ्या बायकोने गळ्याि घािलेली माळ मी स्विः हवकि घेिलेली
नािी. पण मला जाणून घ्यायला आवडेल की हिची दकमि काय असेल.”
एवढेच ना! माझ्या अंदाजाप्रमाणे डॉलर १५०००. पण िी एखाद्या
मॉलमधून घेिली असेल िर कदाहचि
डॉलर ३०००० सुद्धा असू शके ल.” श्री काळे म्िणाले.
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श्री गोरे खुनशीपणे िसले. ”िुम्िाला ऐकू न आश्चयव वाटेल की श्रीमिी गोरे
यांनी िी माळ, आम्िी
न्यूयॉकव सोडायच्या आधी एक ददवस एका साध्याशा दुकानािून फक्त १८
डॉलरला घेिली.”
“साफ खोटे! िे फक्त खरे मोिी आिेि एवढेच नव्िे िर या आकाराच्या मी
पाहिलेल्या मोत्यांच्या माळे ि िी माळ अहिशय सरस आिे.”
“चला. पैज लाऊया. िी खोटी माळ आिे. १०० डॉलरची पैज ठरली.”
“कबूल”
“अिो मिाशय, िुम्िी एवढ्या घाईने अशी पैज लाऊ शकि नािी.”
श्रीमिी गोरे म्िणाल्या. त्यांच्या ओठावर िसू िोिे, पण स्वर मात्र िीव्र नापसंिीचा
िोिा.
“का नािी? जर मला कािी न करिा फु कट पैसे हमळणार असिील िर
अशी संधी मी का गमवावी?” श्री गोरे इरे ला पेटल्यासारखे बोलले.
“मला िी माळ बघू दे. जर िी खोटी असेल िर मी िुम्िाला दोन सेकंदाि
सांगू शके न. मला माझे १०० डॉलर गमवायचे नािीि.” श्री काळे उद्गारले.
“काढ ग िी माळ! त्यांना दकिी वेळ िी बघायची आिे िेवढा वेळ बघूद.े ”
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श्रीमिी गोरे क्षणभर घुटमळल्या. त्यांनी माळे च्या फाशाला िाि घािला.
“मला िी हनघि नािी. मी म्िणिे त्यावरच श्री काळे याना हवश्वास ठे वावा लागेल.”
त्या म्िणाल्या.
कािीिरी नको िे घडणार असल्याचा संशय मला आला, पण काय बोलावे
िे मला कळे ना. श्री गोरे पुढे सरसावले व म्िणाले, “मी काढिो.” त्यांनी िी माळ
काढू न श्री काळे यांच्याकडे सुपूदव के ली. हखशािून सूक्षमदशवक सभंग काढू न श्री काळे
यांनी त्या माळे ची परीक्षा के ली. त्यांच्या हनिळ, सावळ्या चेिऱ्यावर हवजयाचे
िास्य झळकले. त्यांनी माळ परि के ली. िे बोलणार िोच त्यांचे लक्ष श्रीमिी गोरे
यांच्या चेिऱ्याकडे गेले. त्या श्री काळ्यांकडे भ्यायलेल्या, हवस्फारलेल्या नजरे ने
रोखून बघि िोत्या. त्याि अगहिकिा व काकु ळिीचे भाव िोिे. िे इिके स्पष्ट िोिे
की िे त्यांच्या नवऱ्याला कसे ददसले नािीि याचे मला आश्चयव वाटले.
श्री काळे अवाके् िोऊन न बोलिा थांबले. त्यांनी खोलवर उसासा
टाकला. त्याना िसे करायला प्रयास पडि असल्याचे स्पष्ट ददसि िोिे. “माझा
गैरसमज झाला. िी खूपच छान पण खोटी माळ आिे. अथावि मी सभंगािून
पाहिल्यावरच मला समजले की िी खऱ्या मोत्यांची नािी.” िे म्िणाले.
त्यांनी १०० डॉलरची नोट काढू न कािी न बोलिा, श्री गोरे यांच्या
िािाि ठे वली.
“माझ्या हमत्रा, पुढच्या वेळी इिके ठामपणे न बोलण्याचा धडा िुला
यािून हमळे ल.” नोट घेिाना श्री गोरे म्िणाले.
माझ्या लक्षाि आले की श्री काळ्यांचे िाि थरथरि िोिे.
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गोष्टी जशा पसरिाि िशी िी गोष्टदेखील बोटीवर पसरली. त्या
संध्याकाळी त्यांना भरपूर चेष्टल
े ा िोंड द्यावे लागले. श्रीयुि सववज्ञ चांगलेच पकडले
गेल,े िा मोठा हवनोदच िोिा.
दुसऱ्या ददवशी सकाळी उठू न मी दाढी करि िोिो. श्री काळे त्यांच्या
अंथरुणावर हसगरे ट ओढि पडले िोिे.
एकदम कािीिरी आवाज झाला आहण एक पत्र दाराखालच्या फटीिून
सरकवलेले मी पािीले. त्यावर श्री काळे यांचे नाव िोिे.
त्यांनी िे पाकीट फोडले. त्याि पत्र नव्ििे िर १०० डॉलरची नोट िोिी.
त्यांनी माझ्याकडे पाहिले. त्यांच्या चेिऱ्यावर पैज सजंकल्याचे भाव स्पष्टपणे ददसि
िोिे.
“कोणालािी आपल्याला मूखव ठरवलेले आवडि नािी.” िे म्िणाले.
“ मोिी खरे िोिे का?”
“ मी एवढेच म्िणेन, की जर मला िरुण, सुंदर बायको असिी िर हिला
वषवभर न्यूयॉकव ला एकटीला ठे ऊन मी टोदकयोला राहिलोच नसिो.” िे उद्गारले
त्या क्षणी मला श्री काळे थोडे का िोईना पण आवडले.
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मी भटक्या मनुष्य आिे, पण मी अफलािून प्रेक्षणीय स्थळे पिाण्यासाठी
सिंडि नािी. सुंदर हनसगवदष्ृ ये बघूनिी मला फारसे समाधान हमळि नािी. मला
माणसे वाचायला आवडिाि. कु णी राजा, पंिप्रधान अशी मिान माणसे नव्िे, कु णी
प्रहसध्द लेखक ककं वा हचत्रकार नव्िे, िर जयांच्याबद्दल मी हवहक्षि गोष्टी ऐकल्या
आिेि असा एखादा हमशनरी, ककं वा हबलीयडवचे गुण नोंदणाऱ्याबरोबर ओळख
वाढवण्यासाठी मी दोन आठवडे टु कार िााँटेलाि रिाणेिी पसंि के ले असेल. अशा
गोष्टींसाठी मी शेकडो मैल प्रवास करू शकिो. मला थोडा धक्का देणारी व त्यायोगे
माझे साश्र्चयव मनोरं जन करणारी माणसे आवडिाि. जगाच्या कानाकोपऱ्याि
अनपेहक्षि रठकाणी एकट्या, व्यवहस्थिपणे चररिाथव चालहवणाऱ्या मध्यमवयीन
इं हग्लश हस्त्रया मला माहििी आिेि. इटालीमधील एका लिान शिराबािेरील
टेकडीच्या शेजारील घराि अनेक वषे रिाणाऱ्या एका इं हग्लश स्त्रीबद्दल मी िुम्िाला
सांहगिले िर आश्चयव वाटू न घेऊ नका. एवढ्या मोठ्या इस्टे टीमध्ये आसपास कु णी
इं हग्लश शेजार नसिाना िी रिािे. िी हमशनरी नािी. त्या हचनी भागाि िी एकटी
का रिािे कु णास ठाऊक! दहक्षणेकडील समुद्रािील बेटावर अशीच एकजण रिािे.
इं डोनेहशयािील जावा बेटाच्या मध्यभागी एका खेड्याच्या बािेरील बाजूस एका
मोठ्या बंगल्याि अशीच एकजण रिािे. त्यांना कोणी हमत्रमैहत्रणी नािीि व
अनोळखी लोकाना त्या थारा देि नािीि. असे स्विःचे आयुष्य त्या जगि असिाि.
जरी माझ्यासारखा एखादा इं हग्लश मनुष्य अनेक महिन्यांनी त्यांना रस्त्याि ददसला
िरी त्या िुमच्याकडे न बहघिल्यासारखे करून पुढे जािील. िुम्िी ‘आपण एकाच
देशाचे‘ अशी जवळीक दाखवलीि िरी फार िर एक कप चिा, चांदीच्या कपािून
िुम्िाला देण्यापलीकडे त्यांची मजल जाणार नािी. नम्रपणे बोलल्या िरी ओळख
वाढवण्याची इच्छा त्या चुकूनिी दाखहवणार नािीि. आपल्या आिस्वकीयांपासून
लांब ठे वणारी अशी कु ठली ऊमी त्यांच्यामध्ये असेल? इिक्या लांबच्या प्रदेशाि
राििाना त्याना त्यांची आठवण येि नसेल? िे त्यांचे स्वािंत्र्याचे प्रेम म्िणायचे की
अद्द्भुिरम्यिेचे? पण या सवव इं हग्लश हस्त्रया, जयांना मी भेटलो ककं वा नुसिे
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त्यांच्याबद्दल ऐकले (कारण मी म्िटले त्याप्रमाणे त्याना भेटणे सोपे नािी) त्यापैकी
ठळकपणे माझ्या लक्षाि राहिलेली, एहशया मायनरमध्ये रािणारी एक
मध्यमवयीन स्त्री आिे.
खूप लांबचा प्रवास करून मी एका लिानशा गावाि आलो. इथून मला
एका प्रहसद्ध पवविावर जायचे िोिे. त्याच्या पायथ्याशी असलेले एक िॉटेल मला
ददसले. मी रात्री उहशरा हिथे जाऊन रहजस्टरमध्ये माझे नाव हलहिले. वर माझ्या
खोलीि गेलो. कपडे बदलिाना मी थंडीने काकडू लागलो. पण त्याच क्षणी दारावर
टकटक करून एक वेटर आला. “हमस्टर हनकोहलनीिफे िुमचे स्वागि आिे.” िो
म्िणाला.
आश्चयावची गोष्ट म्िणजे त्याने माझ्या िािाि गरम पाण्याची बाटली
ददली. मी आभार मानून िी घेिली.
“हमस्टर हनकोहलनी कोण आिेि?” मी हवचारले. “िी या िॉटेलची मालक
आिे.” िो उत्तरला. “स्विःला हमस्टर हनकोहलनी म्िणवणारी महिला?” असे मनाशी
पुटपुटि मी आश्चयवचदकि झालो.
हिचे माझ्यािफे आभार माना असे मी म्िटल्यावर िो गेला. एहशया
मायनरमधील अशा लिानशा िााँटेलाि एका वयस्क इटालीयन बाईकडू न सुंदर
गरम पाण्याच्या बाटलीची मी अपेक्षा के ली नव्ििी. यापेक्षा अजून काय मला िवे
िोिे?

( फ्रान्समधील युद्धाच्या वेळी, सुनसान जागी, गोळ्यांचा वषावव िोि

असिाना, भयानक ररत्या सिा माणसांनी जीव धोक्याि घालून गरम पाण्याची
बाटली आणली िी कथा मी िुम्िाला सांगेन.) दुसऱ्या ददवशी हिचे आभार मानावे
या िेिूने मी हमस्टर हनकोहलनीला भेटू शकिो का असे हवचारले. मी हिची वाट
बघि थांबलेलो असिाना हवचार करि िोिो की इटाहलयन भाषेि गरम पाण्याच्या
बाटलीला काय म्िणि असिील, इिक्याि िी आलीच. िी एक छोटीशी, मजबूि व
नीटनेटकी स्त्री िोिी. हिने झालरवाला चुणीदार, काळा, लांब झगा व लिानशी
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झालरवाली काळी टोपी घािली िोिी. िी िािाची घडी घालून उभी िोिी.
एखाद्या इं हग्लश घरािील गृहिणीसारखी िी ददसि असल्याचे बघून मी
आश्चयवचदकि झालो.
“सर, िुम्िाला माझ्याशी कािी बोलायचे िोिे का ? ”
त्या एका वाक्यावरुन मी िी इं हग्लश असल्याचे ओळखले व उच्चारांवरून
िी लंडनची असल्याचेिी िाडले.
मी गोंधळू न म्िणालो, “गरम पाण्याच्या बाटलीबद्दल िुमचे आभार
मानायचे िोिे.”
“मी रहजस्टरमध्ये िुम्िी इं हग्लश असल्याचे पािीले आहण मी नेिमीच
इं हग्लश लोकांना गरम पाण्याची बाटली पाठविे”.
“खरच त्यामुळे मला खूप छान वाटले”.
“ददवंगि लॉडव ऑमसककव कडे मी खूप वषे कामाला िोिे. त्यांच्याकडे
प्रवासाि नेिमी गरम पाण्याची बाटली असे. सर, अजून कािी?”.
“आत्ता िरी कािी नािी. आभारी आिे”.
हिने मान झुकवून मला अहभवादन के ले व िी गेली. एहशया
मायनरमधील िॉटेलची मालक एक वयस्क इं हग्लश स्त्री असावी िे कसे शक्य आिे
असे मी मनाशी आश्चयव करि िोिो. हिने इं हग्लश असल्याची ओळख जरी स्विःहून
ददली िरी िी जया अदबीने एक अंिर राखून वागि िोिी, त्यावरून हिची ओळख
वाढहवणे शक्य िोईल असे मला वाटले नािी. एका इं हग्लश उमराव कु टुंबाि िी
काम करि िोिी त्याचे कािीिरी कारण असेलच. बरे च प्रयत्न करून मी शेवटी
हिच्या घरी चिासाठी जाण्याि यशस्वी झालो. हमस्टर ऑमसककव यांच्याकडे िी
नोकरांणी म्िणून कामाला िोिी असे मला कळले. हमस्टर हनकोहलनी (हिच्या या
जगाि नसलेल्या नवऱ्याचा उल्लेख िी नेिमी असाच करि असे व िो गेल्यांनिर
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स्विःला मालक म्िणून हमस्टर हमकोहलनी असेच म्िणवून घेई.) मुख्य स्वयंपाकी
म्िणून काम करि असि. िो एकदम देखणा मनुष्य िोिा व कािी वषव त्यांच्यामध्ये
एक ‘सामंजस्य करार’ िोिा. जेव्िा त्यांच्याकडे ठराहवक रक्कम साठली, िेव्िा त्यांनी
लग्न के ले, नोकरी सोडली व स्विः चालहवण्यासाठी एखादे िॉटेल शोधू लागले. एका
जाहिरािीनुसार, त्यांनी िे हवकि घेिले. हमस्टर हनकोहलनीनी असा हवचार के ला
की त्या हनहमत्ताने आपण थोडे जग बघू. िी साधारण िीस वषांपूवीची गोष्ट असेल.
हमस्टर हनकोहलनी पंधरा वषांपूवी वारले. त्यानंिर िी हवधवा बाई एकदािी
इं ग्लंडला गेली नािी. हिला कधी जावेसे वाटले नािी का असे मी हवचारले.
“जरी खूप बदल झालेले ददसले असिे िरी नुसिे भेटायला जाणे मला
आवडले नसिे असे नािी. पण मी एका परदेशी माणसाशी लग्न के लेले माझ्या
कु टुंबाला आवडले नव्ििे. िेव्िापासून मी त्यांच्याशी बोलणेच टाकले िोिे. अथावि
घरच्यापेक्षा इथे खूप गोष्टी वेगळ्या आिेि पण आिा मला त्यांची सवय झाली आिे.
मी खूप आयुष्य पाहिले. लंडनसारख्या शिराि जया संथ गिीने िे आयुष्य जगिाि,
िसे मी परि जगावे का असा माझ्यासमोर प्रश्न िोिा”.
मी िसलो. कारण िी जे कािी बोलली, िे हिच्या वागण्याच्या पद्धिीशी
सुसंगि वाटि नव्ििे. असल्या मागासलेल्या देशाि आवडल्यावाचून िी िीस वषे
राहिली िे जरा जगावेगळे च िोिे. मला इटाहलयन भाषा येि नािी पण िी जया
प्रकारे इटाहलयन बोलि िोिी त्यावरून माझी खात्रीच झाली की िी नक्कीच चुकीचे
व इं हग्लश वळणाने इटाहलयन बोलि असणार. अचानक उदभवलेल्या बदलानंिरिी
िी िशीच इं हग्लश उमराव बाईची नोकरांणीच राहिली असणार. पण कु ठल्यािी
पररहस्थिीि हवचहलि न िोण्याचा हिचा स्वभाव िोिा. जशी येईल िशी वेळ िी
हस्वकारि गेली. जो कु णी इं हग्लश नािी िो परदेशी असेच िी समजि असे व िे मूखव
आिेि असे समजून त्यांना संभाळू न घेई. उमराव घरािील वररष्ठ नोकर, कहनष्ठ
नोकरांना, त्यांचा अहधकार मोठा असल्याची जाणीव करणारी वागणूक देि िे हिने
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पाहिलेले असल्यामुळे िी मालक असल्याच्या िोऱ्यािच हिच्या िािाखालील
मंडळींना वागवी आहण िॉटेल अगदी व्यवहस्थि चालले िोिे.
मी हिच्या या किृवत्वाबद्दल हिचे अहभनंदन के ले. नेिमीप्रमाणे िािाची
घडी घािलेली िी म्िणाली, “माझ्याकडू न मी प्रयत्नांची पराकाष्ठा के ली. अथावि
परदेशी लोकांच्या कल्पना आपल्यासारख्या

असिीलच असे नािी. आमचा

इं ग्लंडचा उमराव मला म्िणायचा की आपल्यािील सुि गुणांचा जास्िीि जास्ि
उपयोग करून घेऊन आपण आपले आयुष्य जगायचे असिे.”
पण मी जाण्याच्या संध्याकाळी हिने सवावि मोठा आश्चयावचा धक्का मला
ददला. िी बोलली “माझ्या दोन मुलांना पाहिल्याहशवाय िुम्िी जाऊ नका.”
“िुम्िाला मुले आिेि?”
“िे नेिमीच कामाहनहमत्त दूर असिाि पण आत्ताच परि आले आिेि.
िुम्िी त्याना बघून नक्कीच खूष व्िाल. िसे पािीले िर मीच त्यांना सवव हशकहवले
आिे आहण माझ्यांनंिर पण िे नक्कीच िॉटेल चांगले चालविील.”
िेवढ्याि दोन उं च, काळसर, कमरे ला पट्टा लावलेले िरूण आि आले.
हिचे डोळे उजळले. त्यांनी येऊन, हिला हमठी मारून हिचे गालावर चुंबन घेिले.
“त्यांना इं हग्लश येि नािी पण बोललेले थोडे समजिे. अथावि त्यांना
इटाहलयन उत्तम येिे, अगदी त्यांची मािृभाषा असल्यासारखे, ग्रीक व इटाहलयन
लोकांसारखे!”
मी त्या जोडीबरोबर िस्िांदोलन के ले. मग हमसेस हनकोहलनी त्यांच्याशी
कािीिरी बोलली व िे गेले.
“िे देखणे आिेि. हमस्टर हनकोहलनी, िुम्िाला नक्कीच त्यांचा अहभमान
वाटि असेल.” मी म्िणालो.
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“ नक्कीच. सर, िी दोन्िी चांगली मुले आिेि. जन्मल्यापासून त्यांनी
कधीिी मला त्रास ददला नािी. िे दोघे म्िणजे हमस्टर हनकोहलनीची प्रहिकृ िीच
आिेि. “
त्यांची आई इं हग्लश आिे असे कु णालािी वाटणार नािी असे मला
म्िणावेसे वाटिे. “
“मी खरे िर त्यांची आई नािीच आिे. मी आिाच त्यांना त्यांच्या आईची
हवचारपूस करण्यासाठी हिच्याकडे पाठहवले आिे.” मी गोंधळू न गेलो.
हिने स्प्ष्टीकरण ददले. “एक ग्रीक मुलगी िॉटेल मध्ये काम करायची.
हिच्यापासून हमस्टर हनकोहलनीना झालेली िी मुले आिेि. मला स्विःला मुले
झाली नािीि. त्यामुळे मी त्यांना दत्तक घेिले”.
मला काय बोलावे िे कळे ना.
“हमस्टर हनकोहलनीवर मी कािी आरोप करिे आिे असे कृ पया समजू
नका. थोडी खहजल िोऊन िी म्णाल्यासारखे मला वाटले.
“हमस्टर हनकोहलनी, म्िणजे मी, चांगली खंबीर आिे”. िािाची घडी
घालून अहभमानाने, समाधानाने व ठामपणे उच्चारलेले िे आमच्या संभाषणािील
शेवटचे शब्द िोिे.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान
मराठी भाषा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणार्यांकडे लक्ष नका
देऊ. मराठीि कधीच नव्ििे इिके वाचक आिेि आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका आवृत्तीच्या
िजार दोनिजार प्रिी छापल्या जाि. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून पाणी.
आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दिा लाख वाचकांपयंि
जािं. वषावला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोिाि. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडव
करिाि. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि, हसडी अशा असंख्य
मागांनी पुस्िकं व्िायरल व्िायलीि. सुसाट सुटहलि. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून
िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देशाि. रॉके टच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या
वेगाला आिा कोणी थांबवू शकि नािी.
या धूमधडक क्रांिीि साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी साक्षरांना
याि ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्सप नंबर आम्िाला पाठवा. िुम्िी फ़क्त दिा वाचक
आणा. िे शंभर आणिील. आहण िे दिािजार. िुमच्या व्िाट्सप ग्रुपमधून याची जाहिराि
करा. आपल्याला फ़ु कट पुस्िकं वाचकांपयंि पोिोचवायची आिेि. आपल्याला रटव्िी
पेपर ची जाहिराि परवडि नािी. आमचे वाचक िेच आमचे जाहिराि एजंट. िेच
आमची िाकद. मराठी भाषेची िाकद जगाला दाखवू.
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