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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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अनुवादक : वृषाली जोशी
पत्ता - ७, अक्षय, २०, िुळशीबागवाले कॉलनी, पुणे ४११००९
दूरभाष ०२० – २४२२१०३८ चलभाष : ९९२१७४६२४५
इमेल – vrishalisjoshi@gmail.com

या पुस्िकािील लेखनाचे सवव िक्क अनुवाददके कडे सुरहक्षि असून पुस्िकाचे ककवा त्यािील
अंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककवा इिर रुपांिर करण्यासाठी अनुवाददके ची परवानगी
घेणे आवश्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई के ली जाईल.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकाशन : ई साहित्य प्रहिष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशन : २७ जून २०१८
©esahity Pratishthan®1028
• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकिा .
• िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी
वापर करण्यापुवी ई प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.
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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 , ससथेसायझरवर गाणी वाजहवण्याचा व मराठी
/इं ग्रजी शब्दकोडी बनहवण्याचा छंद
संपकव
वृषाली जोशी
७, अक्षय, २०, िुळशीबागवाले कॉलनी, पुणे ४११००९
दूरभाष ०२० – २४२२१०३८
चलभाष : ९९२१७४६२४५
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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 हनर्ममिी
झाली. त्यांच्या कथा आहण कादंबर्या यांचे कािी िजार िहडशस स आिेि. जगािील
जवळपास सवव भाषांमध्ये त्यांच्या कथांचे अनुवाद झाले आिेि.
त्यांच्या कथांवरून हनर्ममिी 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 िक. 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 िक खास भेट ददली आिे.
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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 बोर्मनओ,
मलेहशयाहून आणली िोिी व िी
त्यांना नक्की आवडेल असा त्याचा
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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 सशपडले. 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
बोर्मनओसारख्या उष्ण प्रदेशाि ठे वले िी चूक झाली. िी दकिी अशक्त ददसिे आिे
असे हमसेस सोदफयांना वाटले. िी छोट्या मुलीप्रमाणे इकडेहिकडे बागडि नसे.
शांिपणे िकटीच खेळि रािी. स्विःच्या वाफ्याला पाणी घाले. हमसेस सोदफयाने
स्विःचा ड्रेस ठाकठीक के ला व मोजे घेऊन हजस यावरून खाली आल्या.
के या हखडकीशी असलेल्या टेबलाशी बसून लेडीज गोल्फ क्लबचे सामने
सुरु िोणार असल्याने, त्यासंबंधी कािी यादी ियार करि िोिी. िीदेखील
मेजवानीसाठी ियार झाली िोिी.
“शेवटी िू िुझा िा ड्रेस घािलास िर!” हमसेस सोदफया म्िणाल्या.
मेजवानीच्यावेळी के याने िा ड्रेस घालावा की काळा हशफााँनचा ड्रेस घालावा
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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. बोर्मनओहून 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? ”
के याने कािी स्पष्टीकरण ददले नािी. हिने िािािील यादी बाजूला ठे वली.
हमसेस सोदफयांनी त्यांचे मोजे चढवायला सुरवाि के ली. हखडकीच्या पडद्दद्यांमुळे
खोली थंड व अंधारी वाटि िोिी. िॅरीने रं गहवलेला लाकडी िॉनवहबल पक्षी
ददवाणखास याि फारसा शोभून ददसि नव्ििा िरीिी हमसेस सोदफयांनी िो ठे वला
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िोिा. टेबलावर िॅरीने ददलेल्या चांदी व ब्रासच्या शोहभवंि वस्िूिी ददसि िोत्या.
त्यांना िॅरी आवडायचा. त्यांची बिीण, बहिणीचा मुलगा, दोस िी 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 िकिी फोटो ददसेल असा
ठे ऊ नये िे त्यांना जरा हवहचत्रच वाटले. त्याबद्दल त्या माररयाशी िकदा
बोलल्यादेखील, पण माररयाने कािीच उत्तर ददले नािी. बोर्मनओहून 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 िकटीलाच सोड. जावयाचे हवचार डोक्यािून काढू न
टाकू न हमसेस सोदफयाने मेजवानीसंबंधी हवचार करायला सुरवाि के ली. या प्रसंगी
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 िोिे.
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कॅ नॉनच्या कॉलेजच्या ददवसाि िााँगकााँगला त्याच्याबरोबर रिाणारा, हबशप हमत्र
येणार िोिा. िो चीनच्या हवशेष कामहगरीबद्दल बोलणार िोिा. माररया आठ वषे
बोर्मनओमध्ये राहिली िोिी व जावई बोर्मनओचा 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. िे िक दक्ष वकील िोिे. त्यांच्या
क्षेत्राि त्यांना मान िोिा. खोटेपणाबद्दल त्यांना चीड िोिी. िे िसे करड्या हशस्िीचे
िोिे. िखादी त्रासदायक के स म्िणजे खरच गुस िा 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? ”
“नको डॅडी. फक्त कारकू न लोकच िसे करिाि. ” के या म्िणाली.
हमसेस सोदफयाने दुजोरा ददला.
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“आपल्या सगळ्यांच्या विीने दिा हशसलग द्यावेि की िक पौड? काय बरे
ददसेल? ”
“जर िुम्िाला कािी द्यायचे असेल िर हनदान िक 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.
शेवटी दरवाजा उघडू न माररया आि आली. हिने हवधवेचे कपडे पररधान
के ले िोिे. हिला अशा कपड्याि बघायची हमसेस सोदफयांना सवय नव्ििी. पण िक
वषवभर हिने िसाच वेष करणे योग्य ठरले असिे. कािी लोकांना िसे कपडेिी शोभून
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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 िे मास य 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 िकदोनदा िा 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.
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
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हिच्यासमोर भडाभडा मांडावेि असे हमसेस सोदफयांना वाटि िर िोिे पण
जणूकािी, कािी ऐकलेच नािी असे भासवून नुसिेच गप्प बसून रिाण्याच्या
माररयाच्या प्रहिदरिययेमुळे िसे के ले जाि नव्ििे. कधीकधी त्यामुळे हमसेस सोदफया
िवढ्या हचडि पण िॅरी वारल्याला आठच महिने िोि आिेि िे आठवून 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 िकु लिी िक 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.
“हबशपने घरी येण्यापूवी ससगापूरमध्ये दोनिीन ददवस घालहवले. त्याला
प्रवास करायला फार आवडिो. िो बोर्मनओला गेला िोिा व िू जयाना ओळखिेस
त्यािील बऱ्याचजणांना िो ओळखिो. ” के या म्िणाली.
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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 िकदा 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 िकटक बघिाबघिा क्षणाधावि हिचा
चेिरा काळवंडला. िी गप्प राहिली.
हमसेस सोदफया आश्चयावने म्िणाल्या, “काय म्िणिे आिेस काय िू?“
“हबशप म्िणिो आिे की त्याने आत्मित्या के ली. ”
हमसेस सोदफयाच्या िोंडू न अस्फु ट हंदका बािेर पडला. त्यांच्या नवऱ्याने
त्यांना सावरले.
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“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 खरच कािी माहििी नव्ििे याबद्दल हिची खात्री पटहविाना माझ्या नाकी नऊ
आले. िी म्िणाली हिचे वडील नाराज झाले. ” “इिकी वषे आपण िकमेकांना
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 िो बोर्मनओमध्ये िोिा िे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 िक 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 िक 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 िखाद्या 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 िोिी. िखाद्या 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 ककचाळल्या, “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 िखादी गोष्ट लपहविा िेव्िा खऱ्या सत्यापासून दिापट वाईट
असलेल्या अनेक अफवा उठिाि.”
“त्यांनी हबशप ससगापूरला 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 िाि िकमेकावर दाबि हमसेस सोदफया ओरडल्या.
हमस्टर लॉकवूड म्िणाले, “ िे बघ, इिकं मनावर घेऊ नकोस. आपण िे
सवव नंिर बघू.” िे चालि हखडकीपाशी जाऊन बािेरील उस िाकडे 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 िक 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 िक 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 िक कटाक्ष टाकला आहण हिचा घट्ट हमटलेल्या
ओठांवर िास्य िरळले.
हिने सावकाशीने हिघांकडे पाहिले. िखाद्या 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 िकसुरी आवाजाि िी बोलि िोिी.
“मी सत्तावीस वषावची िोिे व माझ्याशी लग्न करायला कोणीच ियार
नव्ििे. िो चव्वेचाळीस वषांचा म्िणजे जरा वयस्कच िोिा पण िकदम चांगल्या
हद्दद्यावर िोिा, 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 िक 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. िखाद्या 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
मास यिा देणार.
बोर्मनओमध्ये 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 िकदा घरी जेवायला बोलाहवले आहण चिाला
िो त्यांच्याकडे कधीिी येऊ शकिो असे देखील सांहगिले. जेव्िा त्याच्या जुस या
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. िकदोनदा 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 िकाची बायको, हमसेस ग्रे मला म्िणाली की िॅरीने लग्न के ल्याचे ऐकू न
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त्या सगळ्याना खूप आनंद झाला. परदेशी बोटीवर िकट्याने रिायचे िे फारच
भयंकर रीत्या िकटे 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 िकच 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 िक बाई िवी िोिी. मी दकिी काळ त्याला चांगले
वागायला प्रवृत्त करू शकिे याबद्दल त्यांनी िकमेकांशी पैजा लावल्या िोत्या. ”
हमसेस सोदफयाने हिचे वाक्य िोडि म्िटले, “पण िो िुझ्या प्रेमाि िोिा.
िुझ्याबद्दल िो माझ्याशी कसे बोलायचा िुला महििी नािी आहण जोनला जस म
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 बोर्मनओची 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 उस िाि चमकि
िोिी. दोस िी बाजूला दाट जंगल िोिे. थोड्या अंिरावर डोंगरांच्या सावल्या पडल्या
िोत्या. पिाटेची िवा िाजी िरिरीि िोिी. िका 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 िका
टेकाडावर िोिा व िसा गचाळच िोिा. थोडे फर्मनचर िोिे 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 िक मुलगा त्याना
चिा आणून देई. िॅरी त्याच्या बहनयनमध्ये असे व िी गाऊनमध्ये. स यािारी
िोईपयंि िे हिथे बसि. मग िॅरी ऑफीसला जाई व िी िखाददोन िास स्थाहनक
भाषा, मले हशके . जेवल्यावर िो परि ऑफीसला जाई व िी झोपे. संध्याकाळी चिा
घेिल्यावर िे दफरायला जाि ककवा 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
ककवा 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 बोर्मनओमधील 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 िक 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 आरियमक 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 स यािारी
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 िकजण 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 स यािाळि 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 िका माणसावर दकिी िाण पडिो याची िुला कािीच कल्पना नािी. ”
माररयाने हमस्टर हसम्पसनना काळजीि पडलेले पािीले. िकदोनदा िे
दोघेच असिाना, िे हिला कािीिरी सांगायला बघि आिेि, पण वरमून शेवटच्या
क्षणी माघार घेि आिेि असे हिला जाणवले. िे असे जाणवणे वाढि चालल्याने िी
उदास झाली. िकदा 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.
ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

मेजवानीपूवी

समरसेट मॉम

वृषाली जोशी

िे 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 िखाद्याला िो झाल्यावर िो माणूस खालावून अगदी
खलासच िोिो.” परि िो गप्प झाला. रडायच्या बेिाि आल्यासारखे त्याचे िोंड
वाकडे झाले.
माररयाला िो िखाद्या 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. िकसारखे हिचे घुटके घेण्याकडे
त्याचा कल वाढला आिे. ”
हमस्टर हसम्पसनचा आवाज व्याकु ळिेने घोगरा झाला. माररयाच्या
सवांगािून िक 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. स यायकक्षाच्या 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 आसलगन ददले व
पुटपुटला, “मला क्षमा कर. पुस िा असे िोणार नािी असे मी िुला वचन देिो. िे त्या
हभकारड्या मलेररयामुळे िोिे आिे. ”
िी शोक प्रगट करि म्िणाली, “िे इिके लाहजरवाणे आिे. ”
िो िखाद्या 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 िकदम चांगला नवरा बनला.
हवचारी, िळु वार व प्रेमळ!
अगदी हनदोष! िक बोट हिला स यायला 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 जस म झाला. िेथील रहिवाशांबरोबर माररया राहिली.
मध्यमवयीन, दयाळू हमसेस ग्रेने हिची खूप काळजी घेिली. त्या काळाि दोघींनी
िकमेकींशी 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. िका
दाईला व छोट्या बाळाला घेऊन िी घरी हनघाली. नदीच्या मुखाशी हिने िक 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.
िखाद्या िें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 िकदम 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 ककचाळली.
क्षणभर माररयाने हिच्या आईकडे पाहिले. हिचा भावनाशूस य 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 महिस याि
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 िरियार 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 िक धक्का बसला. आिा िो
त्याचे कामिी नीट करे नासा झाला. आिा िरियारी येऊ लागिील अशी भीिी मला
वाटू लागली. कु आलासोलरपासून आम्िी दोन ददवसाच्या अंिरावर िोिो िे बरे
िोिे पण कािीिरी कु रबुरी सुरु झाल्या व हमस्टर ग्रेने मला िक िंबी देणारे खासगी
पत्र हलहिले. मी िे िॅरीला दाखहवले. त्याने खवळू न आकांडिांडव के ले पण िो
घाबरला िोिा. दोनिीन महिने अगदी ठीक गेले आहण मग पुस िा 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 िक उपाय मला सापडला िोिा.
िो म्िणाला की मी त्याच्यामागे खंबीरपणे उभी राहिले िर िो परि
व्यसनमुक्तीचा प्रयोग करे ल. आम्िी िकत्र 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 िोिा. िखाद्या 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 िक वेगळीच भावना उमलू लागली.
िे प्रेम नव्ििे. पण िी मृदू िळु वार कोवळीक िोिी. िो नवऱ्यापेक्षा कािीिरी जास्ि
िोिा. खूप काळ िो मला िखाद्या 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 सजकलो िोिो. दोन वषे त्याने दारुच्या थेंबालािी स्पशव के ला नािी.
त्याची त्याबद्दलची िीव्र ओढ गेली. िो त्याबद्दल हवनोदिी करू लागला िोिा.
हमस्टर हसम्पसन जाऊन त्याच्या जागी आिा फ्राहस सस नावाचा िरुण
मनुष्य आला िोिा. िकदा त्याला िॅरी म्िणाला, “मी सुधारलेला दारुडा आिे, बरं
का फ्राहस सस! जर माझी बायको नसिी िर माझी के व्िाच गच्छहस ि 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 सिदोळ्यासारखे िे भासि. खूप गोड व सच्चे!
िखाद्या 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
दवाखास यािील 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 िक गाव
आमच्यापासून फार लांब नव्ििे पण खरे िर आम्िी िकाकीच िोिो. मी िॅरीसंबंधी
िळू वारपणे िकसारखा हवचार करि िोिे आहण अचानक मी त्याच्यावर प्रेम करि
असल्याचे मला जाणवले. जेव्िा आम्िाला परि स यायला बोट आली िेव्िा मी इिकी
आनंदी झाले कारण मला माझा नवीन शोध त्याला सांगायचा िोिा. त्यालां त्याचे
खूप अप्रूप वटेल असे मला वाटले. मी कधी नव्िे इिकी खूष िोिे. जसे आम्िी
वरच्या प्रवािाला लागलो िसे मला बोटीवरील मुख्य माणसाने सांहगिले की िका
नवऱ्याचा खून के लेल्या बाईला अटक करण्यासाठी हमस्टर फ्राहस सस 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
िकमेकांशी 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. िवढे 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 प्रहिदरियया नव्ििी. मी त्याला अंथरुणािून बािेर खेचायचा
प्रयत्न के ला पण िो फारच जड िोिा. िखाद्या ओंडक्यासारखा िो हिथे पडला
िोिा. ‘डोळे उघड’ मी जोराि ककचाळले. 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. िो िक 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 सभिीवर 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 सभिीवरसुद्धा िक 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 सभिीवर 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 सभिीवर
िोिी. 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 ककचाळल्या,
“माररया, िू िे के ले नािीस ना, की के लेस?”
नंिर माररयाने असे कािी के ले की सवांच्या रक्तवाहिस यांमधील 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 ककचाळले. मी हखडकीशी गेले व िी सिाड उघडली. मी आयाला
िाक मारली. िी कुं पणावरून जोनला घेऊन आली.
ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

मेजवानीपूवी

समरसेट मॉम

वृषाली जोशी

“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 ककचाळले. िी जोराने
ओरडि घराबािेर गेली”.
कोणीच जवळ येईना. िे कमालीचे घाबरले िोिे. मी हमस्टर फ्राहस ससना
िक 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. िक हचनी कफन मला हमळाले व सैहनकांनी दकल्ल्यामागील स्मशानाि खड्डा
खणला. जेव्िा हमस्टर फ्राहस सस आले िव्िा िॅरीला पुरून दोन ददवस झाले िोिे.
फ्राहस सस काय मुलगाच िोिा. त्याला मी मला पाहिजे िसे सांगू शकि िोिे. मी
त्याला सांहगिले की मला िॅरीच्या िािाि िलवार ददसली आहण िापामुळे झालेल्या
बुहद्धभ्रमाच्या उस मादाि 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 पेस शन 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 िक 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 िकदोन 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.
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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 िका आवृत्तीच्या
िजार दोनिजार प्रिी छापल्या जाि. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून पाणी.
आिा ई पुस्िकांच्या जमास याि िक िक पुस्िक पाच दिा लाख वाचकांपयंि
जािं. वषावला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोिाि. वाचक िकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडव
करिाि. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेस ड्राईव्ि, 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 रियांिीि 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 िजंट. िेच
आमची िाकद. मराठी भाषेची िाकद जगाला दाखवू.
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