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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

गुप्त सभा व इतर कथा 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना दवनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई सादहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आदण तमु्हालाही आनांद दमळेल 

आदण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आदशवावद आदण शभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या दमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

दमत्ाांना ह ेपसु्तक मेल आदण Whatsapp करा 

ई सादहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेदलग्राम याांवर स्वतः जा व इतराांना आमांदत्त 

करा. सोशल दमदियावर ई सादहत्यचा प्रचार करा.  

सवावत बहुमोल अशा तमुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसावहत्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत होईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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रुपाांतर करण्यासाठी अनुवाददकेची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न 

केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 

IT Act 2000. 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. 
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➢ दवनामूल्य दवतरणासाठी उपलब्ध . 

➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरविव करू शकता . 

➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी दकां वा वाचनाव्यदतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापूवी ई प्रदतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 
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गुप्त सभा व इिर कथा 

 

लेखक जॉन ओ’हारा याांची माहििी   

 

कथानुक्रम 

 

1. गपु्त सभा  

2. आदर्श मनषु्य  

3. तलुा इथ ेआविल ेका? 

4. चकुा नाहीत  

5. आता आम्हाला माडहती झाले  

6. िॉॉक्टर आडि डमसेस पासशन्स  

7. मऊ चामि्याचे बटू   
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जॉन ओ’िारा 

 

 

 

जॉन ओ’हारा हा १९०५ मध्ये पॉट्सव्हील, येथे जन्समलेला अमेररकन 

लेखक होता. त्याची पवूवपीठीका आयररश कॅथॉदलक होती. त्याने काही 

नाटके व दनबांधदखेील दलदहले होते. विील लवकर वारल्याने त्याला 

कॉलेजला जाता आल े नाही. सरुवातीला त्याने न्सययूॉकव मधील दवदवध 

वतवमानपत्ाांचा बातमीदार म्हणनू काम केले. न्सय ूयॉकव र मध्ये त्याच्या लघकुथा 

छापनू येत असत. पढेु त्याने कादांबऱ्याही दलदहल्या. त्याने वयाची दतशी 



8 

 

गाठण्यापवूीच त्याच्या पसु्तकाांचा प्रचांि खप झाला. अमेररकेतील सामादजक 

व भौगोदलक समाजाच्या दतयवक छेदातील अनेक व्यक्तींचे व प्रसांगाांचे 

सहजतेने केलेले दचत्ण त्याच्या कथाांमध्ये येते. तो उत्तम सांवादलेखक होता. 

त्याने हॉलीविूच्या अनके दसनेमाांचे पटकथा लेखन केलेले होते व तो 

इतराांच्या पटकथा दरुुस्त दखेील करत असे. दसुऱ्या महायदु्धात तो नेव्हीत 

होता. त्यानांतर त्याने पणूव वेळ लेखन सरुु केले. तो गोल्फ व टेदनस खेळे. 

‘Ten North Frederick’ या पसु्तकासाठी त्याला ‘National Book 

Award’ दमळाले होते. १९७० मध्ये तो न्सय ूजसी येथे मरण पावला.  
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SECRET MEETING 

गुप्त सभा 

 

 

इबेन टाउनसेंि त्याची जेवणानांतरची दसगरेट ओढत दाराजवळील 

बांददस्त भागात बसला होता, तेव्हा त्याने फोन वाजलेला ऐकला. त्याच्या 

बायकोने तो उचलला व ती बोलली. दतने त्याला हाक मारली. “जो टॅ्रव्हसव, 

तझु्यासाठी.” 

“ओहो, काय त्ास आह!े” असे म्हणत तो फोनशी गेला. “त्याला 

काय हवे आह?े” जो टॅ्रव्हसवला काय हवे होते, ते त्याला मादहती होते. 

“इबेन? --- जो. सभेला येत नाही आहसे का?” टॅ्रव्हसवचा आवाज 

तिफदार होता.  

“कसली सभा, जो?” 
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“तलुा मादहती आह.े िॉक बशुदमलसांबांधीची बोिवसभा. इबेन, त ू

सोिून सगळे इथे आहते.” टॅ्रव्हसव थाांबला.  

“ओहो, हो. बरोबर. मी कोट घालनू लगेच येतो.” 

टॅ्रव्हसव बोलला, “त ूआल्यादशवाय आम्ही सरुु करणार नाही.” 

इबेन म्हणाला, “फक्त पाच दमदनटे थाांब. दवशेष शाळेची बोिवसभा. मी 

दवसरलो.” त्याने त्याच्या बायकोला स्पष्टीकरण ददले. 

त्याची बायको म्हणाली, “दवसरलास? हां, मी एक िॉलरची पैज 

लावते, ही गपु्त सभा आह े आदण त ू ती टाळायचा प्रयत्न करतो आहसे. ती 

याबद्दल आह े--- “ 

इबेन बोलला, “जर ती गपु्त आह,े तर गपु्तच ठेव. तो वर गेला व 

झोपायच्या स्लीपसवपासनू बटुाांपयंत सगळे बदलले. टाय लावला. कोट 

घातला. दरवाज्याजवळील टेबलावरील त्याची काि्याांची टोपी घातली. 

आदण बोिवसभा  असलेल्या हायस्कूलच्या इमारतीकिे चाल ूलागला.  

टप खाली करून त्याने स्टेशन वॅगन गािी दसनेमागहृाजवळ उभी 

केली.  नेहमीपेिा या ॠततु, उन्सहाळ्यात, लवकर इथे आलेले खपू लोक 

सातच्या दसनमेाच्या खेळासाठी आल ेहोते. पढुील चौरस्त्यात इबेन ओळखत 

होता, अशी बरीचशी हायस्कूलची मलुे मलुी औषधाच्या दकुानासमोर उभी 

होती. त्याांना टाळण्यासाठी  इबेनने रस्ता बदलला.  

त्याांना बहुधा मादहती नव्हते, की आज शाळेची सभा होती. पण 

लवकरच सभा होणार आह,े एवढे त्याांना मादहती होते. तो पढुच्या कोपऱ्यावर 

वळला व मागील रस्त्याने, शाळेच्या इमारतीकिे गेला.  

इमारत बदघतल्यावर त्याला प्रचांि राग आला. सवव पदहला मजला 

उजळून दनघाला होता. गपु्त सभा घ्यायची ही काय सुांदर पद्धत होती! 
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इमारतीच्या मागील बाजसू असलेल्या बोिवसभेच्या खोलीच्या वाटेवर 

असलेल्या त्याच्यासाठी कुणीतरी ददवे लावले व ते तसेच ठेवले. इबेन मागील 

दाराकिे गेला. ते सभेसाठी उघिे होते.  

बोिावचे इतर सहा सभासद लाांब टेबलाच्या भोवती एका टोकाला 

बसले होते. ही खोली दशिकाांसाठीच्या सभेसाठी वापरली जात होती. पण 

टेबल फारच लाांब होते. बँकेतील रोखपाल इबेनने ह े प्रथम लिात आणनू 

ददले. इतर सभासदाांनी इबेनचे स्वागत केले. जो टॅ्रव्हसवने टेबलाच्या दोन्सही 

बाजूांकिील सभासदाांकिे मान हलवनू बघनू, त्याचा घसा खाखरून, त्याच्या 

बोटाांची टोके टेबलावर ठेऊन, लगेच सभेचे कामकाज सरुु केले. 

इबेन म्हणाला, “जो, एक दमदनट, जर ही गपु्त सभा असेल, तर सगळी 

इमारत उजळून, त ूदतची जादहरात का केलीस, ह ेमला समजले नाही.” 

  “इबेन, तझेु बरोबर आह.े पण त्ास झाला आह.े म्हणनू आपण ते 

ददवे चाल ूठेवले आहते. शेवटी कदादचत ही सभा गपु्त राखणे चाांगले असेल. 

पण आसपासच्या उजेिाच्या घराांशी दमळतेजळुते घेऊन, तो उद्दशे बहुधा 

जास्त चाांगला सफल होईल. खपू लोक ही सभा खासगी घरात घेण्याची 

अपेिा करत होते. मी काय म्हणतो आह,े ह ेतलुा समजले असेल. ती अशा 

उजळलेल्या जागी घेऊन, बऱ्याच लोकाांना कदादचत ती चालली असल्याचे 

समजणार नाही. तरीही --- “ त्याने काही चावत असल्यासारखे, त्याचे तोंि 

वळवले आदण थोिे थाांबनू पनु्सहा बोलणे चाल ू केले. “ही सभा शाळेत 

घेण्यापेिा खासगी घरात घेण्याचे चाांगले कारण ठरले असते. ही दनयमबाह्य 

सभा आह े आदण ती इथे घेण्याने, ती दनयमानसुार आह,े असे वाटण्याची 

शक्यता आह.े तर ते तसे नाही. मी सभा सरुु करायची आज्ञा दते नाही. 

सभेमध्ये काय घिले ह े दलहून काढायची गरज नाही. सभेसाठीचा हातोिा 
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माझ्या खणात आह.े तो दतथेच राहील. खरे तर, मी उभादखेील रहाणार नाही 

आह.े मी काय करेन, तर चचेला सरुवात करून दईेन. सभेचा मखु्य असा 

कोणी नाही. आपण ती साध्या खेळकरपणे घेऊ.” 

इबेन म्हणाला, “तर मग ती सरुु करा आदण सांपवा.  

जो म्हणाला, “अगदी अथपासनू सरुवात करणे, मला आविेल. 

नशीबाने आपली एकुलती एक स्त्री सभासद ही दववादहत स्त्री आह.े खरे तर 

आजी आह.े त्यामळेु आपण इतर वेळेपेिा जास्त मोकळेपणे बोल ू शकू. 

दमसेस डे्रटॉन ल्यसुी, मी अशी आशा करतो, की तमु्ही मोकळ्या चचेच्या 

तयारीने आला आहात.” 

ल्यसुी डे्रटॉनने मान हलवली. 

जो म्हणाला, “आपल्याकिे फार वाईट पररदस्थती तयार झाली आह.े 

मी काही नावाांचा उल्लखे करणार नाही, पण आपल्या सवांना पररदस्थती 

मादहती आह.े आपल्या दशिकाांपैकी एकाला दोन गनु्सह े केल्याबद्दल दोषी 

ठरवण्यात आले आह े दकां वा दनदान आरोप करण्यात आले आहते. एक, 

म्हणजे रात्ी च्या सरुवातीला, दारू दपऊन दधांगाणा घातल्याबद्दल लोकाांकिून 

समज दणे्यात आली. दसुरे म्हणजे अशा अवस्थेत, शाळेच्या पररसरात तरूण 

दवद्यादथवनीकिे वाईट नजरेने बदघतल्याबद्दल, दोष दणे्यात आला. शाळेची 

सहामाही सांपायच्या समुारास, ह ेघिले. साधारण दोन आठवि्याांपवूी घिले 

आदण ऑगस्टदशवाय दनयमाप्रमाणे आपल्याला सभा घ्यायला परवानगी 

नाही. पण आपल्या सवांनाच दशव्याशाप दणेारी खपू दननावी पते् आली 

आहते. त्यामळेु आपले लि या दशिकाकिे वेधले गेले आह.े एरवी आपण 

असली पते् कचऱ्यात टाकून ददली असती. पण आपल्या शाळेची नैदतकतेची 
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कसोटी लागते, तेव्हा आपण असे करू शकत नाही. ही वेगळी पररदस्थती 

ठरते.   

“तर आता, मी याला खेळीमेळीचे, कायदशेीर नसलेले भेटणे म्हणतो. 

अशा पररदस्थतीत आपण काय करावे, ह ेठरवण्यासाठी ही सभा आह.े आपण 

आपल्याला कुणा अदधकाऱ्याचे पत् आले, तर आपण काही करायचे की 

कसे, ह ेबघायला हवे. व्यदक्तशः मी काय करेन, तर मी त्याला लाथ मारून, 

नोकरीतनू काढून टाकेन आदण त्याला अमेररकेतील इतर कुठल्याही शाळेत 

काम दमळणार नाही, असे बघेन.” 

जो टॅ्रव्हसवचे बोलनू सांपल.े दतथे मोठी शाांतता पसरली. सवव सभासद 

जोकिे व इतराांकिे बघत रादहले. पण कुणीच काही बोलेना. शेवटी जो 

म्हणाला, “इबेन, तझेु काय? मी चचेला तोंि फोिले आह.े पण आपले 

काहीच ठरत नाही. आपण उन्सहाळ्यातील या आल्हादक सांध्याकाळी नसुतेच 

बसलो आहोत.  

इबेन म्हणाला, “असो. मला नवल कसले वाटते, तर आपल्याला कुठे 

पोचायचे आह?े त्या दशिकादवरुद्ध काहीही लेखी आरोप केले गेलेल े

नाहीत.”  

दमसेस डे्रटॉन म्हणाली, “जो, त ू स्वतःच तर म्हणालास, की ती 

दननावी पत्े होती --- “ 

सवावत जनुा सभासद, सॅम लोके बोलला, “आपल्याला काय मादहती 

आह?े आपल्याकिे काय परुावा आह?े मी तो दशिक दारू दपऊन दझांगल्याचे 

ऐकले. बाकी काहीही कोणी मला बोलले नाही. फक्त दननावी पत्े! ती मी 

फेकून ददली.” 
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जो म्हणाला, “एक दमदनट थाांबा. मी कुणाहीसारखा दननावी पत्ाांच्या 

दवरुद्ध आह.े फक्त जर ते --- ठीक आह,े दजथे दजथे धरू आह ेदतथे दतथे अग्नी 

असणारच.” 

औषध दकुानदार, एि वेल्स बोलला, “ह े ठीक आह े की ह े सवव 

बोलणे म्हणजे काही अदधकृत सभा नाही, बरोबर? ठीक आह,े सवव काही 

घिून गेल्यावर त्या रात्ी तो दशिक मला ददसला. अनदधकृतपणे, त्याला 

बदघतल्यावर तो मला बराच दझांगलेला वाटला.  अथावत मी रात्ीची सटु्टी 

घेतली होती. पण माझा नवीन मदतनीस, फँ्रक जेव्हा दकुानाला कुलपू लावत 

होता, तेव्हा मी परत दतथे गेलो. तो दशिक माझ्या दकुानासमोर उभा होता. तो 

चवि्यावर व टाचेवर नाचत चालला होता. त्याला छान वाटत असावे. तो 

गणुगणुत होता. मी त्याला व तो मला शभु रात् म्हणालो. मग मी घरी गेलो. 

पण तो कुणाबरोबर नव्हता. कुणी मलुगी वा मनषु्य. मला वाटते, जर त्याला --

- “ तो थाांबला व लाज वाटत दमसेस डे्रटॉनकिे पादहले. 

ती म्हणाली, ‘एि, पढेु बोल.” 

एि बोलला, “पढुचे मला काही मादहती नाही.”  

जो म्हणाला, “तमु्हाला काय वाटते आह,े ते मला समजते आह.े 

तमु्हाला असे वाटते आह,े की जर तो मलुीला त्ास दते असेल, तर तलुा तो 

ददसला तेव्हा एकटा ददसला नसता. ह ेबरोबर जळुत नाही.” 

शेव्होरलेट गािीचा दलाल, जॉन एल्ट्रीगहमॅ म्हणाला, “मला 

दमळालेले --- एकुलते एक पत् --- मजेचा भाग! मला वाटते तो प्रसांग इथे 

जवळपास उभ्या केलेल्या गािीत घिला असावा. पण सर, खरे तर तसे 

करायची काही सांधी नव्हती. कारण दोन पोलीस गस्त घालत गाि्याांमधनू 

काही चोरले जात नाही ना, ह ेबघत दफरत होते. अजनू एक गोष्ट मला जाणनू 
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घ्यायला आविेल, की या दशिकाने माझ्याकिून गािी दवकत घेतली, म्हणनू 

नव्ह,े पण ती मलुगी दकां चाळली का नाही? गावातील या टोकापासनू त्या 

टोकापयंत दकां काळी ऐकू जाते. मी तरुण असताांना मला ह ेमादहती होते.”  

सॅम लोके म्हणाला, “कदादचत हल्ली मलुी दकां चाळत नसतील.” जो 

सोिून सगळे हसले. 

इबेन बोलला, “ह े बरोबर आह.े त्या त्याांचे दकां चाळणे काही ददवस 

खपू दवचार केल्यावर ओरिण्यासाठी, राखनू ठेवत असतील.”  

एि वेल्स बोलला, “आदण मग दननावी पत्े दलदहत असतील.” 

जॉन एल्ट्रीगहमॅ म्हणाला, “ओहो, एखाद ेवेळेस ती ओरिली नसेल, 

कारण दतला तो कुणीतरी दसुरा वाटला असेल.” 

जो म्हणाला, “इथे एक स्त्री उपदस्थत आह.े” 

दमसेस डे्रटॉन बोलली, “ह ेठीक आह.े जॉनचे बरोबर अस ूशकेल. ती 

का दकां चाळली नाही?” 

जो म्हणाला, “मला वाटते, तमु्ही याचा दवनोद करू नये.” 

दमसेस डे्रटॉन बोलली, “जो, मी तसे करत नाही आह.े पण जर ती 

ओरिली असती, तर पोदलसाने दकां वा इतर कुणीतरी नक्की ऐकले असते. 

आदण तो दशिक सभागहृात, आपल्याबरोबर मांचावर होता. आदण नांतर 

काही वेळाने एिने त्याला त्याच्या दकुानासमोर पादहले. लिात घ्या, मी काही 

त्या माणसाने मलुीला काही केले नसेलच, अशी भलावण करत नाही आह.े 

पण मला मादहती नाही --- “ बऱ्याच वेळाने त्याचा घसा खाखरत, 

घि्याळजी, मोरटॉन अथेरटॉन बोलला, “मी माझ्याबरोबर पत् आणले आह.े 

मी पैज लावतो, की असे करणारा मी एकटाच आह.े” 
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जो म्हणाला, “नाही, मोरटॉन, मी पण आणले आह.े”  

“आपण बघ ू तझेु व माझे जळुते का? मी ते वाचतो. “दप्रय सर, 

मोटारीत मलुीची छेि काढून अतीपसांग करणाऱ्या तमुच्या दारूबाज 

दशिकाला त्या रात्ीनांतर अजनू दकती ददवस तमु्ही नोकरीत ठेवणार आहात? 

तो दशिकपदाला लागललेा धब्बा आह.े तो दशिक म्हणनूदखेील चाांगला 

नाही. सहीः उबग आलेले करदाते. जो, तझेु वाचतोस का?”  

जो म्हणाला, “हो. शब्दनशब्द वाचतो.” 

इबेनने दमसेस डे्रटॉनच्या खाांद्यावर हात ठेवला. “ल्यसुी, आता त ू

याला हरकत घेणार नाहीस का? मला ते पत् बायकी वाटते.” 

दमसेस डे्रटॉन म्हणाली, “मला वाटते तमुचे बरोबर आह.े” 

“ह े गांभीरपणे घ्यायचे असेल, तर मला अजनू पढेु झकुले पादहजे. 

आपण परुावा मादगतला पादहजे आदण त्याने कोणत्या मलुीला त्ास ददला, ह े

शोधनू काढले पादहजे. का आपण ह ेसवव दवसरून जायचे? जो, यावर मतदान 

घेतले तर?” 

जो ने सभोवताली पादहले. आदण त्याला समजले की मतदानाने काही 

दमळणार नाही. तो म्हणाला, “मतदान नको. ह ेसवव अनदधकृत आह.े ही काही 

नेहमीची सभा नाही.” 

सॅम लोके उभा रादहला. असे असेल तर मी अनदधकृतपणे, सहज 

म्हणनू घरी जातो. या खचुाव बसायला फार किक आहते.” बाकीचेही उठले.  

एि वेल्स बोलला, “बरोबर आह.े” 

मोरटॉन अथेरटॉन बोलला, “अां --- अां” 

जॉन एल्ट्रीगहमॅ म्हणाला, “उगीचच वेळेचा मखूव अपव्यय.” 
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जो टॅ्रव्हसव म्हणाला, “ठीक आह.े यात कदादचत काही तथ्य अस ू

शकेल.” 

इबेन म्हणाला, “ओहो, ल्यसुी, आपण आपले सरुदित असावे, 

म्हणनू मी तलुा घरी सोितो.” 

दमसेस डे्रटॉन म्हणाली, “आनांदाने.” 
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THE IDEAL MAN 

आदशश मनुष्य 

 

 

 

मोठ्या शहरातील हजारो घराांपेिा जेन्ससनकिील न्सयाहारी काही वेगळी 

नव्हती. वॉल्टर जेन्ससनने वतवमानपत् जेवायच्या टेबलावरील, मीठ, साखर इ. 

ठेवायच्या सांचाला टेकवनू ठेवले व अस्खदलतपणे वाचले. जेव्हा त्याने 

कॉफीचा कप ओठाांना लावला, तेव्हाही छापील पानाांवरून त्याने त्याची नजर 

जराही वळवली नाही.  त्याचा सात ते आठ या वयातील मलुगा पॉल जेन्ससेन, 
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त्याचे गरम दसरीयल खात होता. ते खाण्यासाठी, त्यात त्याला बरीच साखर 

घालावी लागली. मायरना एल जेन्ससेन, वॉल्टरची पाच वषांची मलुगी, दतच्या 

िाव्या हाताने दतचे दफकट सोनेरी केस खाजवत होती, तर उजव्या हातान ेखात 

होती. मायरना फॅशन करण्यात माहीर होती. ती चमचा तोंिात घाले, दसरीयल 

आत ढकले व चमचा उलटा करून तोंिातनू काढे. एल्सी जेन्ससेन [ दमसेस 

वॉल्टर ] िणभर खायची थाांबली. दतच्या दजभेने दाढेपढुील दिदल दातावरून 

जीभ दफरवली. त्याची दखल घेतली जाण्याची गांभीरपणे गरज होती. ही 

एवढीच गोष्ट दतने मलुाांपासनू लपवली --- ती केल्यामळेु, दतच्या दाताांना 

काही झाले होते, ह े दतला सगळ्याांना कळायला नको होते. प्रत्येकाने दतला 

सावध केले होते पण दतला हवे होते ते ---  

वॉल्टर जेन्ससने ओरिला, “पदवत् नरक! त्याने कॉफीचा कप जोराने 

खाली आदळला. त्यातील थोिी कॉफी टेबलक्लॉथवर उिाली. 

एल्सी म्हणाली, “मलुाांसमोर ह ेकसल्या प्रकारचे सांभाषण आह?े” 

वॉल्टर म्हणाला, “मलुाांसमोर! फार छान! यावर जरा नजर टाक. 

याकिे बघ.” तो जण ू काही दतला भोसकतो आह,े अशा थाटात, त्याने 

वतवमानपत् दतच्यापढेु धरले.  

दतने ते घेतले. दतची नजर त्या पानावर दफरुन थाांबली. “ओहो, ह े

होय! ठीक आह.े मला जाणनू घ्यायला आविेल, की त्यात काय चकुीचे 

आह?े यापढेु तझेु दशव्याशाप व शपथा तझु्यापाशीच ठेवल्यास, मी तझेु 

आभार मानेन.” 

वॉल्टर म्हणाला, “त!ू त!ू” 

एल्सी म्हणाली, “मायरना, पॉल, चाला शाळेसाठी दनघा. तमुचे कोट, 

टोप्या इकिे आणा. घाई करा.” मलुे उठली व हॉलमध्ये गेली. “मलुे दजथनू 
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तलुा ऐकू शकणार नाहीत, इतकी लाांब जाईपयंत थाांब. मन ताळ्यावर 

नसल्याने, तझेु वेि्यासारखे बोलणे थाांबव.” दतने मायरनाच्या कोटाची बटणे 

लावली आदण पॉलला त्याच्या कोटाची लावायला लावली व ती तशीच 

ठेवायला ठासनू साांदगतले. पॉलचा हात सोिायचा नाही, असे मायरनाला 

साांदगतले. नांतर दतने हसनू दोघाांना बटू घातले. त्यासाठी चाांगल्या गदृहणी 

सांस्थेने दतचे कौतकु केले असते. पण ते इमारतीतनू बाहरे पिले नाही तोच ते 

हास्य सांपले. “ठीक आह.े मोठ्या माकिा, चल दशव्याशाप द्यायला लाग. 

मला त्याची सवय झाली आह.े” 

वॉल्टर म्हणाला, “दजमी, ते वतवमानपत् परत द.े” 

एल्सी बोलली, “तलुा ते दमळेल.” दतने ते त्याला ददले. “जा आदण 

तलुा धक्का बसेपयंत, ते वाच. तलुा स्वतःकिे बघायला हवे.” 

वॉल्टर मोठ्याने वाच ूलागला. “तझुा नवरा लग्नापवूी तझु्याकिे जेवढे 

लि दते होता, तेवढे आता दतेो का? 

उत्तरः दमसेस एल्सी जेन्ससेन, पदिम, १७ वा रस्ता, गदृहणीः हो, खरे तर 

जास्तच. 

लग्नापवूी माझा नवरा अदु्भतरम्य होता, असे म्हणता येणार नाही. तो नक्कीच 

लाजरा होता. पण लग्न झाल्यापासनू, तो अदु्भतरम्यतेच्या दृष्टीने, आदशव 

मनषु्य झाला आह.े दवेाच्या दयेने, बायकाांना गटवण्याची शक्ती असलेले 

काळे लोक दकां वा हॉलीविूचा प्रदसद्ध नट, क्लाकव  गेबल्स त्याच्यापढेु काहीच 

नाहीत.” 

एल्सी म्हणाली, “ठीक आह,े पण म्हणनू काय?” 

“म्हणनू काय? तलुा ते दवनोदी वगैरे वाटते का? त ूवतवमानपत्ात काय 

घाणेरि्या गोष्टी टाकते आहसे? अदवचारीपणे खासगी गोष्टींचा बाजार माांि. 
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सगळ्या शेजाऱ्याांना मादहती आह,े की आपल्याला मोटारीच े दकती कजव 

आह.े मला वाटते, त ू प्रत्येकाला साांग, मी दकती कमावतो. एखाद्याची 

आत्मदनष्ठा / अदभमान सरुदित कसा राहील, तलुा काय वाटते? वतवमान 

पत्ाच्या वातावहराांभोवती चकरा मारून आदण त्याांना तमुचे थोबाि दाखवनू?” 

“मी कुठेच गेले नव्हते. त्यानेच मला थाांबवले.” 

“कोणी थाांबवले?” 

“वातावहराने. कोलांबस सकव लपाशी. मी कोपऱ्याकिून येत होते, तर तो 

आला आदण सभ्य माणसासारखी त्याची टोपी काढून मला दवचारले. तेच 

दतथे छापनू आले आह.े” 

वॉल्टर ऐकत नव्हता. तो म्हणाला, “कायावलय. अरे दवेा, ते 

कायावलयात माझे काय करणार आहते? मॅकगोदनगल. जेफररज आदण हॉल. 

थाांब, ते बघतील. त्याांनी बहुधा ते आधीच वाचले असेल. मी आत 

दशरायचीच ते वाट बघत असतील. मी माझ्या टेबलाशी जाईन. नांतर ते 

सववजण मला बोलाव ूलागतील. बायकाांना गटवण्याची शक्ती असलेले काळे 

लोक दकां वा हॉलीविूचा प्रदसद्ध नट, क्लाकव  गेबल्स.” तो दतला दनरख ू

लागला. तलुा मादहती आह ेका, की काय होणार आह,े की मादहती नाही? ते 

जास्त आक्रमक होण्यापवूी दवनोद करायला लागतील. मग बॉसला ह ेकाय 

चालले आह,े ह ेजाणनू घ्यायचे असेल आदण तो ते शोधनू काढेल. कदादचत 

ते सरळ दहसकावनू घेणार नाहीत. पण तो जाणनू घेईल. तो मला त्याच्या 

खोलीत बोलावेल आदण म्हणेल तलुा आजपासनू इथनू काढून टाकले आह.े 

आदण त्याचे बरोबर असेल. मला काढावेच लागेल. ऐका, जेव्हा तमु्ही 

पैशाांशी सांबांदधत कायावलयात काम करत असता, तेव्हा तमु्हाला तमुच्याकिे 
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काम करणाऱ्याांनी मखूावसारखी प्रदसद्धी दमळवलेली नको असते. जर 

लोकाांच्या दवश्वासाला धक्का लागला तर --- “ 

“ते तझु्याबद्दल एकही शब्द बोलत नाहीत. ते एल्सी जेन्ससेन बोलते. 

तमु्ही कुठे काम करता दकां वा इतर काही ते बोलत नाहीत. तमु्ही फोनच्या 

पसु्तकात वॉल्टर जेन्ससेनचा कुठलाही नांबर आह े का, ते बघ. त्या नावाचे 

दकतीतरी लोक असतील. ” 

“तसे तीन नांबर आहते आदण त्यात क़्वीन्सस रस्त्यावर रहाणाऱ्या 

वॉल्टर जेन्ससेनचाही आह.े” 

“तो वॉल्टर जेन्ससेन दसुराही अस ूशकेल.” 

“१७४ व्या रस्त्यावर रहाणारा नव्ह.े जरी लोकाांना मादहती नसले, तरी 

त्याांना कायावलयात समजेल. जर त्याांनी प्रदसद्धीची पवाव केली नाही तर? 

सगळ्या बॉसेसना ह ेमादहती करून घ्यायचे असेल, की मला अशी बायको 

आह ेका --- जी अदवचाराने बोलत इकिे दतकिे दफरेल. माझ्यावर दवश्वास 

ठेव, त्याांना अशी बायको असलेल्या लोकाांनी त्याांच्याकिे काम करायला 

नको आह.े लोक --- “ 

“ओहो, त ूआदण तझेु लोक.” 

“हो, मी आदण माझे लोक. त्या वतवमानपत्ाचा खप दोन लाख आह.े” 

एल्सी म्हणाली, “ओहो, काय मखूवपणा आह!े” आदण न्सयाहारीच्या 

बशा गोळा करू लागली. 

“ठीक आह,े काय त्ास आह,े पण मी आज त्या कायावलयात जाणार 

नाही आह.े त ूत्याना फोन करून साांग, की मला सदी झाली आह.े” 
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एल्सी म्हणाली, “त ूमोठे बाळ! जर तलुा घरी बसायचे असेल, तर त ू

स्वतः फोन कर.” 

“मी तलुा फोन करायला साांदगतला. मी कायावलयात जाणार नाही.” 

“त ू कायावलयात जा, नाहीतर मी --- तसेही, त ू स्वतःला कोण 

समजतोस? यावषी त ूआधीच काही रजा घेतलेल्या आहसे. तझु्या काकाांचा 

दफनदवधी आदण भावाचे लग्न. तझेु चाल ूद.े एक ददवस रजा घे. आठविाभर 

घे. आपण जगभर प्रवास करू. त ूनोकरी सोि आदण मी दमस्टर फेटनना माझी 

पदहली नोकरी परत द्यायला साांगतो. मी तलुा पाठींबा दतेे. अरे माकिा, त ूइथे 

बसलेला असताांना, मी तलुा पाठींबा दतेे.” दतने ताटल्या खाली ठेवल्या 

आदण दतचा अॅप्रन िोळ्याांना लावला. ती खोलीतनू बाहरे धावत गेली. 

वॉल्टरने दसगरेट काढली व तोंिात ठेवली, पण पेटवली नाही. त्याने 

ती तोंिातनू काढली. टेबलावर ती आपटली, तो उठला आदण दखिकीबाहरे 

पादहले. एक पाय ददव्यावर ठेऊन, हनवुटी हातात धरून, अांगणाच्या पलीकिे 

असलेल्या दभांतीकिे बघत, तो दतथे बराच वेळ उभा रादहला. मग तो परत 

त्याच्या खचुीकिे आला व जदमनीवर पिलेले वतवमानपत् उचलनू वाच ू

लागला. पदहल्याांदा त्याने त्याच्या बायकोची मलुाखत परत वाचली. इतर 

पाच मलुाखती पदहल्याांदाच वाचल्या. पदहली कोलांबस रस्त्यावर रहाणाऱ्या, 

गदृहणी असणाऱ्या, हसऱ्या दमसेस ब्लमूबगवची होती. ती म्हणाली, “दतचा 

नवरा रात्ी घरी आला, तेव्हा इतका दमला होता, की अदु्भतरम्यता हा शब्द 

फक्त शब्दकोशातच रादहला. पवूव, १२३ वा रस्ता, इथे रहाणारी, गदृहणी 

असलेली दमसेस पेटू्रसेली म्हणाली, “दतला दतच्या नवऱ्याच्या लग्नापवूीच्या 

व आताच्या लि दणे्याच्या पद्धतीत काही फरक जाणवला नाही. पण दतचे 

लग्न होऊन फक्त पाच आठविे झाले होते.  
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दतथे अजनू तीनजणी होत्या. एका बाईचा नवरा जास्त लि दते होता. 

पण दतने त्याची तलुना बायकाांना गटवण्याची शक्ती असलेले काळे लोक 

दकां वा हॉलीविूचा प्रदसद्ध नट, क्लाकव  गेबल्स याांच्याशी केली नाही. दसुऱ्या 

बाईचा नवरा कमी लि दते होता पण ती दमसेस ब्लमूबगवसारखी दवरोधाभास 

दाखवत दचिली नाही. शेवटची बाई म्हणाली, दतचा नवरा जहाजावर रेदिओ 

ऑपरेटर होता. दतला फारसे काही साांगायला वाव नव्हता कारण ती त्याला 

फक्त दर पाच आठवि्याांनी भेटायची.  

जेन्ससेनने त्याांचे फोटो तपासले. आदण तमु्हाला एल्सीबद्दल एक गोष्ट 

म्हणावीच लागेल, की सवावत ती सुांदर होती. त्याने मलुाखती परत एकदा 

वाचल्या आदण त्याने मनादवरुद्ध कबलू केले की --- ठीक आह,े जर तमु्हाला 

मलुाखत द्यायची असेल, तर एल्सी सवावत चाांगली होती. दमसेस ब्लमूबगव 

सवावत वाईट होती. त्याच्या डमत्राने जर वतशमान पत्र पाडहले असत,े तर नक्कीच 

ब्लमूबगशचा द्वषे केला असता. 

त्याने वतवमानपत् खाली ठेवले. दसगरेट पेटवली आदण त्याच्या 

बटुाकिे दनरखनू बघ ू लागला. त्याला दमस्टर ब्लमूबगवसारख्या खरेच दमनू 

भागनू, घरी येणाऱ्या माणसाबद्दल कणव वाटू लागली. जेव्हा कायावलयातील 

सगळे त्याच्यावरुन दवनोद करू लागतील व टोमणे मारतील, तेव्हा काय 

करायचे, हा दवचार त्याने शेवटी केला. त्याला त्याबद्दल छान वाटू लागले. 

त्याने कोट व टोपी घातली. मग झोपायच्या खोलीत गेला. दतथे उशीत 

तोंि खपुसनू, एल्सी हुांदके दते, पिलेली होती. 

तो म्हणाला, “मला वाटते, मी आता कायावलयात जावे.” ती हुांदके 

द्यायची थाांबली.  
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दतने त्याला दतचा चेहरा ददसणार नाही अशी काळजी घेत, दवचारले, 

“काय?”  

तो बोलला, “मी कायावलयात चाललो आह.े”  

“जर त्याांनी तलुा दचिवायला सरुवात केली तर?” 

तो म्हणाला, “केली तर केली. त्यात काय मोठे?” 

ती बसली. “त ूअजनू माझ्यावर दचिलेला आहसे का?” 

“छे, काहीतरीच काय? 

ती हसली व उठली. त्याच्या कां बरेभोवती हात टाकून हॉलमधनू 

चालत गेली. हॉल काही फार रुां द नव्हता. पण दतने दतचे हात त्याच्याभोवती 

कवटाळलेले ठेवले. ते दारापयंत चालत गेले. त्याने दार उघिले व टोपी 

िोक्यावर ठेवली. दतने त्याच्या गालाांचे व ओठाांचे चुांबन घेतले. त्याने टोपी 

नीट बसवली. “ठीक आह,े रात्ी भेटू.” ही पदहली गोष्ट त्याच्या िोक्यात 

आली, की  तो गेल्या कैक वषावत असे बोलला नव्हता.  
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DO YOU LIKE IT HERE? 

िुला इथे आवडले का? 

 

s 

 

दार उघिे होते. अभ्यास करताांना दार उघिे ठेवावे लागे. त्यामळेु 

कोणी त्यावर टकटक करू शकत नसे. तो ओळखत असललेा व िषे करत 

असलेला आवाज आला, तेव्हा रॉबटव चमकला. “अरे रॉबटव, व्हनॅ नेसच्या 

कायावलयात तलुा बोलावले आह.े” तो आवाज हग्जचा होता. 

रॉबटवने दवचारले, “कशासाठी?” 

हग्ज म्हणाला, “अरे झोपाळू मलुा, तचू जाऊन का बघत नाहीस?” 

रॉबटव म्हणाला, “तझुा दधक्कार असो.” 

हग्ज म्हणाला, “तझुा दधक्कार असो.” आदण दनघनू गेला. 
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रॉबटव बाकावरून उठला. त्याने गॉगल काढला. टाय व कोट घातला. 

त्याने ददवा चालचू ठेवला. 

तळमजल्यावर असलेल्या व्हनॅ नेसच्या कायावलयात जाताना रॉबटवला 

आियव वाटत होते, की त्याने काय केले आह.े अनेक शाळाांमध्ये जाऊन, 

त्याला या दोन गोष्टीतील फरक समजला होता, की तमु्हाला ‘अमकु 

तमकुच्या कायावलयात बोलावले आह’े आदण ‘कुणालातरी तमु्हाला भेटायचे 

आह’े जर दशिकाला काही िलुक गोष्टीसाठी तमु्हाला बोलवायचे असेल, 

तर तमु्हाला प्रत्येक वेळी त्याच्या कायावलयात जावे लागत नाही. पण जर ते 

गांभीर असेल, तर ते नेहमी म्हणतात, ‘तमु्हाला अमकु तमकुच्या कायावलयात 

बोलावले आह’े म्हणजे कुणीतरी तमुची वाट बघत कायावलयात थाांबले आह.े 

तमुच्यासाठी खास थाांबले आह.े असा फरक का असावा, ह ेरॉबटवला मादहती 

नव्हते. पण ठीक होते. शेवटी त्याने असा दवचार केला की, तो शॉवर 

घ्यायच्या दठकाणी दसगरेट ओढत होता. पण व्हनॅ नेसने त्याकिे कधीच एवढे 

लि ददले नव्हते. दतथे प्रत्येकजणच दसगरेट ओढायचा. आदण व्हनॅ नेसने 

कधीच काही केले नाही. पण आता त्याला बहधुा रॉबटवला पकिायचे असावे.  

अभ्यासाच्या वेळी जेव्हा व्हनॅ नेस चक्कर मारे, तेव्हा तो प्रत्यि बोले. 

तो प्रत्येक खोलीत बघत, गॅलरीतनू सावकाश चालत जाई. तेव्हा तो ह ेबघे 

की त्या त्या खोलीत दतथे रहाणणाराच आह,े आदण दसुरा कुणी नाही ना. व्हनॅ 

नेसला, फारसे गांभीर नाही पण काही नको ते आढळे, तेव्हा तो त्याच्या हातात 

असलेली यादी घेऊन दाराशी थाांबे व त्या मलुाला बाहरे बोलावनू, त्यासाठी 

काय दशिा आह,े ह े ओरिून साांगे. त्यामळेु कायावलयात बोलावले जाणे, 

याला थोिा भीतीचा वास येत होता.  
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रॉबटवने व्हनॅ नेसच्या अधववट उघि्या दारावर टकटक केली. “आत 

या.” 

व्हनॅ नेस चाकाांच्या खचुीत बसनू, एका मोठ्या बाकाशेजारी 

असलेल्या लहानशा बाकावर ठेवलेल्या टाईपरायटरवर काम करत  होता. 

रॉबटवला पादहल्यावर तो वळला व मोठ्या बाकि्यामागे जाऊन, एखाद्या 

जज्जने दशिा सनुवावी तशा थाटात, तोंिात पाइप ठेऊन रॉबटवकिे बघ ू

लागला. रॉबटव बोलला, “हग्ज म्हणाला, तमु्ही मला भेटायला बोलावले 

आह.े” ”हो.”त्याने तोंिातील पाइप काढला आदण सावकाशीने पाइप ररकामा 

करायला सरुवात केली. खपू वेळ तो ते करत रादहला. “हो, मी बोलावले.” 

त्याने पाइप ररकामा करणे सांपवले. रॉबटवच्या खपू वषांच्या अनभुवावरून, ते 

काहीसे त्ासदायक प्रकरण असल्याचे त्याने तािले. ते नेहमी तमु्हाला थाांबवनू 

घाबरवायचा प्रयत्न करतात. ह ेपोदलसाांच्या थिव िीग्री सारखे असते. तमु्हाला 

त्याची सवय असली, तरी तमु्ही थोिे तरी घाबरता. 

व्हनॅ नेस त्याच्या खचुीत मागे रेलला आदण चष्म्यातनू, रॉबटवकिे 

रोखनू पाहू लागला. त्याने घसा खाखरला. तो म्हणाला, “त ूबस ूशकतोस.”  

रॉबटव म्हणाला, “हो, सर.” तो बसला आदण परत व्हनॅ नेसने त्याला 

थाांबायला लावले.  

“रॉबटव, त ूआता इथे दकती काळ आहसे? पाच आठविे?” 

“थोिे जास्त. सहा आठविे.” 

व्हनॅ नेस म्हणाला, “सहा आठविे? सात जानेवारीपासनू, सहा 

आठविे. दवदचत्. दवदचत्. सहा आठविे, आदण मला तझु्याबद्दल एक गोष्ट 

खरेच मादहती नाही. काही झाले तरी, पादहजे तेवढी नाही. रॉबटव, मला 

तझु्याबद्दल थोिे साांग.” 
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“म्हणजे काय साांग?ू” 

“काय साांग?ू म्हणजे त ूइथे येण्यापवूीच्या तझु्या आयषु्यादवषयी साांग. 

त ूकुठून आलास, त ूतोपयंत काय काय केलेस, त ूइतक्या अनेक शाळाांमध्ये 

त ूका गेलास, आदण असेच.” 

“खरे तर मलाही मादहती नाही.” 

“ओहो, रॉबटव, आता तझुी स्वतःबद्दलची मादहती साांगायला तझुा 

अांगभतू नम्रपणा आि येऊ दऊे नकोस. दार लाव.” 

रॉबटवने उठून दार लावले. 

व्हनॅ नेस म्हणाला, “छान, आता साांग. तझु्या आयषु्यात काय काय 

घिले, ते साांग. रॉबटव हम्फे्र, दसुऱ्या क्रमाांकाचा अजव,  मॅकअॅलीएस्टर 

मेमोररयल हॉल इत्यादी.” 

रॉबटव हम्फे्र बसला. टायची गाठ घट्ट केली. “खरे तर मला मादहती 

नाही. मी न्सययूॉकव ला वेस्ट पॉईट इथे जन्समलो. माझे विील तेव्हा पदहल े

लेफ्टनांट होते आदण आता मेजर आहते. माझे आईविील आदण मी अनेक 

जागी रादहलो. कारण ते सैन्सयात होते आदण त्याांच्या बदल्या होत असत. हचे 

तमु्हाला हवे होते का?” 

त्याचे थाांबणे व्हनॅ नेसला दवनोदी वाटल्याचे ददसले. “पढेु चाल ूठेव. 

केव्हा थाांबायचे ---  ह े--- मी तलुा साांगेन.” 

मी दहा वषांचा होईपयंत नेहमीच्या शाळेत गेलो नाही. माझ्या आई 

विीलाांचा घटस्फोट झाला आदण मग मी सॅनफॅ्रदन्ससस्कोच्या शाळेत गेलो. 

दतथे मी फक्त एक वषव रादहलो. कारण माझ्या आईन ेपनुदवववाह केला आदण 

आम्ही इदलदनऑस, दशकॅगो इथे गेलो.” 
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“दशकॅगो इदलदनऑस! ठीक आह.े रॉबटव, यात थोिा भगूोलही आला, 

नाही का? पढेु साांग.”  

“दतथे आम्ही साधारण दोन वषे रादहलो. मग पवूेला गेलो. माझे सावत् 

विील मान्सयताप्राप्त दहशेबनीस होते. आम्ही खपू दठकाणी दफरलो.” 

“रॉबटव, तमु्ही भटके झालात, नाही का?” 

“असे मला वाटते. म्हणजे नक्की काय, ते मला मादहती नाही.” रॉबटव 

थाांबला. 

“पढेु साांग. चाल ूठेव.” 

“त्यामळेु मी अनेक शाळाांमध्ये गेलो. काही ददवसशाळा काही 

रहायच्या शाळा. ह ेसवव माझ्या येथील अजावत दलदहलेले आह.े माझ्या येथील 

दशिणासाठी ह ेसवव मला दलहावे लागले.” 

“बरोबर. ही मोठी महत्वाची यादी आह,े रॉबटव. फार महत्वाची. 

तझु्यासारखे मला दफरता आले असते तर! दस्वझलंिमधील शाळेत मला 

जायला दमळाले नाही, ही माझी एक खांत आह.े तेथील शाळा तलुा आविली 

का?” 

“मी दतथे फक्त तीन मदहने होतो. मला वाटते, मला ती आविली.”  

“रॉबटव, तलुा इथे आविते का?” 

“नक्कीच.” 

“नक्की? नक्की आविते का? तलुा काही बदल नको आह?े” 

“नाही, मी असे काही म्हणणार नाही. कुठल्याच शाळेदवषयी नाही.” 
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व्हनॅ नेस म्हणाला, “खरच. तझु्या खपू अनभुवावरून, तलुा शैिदणक 

बाबतीतला अदधकार असावा. कमकुवतपणा, कुशलता दकां वा ताकद याबद्दल 

आधदुनक शैिदणक पद्धतीत, तझु्या मते खपू दथअरीज असतील.” 

“मला मादहती नाही. मी फक्त --- मला मादहती नाही. काही शाळा 

इतर शाळाांपेिा चाांगल्या असतात. दनदान मला तरी काही शाळा जास्त 

आवितात.” 

व्हनॅ नेस कसला तरी दवचार करत असावा. “अथावत. अथावत.” 

तो खचुीत मागे रेलनू बसला व छताकिे बघ ू लागला. त्याने त्याचे 

हात पँटच्या दखशावर ठेवले आदण अचानक पढेु वाकला. खचुी खाली 

आली आदण त्याचे पोट बाकावर दाबल ेगेले. त्याचा हात मठुी वळून, पणूवपणे 

बाकावर पसरला गेला. 

“रॉबटवने खाली घि्याळाकिे पादहले. व्हनॅ नेसचा आवाज किक 

झाला. त्यान े मठू उघिली. त्यात घि्याळ होते. “रॉबटव, त ू पवूी ह े कधी 

पादहले होतेस? उत्तर द.े” रॉबटवने खाली त्या घि्याळाकिे पादहले. तो 

म्हणाला, “नाही. मला नाही असे वाटत. तो ह े खरेच बोल ू शकला, म्हणनू 

त्याला आनांद झाला. 

व्हनॅ नेसने त्याचा हाताच्या मठुीत घि्याळ होते तसेच ठेवले. त्याने 

बराच वेळ, दनदान पांधरा सेकां द त्याचा हातदखेील काही न बोलता, तसाच 

ठेवला. नांतर त्याने मठू उघिून घि्याळ बाकावर पिू ददले. तो परत खचुीवर 

आधीसारखा बसला. पाइप उचलला. सावकाश तो भरला व पटेवला. जाळ 

दवझल्यावर खपू वेळ त्याने कािी मागे पढेु केली. खचुी थोिी दफरवली. त्यान े

रॉबटवपासनू लाांब दभांतीकिे बदघतले. “एक मलुगा म्हणनू मी सहा वषे या 

शाळेत काढली. माझे दोन भाऊ याच शाळेत दशकले. माझे विीलही याच 
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शाळेत दशकले. मला या शाळेबद्दल खोलवर,  असीम प्रेम आह.े एका 

दशकापेिा जास्त काळ, मी या शाळेत दशकवतो आह.े मी या शाळेचा एक 

भाग आह,े असा दवचार करायला मला आविते. दतच्या प्रगतीला मी दनदान 

काही प्रमाणात हातभार लावला आह.े उच्च दशिणाची एक पायरी, यापेिा 

मी दतला जास्त महत्व दतेो. माझ्या वगवबांधूांची मलु ेआता इथे दशकतात. मला 

इतरत् कॉलेजात, दवद्यापीठात नोकरी दमळू शकली असती, पण मी इथे रहाणे 

पसांत केले. का? का? कारण माझे या जागेवर प्रेम आह.े रॉबटव, माझे या 

जागेवर प्रेम आह.े मी दतच्या परांपरा साांभाळल्या. दतचे नाव राखले.” तो 

थाांबनू रॉबटवकिे वळला. “रॉबटव, इथे चोरासाठी जागा नाही.” 

रॉबटव काही बोलला नाही. 

“इथे चोरासाठी जागा नाही, असे मी म्हणालो.” 

“हो, सर.” 

घि्याळाकिे न बघता व्हनॅ नेसने ते उचलले. त्याने ते बाकापासनू 

काही अांतरावर धरले. “ह ेचमत्काररक घि्याळ गेल्या शकु्रवारी दपुारी खात्ीन े

बास्केटबॉलच्या खेळामधनू चोरले गेले. माझ्याकिे चोरीची तक्रार 

आल्याबरोबर, मी लगेच त्यासाठी शोधाशोध सरुु केली. पण माझा शोध 

अयशस्वी ठरला. कुठल्या तरी सोमवारी दपुारी ह े घि्याळ इथे ठेवले गेले. 

का? कारण त्या धक्कादायक नालायक चोराला मादहती होते, मी मोठी 

शोधमोहीम चालवली आह ेआदण त्या नालायकाला उपरती झाल्याने, त्याने 

घि्याळ परत केले. तो कुणीही असो, पण त्याने सवांना उबग येईल अशा 

सांशयात टाकले. मी तलुा साांगतो, मला मादहती नाही चोर कोण आह ेव कोणी 

मला ते परत केले. पण रॉबटव, दवेकृपेने मी माझा शोध चाल ू ठेवणार आह.े 
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एवढेच मला साांगायचे होते. त ूजाऊ शकतोस.” व्हनॅ नेस जवळजवळ धापा 

टाकत, परत खाली बसला.  

रॉबटव उभा रादहला. “मी तमु्हाला वचन दतेो, मी --- “  

व्हनॅ नेस बोलला, “मी तलुा साांदगतले, त ूजाऊ शकतोस.” 

रॉबटवला कळेना, की त्याच्यामागे दार लावावे की उघिे ठेवावे. पण 

त्याने काही न दवचारता, ते उघिे ठेवले. तो दजना चढून, त्याच्या खोलीत 

गेला. आत जाऊन कोट व टाय काढला आदण पलांगावर बसला. पदहल्याांदा 

सांतप्त होऊन आदण नांतर कमकुवतपणे तो म्हणाला, “हलकट, घाणेरिा 

हलकट.”  
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NO MISTAKES 

चुका नािीि 

 

 

चचवमध्ये गदी होती आदण त्याांना उशीर झाला होता. मॅकिोनाल्िने 

कुणाला नाही, तर स्वतःला दोष ददला. सरुवातीला, तो जास्त झोपला आदण 

त्यासाठी तो जीनला दोष दऊे शकत नव्हता. गेल्या तीन मदहन्सयाांपासनू त्याांना 

वेळेवर उठवायची जबाबदारी त्याने घेतली होती आदण आजच्या ददवसापयंत 
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तो ती उत्तम रीत्या दनभावत होता. शेवटी ती सवावत पदहल्याांदा उठली. आदण 

दतला त्याला उठवाव ेलागले. ती म्हणाली होती, “चल आटप, उठ. ही तझुी 

मेजवानी आह,े आठव. मग दतथे स्वच्छ किक कॉलसव नव्हत्या. ओहो, दतथे 

कॉलरच्या पेटीत, उपयोग नसलेल्या, चरुगळलेल्या पण स्वच्छ कॉलसव खपू 

होत्या. पण या प्रसांगी घालता येतील अशा नव्हत्या. हा गिद दनळा सटू व 

स्वच्छ किक कॉलर घालायचा प्रसांग होता. त्यामळेु त्याला लॉन्सड्रीत जाऊन 

त्यातल्या त्यात चाांगली कॉलर दनविावी लागली --- जी त्याने तीन रात्ींपवूी 

जेवणाच्या जाकीटावर घातली होती. ती फारशी स्वच्छ नव्हती. पण दतथे 

असलेल्या सवावत बरी होती. मग टॅक्सीचालकाने कधी शेक्सदपअर रस्त्याचे 

नाव ऐकले नव्हते. तो ब्रकुलीनचा टॅक्सीचालक होता आदण मॅकिोनाल्िला 

दतथे नेमके कसे पोचायचे, याची फारशी खात्ी नव्हती. शेवटी, ते दतथे पोचले. 

चचव ओसांिून वहात होते. प्राथवना सरुु झाली होती. त्याना ओळीच्या किेला 

गिुघे टेकून बसावे लागले.  

मॅकिोनाल्ि उठला आदण जागा दाखवणाऱ्याकिे गेला. “ऐक. मला 

आमांत्ण आह े---  

तो मनषु्य बोलला, “त्याला माझा काही इलाज नाही.” त्याने एका 

पाटीकिे दनदशे करत म््टले, “कृपया पदवत् प्राथवनपेवूी पांधरा दमदनटे तमुच्या 

बाकावर बसा.”  

“मला मादहती आह.े पण आम्ही फार लाांबनू एकोणीसाव्या 

रस्त्यापासनू आलो आहोत आदण माझी बायको किक जदमनीवर गिुघे टेकून 

बस ूशकत नाही.” 

“श ू– उ. इतर लोक गिुघ्यात वाकले आहते.” 
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“पण ती गभावरशी आह.े दतने वाकायलाच नको. तसेही ती प्रोटेस्टांट 

आह.े” 

त्यामळेु फरक पिला. “ठीक आह.े, कुणी जागा सोिायला तयार 

असेल तर, मी बघतो. पण तमु्हाला दोघाांना एकत् जागा दमळणार नाही.” 

    मॅकिोनाल्ि म्हणाला, “ते ठीक आह.े फक्त दतला वाकायला लागता कामा 

नये. आभारी आह.े” 

“मी बघतो, मला काय करता येईल.” तो बाकाांच्या राांगाांमधनू एका 

बाजकूिून सावकाश चालत गेला व दसुरीकिून परतला. मध्यावर तो थाांबला 

व तेथील पदहल्या जागी बसलेल्या माणसावर वाकला. त्याला तो मनषु्य 

मादहती होता, कारण तो हसला व तो मनषु्यदखेील हसला व जोराने मान 

हलवली. मग मॅकिोनाल्िला साांगण्यात आले, की जीनसाठी जागा दमळाली 

आह.े 

मॅकिोनाल्ि जीनला म्हणाला, “त ूपढेु हो.” 

“पण -- कधी उठायचे आदण प्रत्येक गोष्ट मला मादहती नाही.” 

तो म्हणाला, “इतराांकिे लि ठेव. पण बस तर खरी. मी इथेच असेन. 

चल.” 

त्या माणसाबरोबर ती गेली. एका हातात टोपी धरून व दसुऱ्या हातात 

जपमाळ घेऊन, त्याचा दमत् उठला आदण जीन दतथे आत दशरली. तो मनषु्य 

दतच्या पाठोपाठ जाऊ लागला. वाट अरुां द होती. मॅकिोनाल्िने पादहले, की 

दतच्या िावीकिील किक चेहऱ्याच्या आयररश बायका दतच्याकिे टकमक 

बघत होत्या. दतला बसवनू दणेारा माणसू परत आला आदण मॅक िोनाल्िने 

त्याचे परत आभार मानले. शेवटी तो ओ’कोनोर [आयररश आिनाव] किे 

लि दऊे शकला.  



37 

 

जरी ओ’कोनोरची ती पदहलीच प्राथवना असली, तरी साहदजकच तो 

त्याच्याकिून सगळे काही दनयमाप्रमाणे करण्याची अपेिा करत होता. जरी 

मॅकिोनाल्िची तशी अपेिा असली तरी, ओकीने चकुा न केलेल्या बघनू, 

त्याला बरे वाटले. मॅकिोनाल्िने स्वतःला साांदगतले, इतके वषांनी तो 

कदादचत प्राथवना मनापासनू करत नव्हता. धमवगरुूला मदत करणारा मलुगा 

असताांना, त्याने दनदान शांभर वेळा तरी ते काम केले होते. आताही त्याला 

त्यातील जवळजवळ सवव लॅटीन ओळी आठवत होत्या. जरी लहान केलेली 

असली तरी, रोमन कॅथॉदलक चचवसाठी तयार केलेली पापाांची कबलुी दणेारी 

दवशेष लॅटीन प्राथवनाही त्यात होती. काही कारणाने ती म्हणायला थोिी 

अवघि होती. त्यातील पदहल्या अध्याव ओळीतील शब्द लिात ठेवण े

जरुरीचे होते --- “मी क्यलु्पा, मी क्यलु्पा, मी मॅक्झीमा क्यलु्पा” आदण मग 

तमु्ही “आयिीओ प्रीकोर” मध्ये जाता. आदण पदहल्या अध्यावचा शेवट 

बदलता. असेच काहीसे. एकदा तमु्ही ते दशकलात की पोहणे दकां वा सायकल 

चालवणे जसे आपण दवसरत नाही, तसेच ते कधीही दवसरायला होत नाही. 

ओकी अजनू ते गेली दहा वषे रोज दशकत असला, तरी तो काळजीने चकुत 

नव्हता, ह े बघणे चाांगले होते. जनुा धमवगरुूने िालमॅटीक [क्रोदशयाचा एक 

भाग] अांगरखा घातला होता. तो बहुधा चचवचा अध्यादत्मक गरुु होता. 

ओकीचा वगवबांध ुअसलेला तरुण मनषु्य, त्याच्या हाताखालचा होता. 

ओकीच्या सवव नव्या दमत्ाांना त्यान े आमांत्ण पाठवले होते. तरीही 

त्याला आमांत्ण पाठवायला तो दवसरला नव्हता. मॅक िोनाल्िला आियव 

वाटले, की ओकीला त्याच्यादवषयी दकतपत कमीजास्त मादहती होते. त्याने 

ओकीला पाच वषांपेिा जास्त काळ दलदहले नव्हते. आठ वषे असेल. आदण 

ओकीने चचवमध्ये प्रवेश केल्यापासनू त्याने ओकीला पादहल े नव्हते. तरीही 
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ओकीने शोधनू काढले असणार, की मॅकिोनाल्िने चचवबाहरे लग्न केले आह े

आदण तो न्सययूॉकव ला रहातो.  

मॅकिोनाल्िच्या घरी आमांत्ण पाठवले गेले आदण इतर सवव 

पत्ाांप्रमाणे ते कायावलयाला कळवले गेले.  

त्याने ओकीचा दटपेला चढलेला मदृ ूआवाज “ग्लो --- री --- या िी -

-- इ --- ओ” ऐकला. त्याने ओकीला वेदीवरून खाली उतरताांना पादहले. 

त्याचे कपिे त्याला बरोबर बसत नव्हते. ते काय होते? --- त्याच्या 

मानेभोवतालचे पाांढरे फिके रुमालासारखे ददसत होते. ते ओकीच्या 

चेहऱ्यापेिा अदधक पाांढरे नव्हते. दबनहाताचा गाउन त्याच्यासाठी फार मोठा 

होता. आदण पायापयंतचे कापि त्याच्या पायात मध्ये येत होते. त्याचा पाय 

त्यात अिकत होता. हावविव व बोस्टन कॉलेजच्या कोलगटे दवरुद्धचा 

शदक्तशाली खांदा तरुण असलेल्या ओकीला मदत करताांना, मखु्य धमवगरुू 

दवदचत् ददसत होता. मॅकिोनाल्िला आियव वाटले, की जीन या सगळ्याचा 

दवचार करत होती. ती काय दवचार करते आह,े ते त्याला मादहती असल्याची 

त्याला भीती वाटत होती. चचवमध्ये टाय आदण सटू घातलेला मनषु्य उठला व 

नांतर धादमवक उपदशे आदण गाणी इांदग्लशमधनू म्हटली गेली --- हो, त्याला 

भीती होती, की जीन काय दवचार करत असेल. 

प्राथवना अगदी शाांतपणे चाल ूरादहली. मध्ये घांटाही वाजल्या नाहीत. 

मॅकिोनाल्िने त्याचे िोके लववले, पण िोळे नाही. 

त्याला जीनवर नजर ठेवायची होती. त्याला दतच्याबरोबर रहायचे 

होते. दतच्या हाताला स्पशव करायचा होता. ती वळून हसली. तोही दतच्याकिे 

बघनू हसला. 
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नांतर खपू वेळाने प्राथवना सांपल्यावर, लोक जाऊ लागले. जीन उठून 

त्याच्याकिे आली. दतने त्याचा दांि धरला. चचवमधनू बाहरे पिेपयंत, ते काही 

बोलले नाहीत. त्याने जे केले त्यामळेु त्याला आनांद वाटल्यावाचनू रादहला 

नाही. पण त्याने ते बोलनू दाखवायची गरज नव्हती. “आपल्याला कोपऱ्यावर 

टॅक्सी दमळेल. आपण ओकीच्या घरी जाऊ. दतथे फार वेळ घालवायला नको. 

पण मला तलुा त्याला भेटवायचे आह.े” 

“ठीक आह.े जेव्हा सगळे शाांत झाले आदण ओ’कोनोरने  थोिेसे पढेु 

झकूुन वेदीचे चुांबन घेतले, ते काय होते? फक्त त्यानेच तसे केले नाही.” 

“जेव्हा घांटा वाजल्या, तेव्हा?” 

“हो.” 

तीन वेळा घांटा वाजल्या. आदण नांतर दमदनटाभराने, परत तीनदा 

वाजल्या का?” 

“हो.” 

“ती पदवत् चचवची खणू होती. मला तो भाग आविला. मला 

गाण्याचा काही भाग आविला पण मला लॅटीन समजत असते, तर बरे झाले 

असते.” 

तो हसला. “तेथील दकती लोकाांना लॅटीन समजत असेल, असे तलुा 

वाटते?” 

ती बोलली, “मला नवल वाटले. दतथे लॅटीन तर सोिा, पण इांदग्लश 

समजणारे तसे अगदीच थोिे लोक असतील. माझ्या शेजारी एक भयांकर बाई 

बसली होती. फक्त काही वेळ सोिून, प्राथवनाभर ती मला ढकलत होती.” 
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टॅक्सीत त्याने दतचा हात धरला. ओकीचे घर फार लाांब नव्हते. 

बहुतेक या प्रसांगासाठी भाि्याने आणलेल्या स्वयांपाक्याने दार उघिले. एका 

भल्या मोठ्या, करि्या केसाांच्या, कोट व जाकीट घातलेल्या माणसाने  

माणसाने त्याांचे स्वागत केले. तो म्हणाला “दमस्टर आदण दमसेस मॅकिोनाल्ि, 

मी गेराल्ि्चे विील, िॉ ओ’कोनार आह े आदण ही त्याची आई आह.े त ू

त्याच्या  कॉलेजमधील खोलीत रहात होतास ना? मॅकिोनाल्िची खात्ी 

होती, की त्याने जीनकिे व्यावसादयकपणे पादहले. ठीक आह.े गेराल्ि आता 

येईलच. मध्यांतरीच्या काळात, थोि्या शँपेनने कुणाला काही त्ास होणार 

नाही. मग त्याांनी ती घेतली. एक चाांगल्या कपि्यातील दतशीच्या मलुीने ती 

ओकीची बहीण असल्याचे साांदगतले. इतर मांिळींचीदखेील ओळख करून 

ददली. विील म्हणाले, “गेराल्ि नक्कीच एक चाांगला धमवगरुू होईल, आदण 

तलुा त्याचा अदभमान वाटेल.” कोट व जाकीटातील अजनू साधारण 

पदस्तशीचा एक वकील माणसू ओकीचा भाऊ व सल्लागार होता. “मला 

वाटते, मी तलुा पक्षयाांच्या क्लबमळेु ओळखतो.” तो ओ’कोनोर म्हणाला. 

दतथे ‘स्पशव करू नका, चव बघ ूनका व हाताळूही नका.’ या बायबलमधील 

सपु्रदसद्ध वचनावर दवश्वास असणाऱ्या व त्याचे तांतोतांत पालन करणाऱ्या 

वयस्क बायकाही होत्या. मॅकिोनाल्ि बोलला, “मी अशी आशा करतो, की 

एका दमदनटात तो इथे येईलच. आपण इथे बस ूया.” 

त्याने जीनला एका खचुीकिे नेले. प्रत्येकजण नम्रपणे दसुऱ्याला 

बसण्यासाठी खचुी ररकामी ठेवायच्या प्रयत्नात होता. मग काही दमदनटाांनी, 

ओकी आला. त्याची रोमन कॉलर चमकत होती. 

जीन म्हणाली, “तो स्पेन्ससर टे्रसीसारखा ददसतो आह.े” 

दतचा नवरा म्हणाला, “त ूमखूव आहसे.” 
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“ठीक आह.े मला तो तसा वाटतो. अथवक्वेक दसनेमातल्यासारखा.” 

“अथवक्वेक नव्ह,े सॅनफँ्रदन्ससस्को. पण त ू मखूव आहसे. मी दजतका 

स्पेन्ससर टे्रसीसारखा ददसतो, तेवढाच तो ददसतो.” 

“उठून काही फायदा नाही. ओकीला खपू आशीवावद द्यायचे आहते. 

एखाददोन वयस्क बायका, तरुण बायका, परुुष आदण मलुे वाट बघत होती 

की कधी ओकी धमवगरुूची अांगठी बोटात घालनू, त्याांचे हात चुांबेल. त्या 

सगळ्याांनी विील ओ’कोनोरला आशीवावद दणे्यासांबांधी दवचारले. मॅक 

िोनाल्िला विील ओ’कोनोरचे ओठ असे म्हणत असताांना जाणवले, की 

“आनांदी असा.” सगळे त्याांच्या पाया पिले. ओकी घाईने आशीवावदपर 

पटुपटुला आदण मॅकिोनाल्ि ददसेपयंत पढेु चालत रादहला. त्याच िणी कुणी 

त्याचे आशीवावद मागत होते. पण तो लगेच मॅकिोनाल्िकिे आला.  

“मॅक, अरे जनु्सया दमत्ा, त ू कसा आहसे? त ू चचवमधील प्राथवनेला 

होतास का?” 

“नक्कीच होतो. ओकी. मला तलुा माझ्या बायकोला भेटवायचे आह.े 

जीन, हा धमवगरुू ओ’कोनोर आह.े” 

“जीन, त ूकशी आहसे?” 

“फादर, तमु्ही कसे आहात? 

“मॅक, ह े सगळे केव्हा झाले? आदण मला आमांत्ण कसे दमळाल े

नाही?” 

“कुणालाच आमांत्ण नव्हते. आम्ही --- अां --- “ 

ओकी म्हणाला, “वॉटरबरीची मलुगी ददसते आह?े” 

“नाही, न्सययूॉकव ची.” 
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फादर ओ’कोनोर म्हणाला, “--- त ूकधी लग्न केले म्हणालास?” 

मॅकिोनाल्ि म्हणाला, “साधारण सहा मदहन्सयाांपवूी.” 

जीनकिे बघत फादर ओ’कोनोर म्हणाला, “त ू थाांबायला पादहजे 

होतेस. मी तझेु लग्न लावले असते, नाही का?” 

मॅकिोनाल्ि म्हणाला, “नाही, ओकी, मला वाटते, त ू लाव ू शकला 

नसतास.”  

धमवगरुू म्हणाला, “अस्स, पण तमु्ही दोघे आलात, ते बरे झाले. थोिी 

शँपेन घ्या.” 

एका बाईने त्याच्या शटावची बाही खेचली, “फादर, मी तमुचे 

आशीवावद माग ूशकते का? मला तमु्ही आठवता, जेव्हापासनू तमु्ही --- “ 

ओ’कोनोर म्हणाला, “आनांदाने.” तो मॅकिोनाल्ि्सकिे बघनू 

बोलला, “माफ करा.” 

मॅकिोनाल्ि त्याच्या बायकोशेजारी बसला होता. त्याांनी ओकीला 

खोलीच्या दसुऱ्या टोकाकिे जाताांना पादहले. जेव्हा तो लाांबच्या कोपऱ्याशी 

गेला, तेव्हा जीन बोलली, “जाऊ या?”  

“हो, मला असे वाटते.”  
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NOW WE KNOW 

आिा आम्िाला माहििी झाले 

 

 

 

बऱ्यापैकी मोठ्या दसनेमाशी सांबांदधत व्यवस्थापकीय कायावलयात मेरी 

स्पेलासी काम करत असे. तेथील दनयम फार किक नव्हते. दतथे मेरीच्या 

आधी कुणीच येत नसे आदण मेरी दतथे सािेदहा पवूी कधीच जात नसे. 

अथावत सांचालकाकिे दकल्ली असे. त्याला मेरीने कायावलय उघिण्यापवूी 

दतथे जायचे असेल, तर तो त्याला कोणी रोकू शकत नसे. दतथे काम करणारे 
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कायम स्वरूपी लोक कमीच होते. सांचालक, छापखान्सयाचा दलाल, पसु्तके 

राखणारी, सांचालकाची सदचव आदण स्वतःला स्वागदतका म्हणवणारी व 

तशी खरेच असलेली, मेरी. टांकलेखनाचे, लहानसा दस्वच बोिव चालवण्याच े

व बाकी दतला जे करावेसे वाटेल, ते काम दतचे असे. दतला दतच्या कामाबद्दल 

खपू गोष्टी आवित. दतचा पगार चाांगला होता आदण सांचालक उदार होता. 

सांचालकाचे भाग्य उजळे दकां वा तो प्यायलेला असे, तेव्हा दतला अनपेदितपणे 

बोनस दमळे. मेरीला खपू चमकते तारे बघायला दमळत व त्याांचे सांचालकाशी 

कसे सांबांध आहते, ह े दखेील बघायला दमळे. ती सांचालकाबरोबर सवव 

दसनेमाच्या पदहल्या खेळाला जात असे. इतर कायावलयातील मलुीही दतथे 

आलेल्या असत. इतर सांचालकाांच्या दसनेमाांच्या पदहल्या खेळाला दतला 

कधीकधी जायला दमळे. सांचालक दतला कधीच त्ास दते नसे. छापखान्सयाचा 

दलालान ेतीन वषावत दतला कधी लैंदगक गोष्टींवरून छेिले नव्हते. सवावत छान 

व नक्कीच कमी आकषवक नसलेले कामाचे स्वरूप म्हणजे नक्की असलेली 

कायावलयात यायची वेळ. खरे तर दतची वेळ दहाची होती. पण गेल्या सािेतीन 

वषावत, दतने ती पढेु नेत नेत अकराजवळ आणली होती. त्याबद्दल दतला 

पसु्तके राखणारीकिून काही पररणाम न होणारे दचमटे बसत. पण सांचालकाशी 

मेरीचे चाांगले जमते आह,े ह ेपादहल्यावर ते बांद झाल.े  

मेरी काही आळशी मलुगी नव्हती. पण दतला चाांगला वेळ 

घालवायला आविे. जेव्हा तमु्ही टाईम्स स्क़्वेअरपासनू टॅक्सीने चार िॉलर 

अांतरावर रहाता आदण तमु्हाला भरपरू िेट्स असल्याने तमुची झोप परुी होत 

नसेल, तर मग काय! मेरीला दतचे आठ तास आवित असत.  

कारण ती दक़्वन्ससपासनू व बसच्या रस्त्याच्या शेवटाला रहात असे. 

बहुधा दतला सबवेकिे घेऊन जाणाऱ्या बसमधील मेरी पदहली उतारू असे. 
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अनेक वषे जात येत असल्यामळेु, दतला नसुते पाहून कळे. बसच्या 

चालकाांशी दतच्या ओळखी झाल्या होत्या. पण त्यातील हबवटवच्या ती जास्त 

जवळ पोचली होती.  

एकदा हबवटव बसमध्ये बसनू नवीन फेरीची वेळ सरुु होण्याची वाट 

बघत होता. मेरी त्याची नेहमीची उतारू होती. त्यामळेु ते भेटले, की 

एकमेकाांकिे बघनू मान हलवीत, हसत व शभु प्रभात म्हणत. पण आजच्या 

सकाळी हबवटवला काहीतरी झाले होते. सहसा तो उदास िोळ्याांचा ज्य ूअसे. 

त्याला मेरी त्याला थोिासा बदधर/गोंधळलेला म्हणे. त्यामळेु तो कुरूप 

रोनाल्ि कोलमनसारखा ददसे. त्याचे उदासी रेंगाळणारे हास्य सुांदर होते. पण 

आज सकाळी तो रािसी वाटत होता. जेव्हा मेरी बसमध्ये दशरली, तेव्हा त्याने 

दतला न पादहल्याचे ढोंग केले. दतने नाजकूपणे दखिकीच्या काचेवर टकटक 

केले, तेव्हा त्याने कळ दाबल्यावर उघिणाऱ्या दाराला स्पशव करण्याऐवजी, 

त्याने त्याच्या बोटाांच्या नखाांकिे खाली पादहले व त्याच्या पँटवर घासनू 

त्याांना उजाळा दणे्याचा बहाणा केला. मेरीने परत टकटक केले पण यावेळी 

हबवटवने त्याच्या घि्याळाकिे पादहले. हसला व बस चाल ूकरायला सरुु केले 

पण ती सरुु केली नाही. मेरीने दारावर जोराने आवाज केला. आदण आता 

पदहल्याांदाच दतची चाहूल लागल्याचे भासवनू, हबवटवने दार उघिले.  

त्याच्याकिे बघत मेरी बोलली, “त!ू 

तो हसनू “शभु प्रभात” म्हणाला.  

तो इतका सहजतेने व नम्रपणे बोलला, की सांशय घ्यावा की नाही, ते 

मेरीला कळेना. पण दसुऱ्या ददवशी सकाळीही हबवटव तसाच वागला. तेव्हा मेरी 

म्हणाली, “काही लोक एका िोळ्याने आांधळे असतात व दसुऱ्या िोळ्याने 
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बघ ूशकत नाहीत. मला नवल वाटते, त्याना बस चालवायची नोकरी कशी 

दमळते.” 

 “त ूमाझ्याबद्दल बोलते आहसे का?” 

“तलुा लाग ू पित असेल, तर हो. काही लोक ऐकण्याच्या बाबतीत  

इतके बेपवाव असतात, की त्याांनी ऐकायचे मशीन लावलेलेच बरे.” 

“त ूकाय म्हणते आहसे, ते मला कळत नाही.” 

दतसऱ्या ददवशी सकाळी मेरी बसच्या दाराशी चालत गेली, पण 

दारावर टकटक केले नाही. यावेळेस हबवटवने दतला दमदनटभर थाांबवनू ठेवले. 

मग त्याच्या िावीकिे आकाशात एक काल्पदनक दवमान बघत, त्याने मेरीचे 

लि दवचदलत केले, जेणेकरून तीदखेील आकाशात बघेल. आदण त्याच 

िणी त्याने दार उघिले. तो वळला आदण हसत सटुला. पैसे पेटीत टाकत मेरी 

म्हणाली, “हा काय दवनोद आह!े” 

पढुील ददवशी दतने त्याला मखूव बनवायचे ठरवले. बसच्या दाराशी 

जाण्याऐवजी, ती सरळ चालकाच्या समोरील काचसेमोर जाऊन वतवमानपत् 

वाचत उभी रादहली. त्यान े दतला पणूव दोन दमदनटे शाांतपणे वाचनू ददले. नांतर 

तो जोराने पों पो करू लागल्यावर दतने उिी मारली.  

ती दकां चाळली, “येिपट!” दतला आत जाऊन त्याच्या िोक्यावर 

टप्पल मारायची होती. पण तो दार न उघिता, दतथे हसत बसला. जेव्हा दतचा 

राग कमी झाला, तेव्हा दतने ठरवले, की आज हबवटव चालवत असलेल्या बसने 

जायचे नाही. ती बसथाांब्याच्या लाकिी बाकावर बसली आदण वतवमानपत् 

वाच ूलागली. हबवटवने दार उघिले पण मेरीने वतवमानपत्ातनू िोके वर काढले 

नाही. हबवटवला काळजी वाटू लागली. दतने फक्त रागावनू तो चालवत 
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असलेल्या बसमधनू न जाण्याचे ठरवले, एवढेच नाही, तर त्याने दमदनटभर 

बस चाल ूठेवली, तरी ती उठेना. त्याने बाहरे येऊन दतची िमा मादगतली.  

दतने त्याची िमा दधक्कारली. “मी पढुच्या बसने जाईन आदण मी 

तझु्यादवरुद्ध तक्रार करणार आह.े नक्कीच मी ती करेन.” 

“त ू ते करणार नाहीस. का करशील? तलुा मादहती आह,े तो फक्त 

दवनोद होता.” 

“आदण त ूत्याचा फायदा घेतलास. कारण तलुा मादहती होते, की मी 

तझु्यादवरुद्ध तक्रार करणार नाही.” 

‘पदहले म्हणजे, जर मला मादहती असते, की त ूमाझ्यावर आगपाखि 

करणार, तर मी कधीच तझुी गांमत केली नसती. म्हणजे मला म्हणायचे आह,े 

की ती फक्त गांमत होती.” 

“तो भसािा पों पो आवाज काही गांमत नव्हती. त्याने मला 

घाबरवले.” 

“मी खरेच िमा मागतो. नम्रपणे िमा मागतो. चल, आत बस.” 

दतने काां कू केले. मग म्हणाली, “ओहो, ठीक आह.े पण दवनोद 

थाांबव. तझु्यासारखीच माझीही नोकरी आह.े” 

ती बसमध्ये चढली व पसव उघिून पैसे काढू लागली. 

“नको. आज माझ्याकिून तलुा ही फेरी आह.े आता रोज सकाळी ही 

माझ्याकिून तलुा भेट समज. मला ते आविेल.” 

मेरी म्हणाली, ‘याने माझा राग जाणार नाही. मी तलुा ओळखत 

नाही.” 

“मी जाणतो. तझेु नाव काय आह?े मला ते सदु्धा मादहती नाही.” 
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“तलुा माझे नाव का जाणनू घ्यायचे आह?े” 

“माझे नाव लेदवस आह.े हबवटव लेदवस. जर तलुा कधी हाक मारायची 

झाली, तर ह ेमाझे नाव आह.े” 

“तलुा असे म्हणायचे आह ेका, की त ूतझेु ह ेआचरट दवनोद यापढेुही 

चाल ूठेवणार आहसे? पण माझी सहनशक्ती आता सांपली आह.े” 

“ह ेफक्त तोचतोचपणा घालवण्यासाठी होते. आदण मला वाटते, त ूते 

खेळीमेळीने घेणारी आहसे. याने मी ताजातवाना झालो.” 

दतने बसचे भािे भरले व अजनू सांभाषण नको म्हणनू, बसच्या मागील 

बाजलूा जाऊन बसली. तो इतर कुणा उतारूां ना शभेुच्छा दते नव्हता. त्यावरून 

दतच्या लिात आले, की तो चाांगलाच गरुफटला जाऊन अस्वस्थ झाला 

होता.  

सबवे स्टेशनशी सोयीस्कर असलेल्या मधल्या दाराने उतरण्याऐवजी, 

ती बसच्या पढेुपयंत चालत गेली. आदण उतरता उतरता वळून त्याच्याकिे 

बघनू हसली व म्हणाली, “अच्छा.” दतने रस्ता ओलाांिला व स्टेशनात 

दशरली. दतला त्याचे िोळे दतच्याकिे लागलेले जाणवत होते. तो कसा ददसत 

होता, हदेखेील दतला समजत होते.  

पढुचे काही ददवस अजनू काही दवनोद झाला नाही. पण मदृ ुहास्याची 

दवेाणघेवाण झाली. मेरीने तकव  केला की दतच्यासारखाच तोदखेील दतच्या 

सकाळच्या नजरभेटीची वाट बघत असतो. हचे खपू होते. आता ती बसच्या 

पढुील बाजलूा त्याच्याजवळ बस ूलागली. अशा तऱ्हनेे त्याांनी एकमेकाांबद्दल 

जाणनू घेतले, की तो दववादहत होता. त्याला दोन मलुे होती. ३- अ जॅकसन 

हाईटमध्ये तो रहात होता. तो पाठलाग करून त्ास दणेारा होता. त्याने दतला 

हदेखेील साांदगतले, की त्याला वैद्यकीय दशिण घ्यायचे होते. त्याने 
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लहानपणी दोन वषे दपयानोचे धिे घेतले होते. सहा मदहन्सयाांसाठी धमू्रपान 

सोिले होते.  त्याचे वजन इतके वाढले, की त्याला त्याचे कपिे होईनात. 

त्याचा भाऊ नादवक दलातील दकनाऱ्यावरील नोकरी करत होता. त्याला 

दसनेमे बघणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय वाटे. त्याच्या बायकोची बहीण व दतचा 

नवरा याांच्याबरोबर ते दोघे दसनेमाला गेले होते. पण त्याला लोकाांना भेटणे 

आविे. मेरीनेही त्याला मादहती ददली, की दतने क्यबुाला जहाजावरील सफर 

केली होती. कोकमध्ये अमोदनया घालनू ती आराम अनभुवत असे. दतला 

आयररशपेिा ज्य ूदमत् जास्त होते. दतने दखेील लहानपणी दोन वषे दपयानोचे 

धिे घेतले होते. बाहरे गेल्यावर दतला भाजलेले वा तळलेले गाईचे मास 

आविे पण घरी नव्ह.े ती बारा वषांची असताांना दतला जोगीण व्हायचे होते. 

ती दतच्या आईबरोबर व तीन बदहणींबरोबर बस सटुण्याच्या जागेपासनू 

ददसणाऱ्या रो हाउसमधील चौथ्या घरात रहात असे. काही आठवि्यात 

त्याना प्रेमात पिण्यासाठी, एकमेकाांबद्दल जे मादहती व्हायला हवे होते, ते 

मादहती झाल.े आदण कळत नकळत प्रथम कोण पढुाकार घेतो, याची ते वाट 

बघ ूलागले.  

एका सकाळी मेरी त्याला म्हणाली, “जर तलुा जायचे असेल, तर मी 

तलुा मांगळवारच्या रात्ीच्या खेळाची दोन दतदकटे दऊे शकते.” 

“म्हणजे पासेस का?” 

“होय रे, माझ्या वररष्ठा. शकु्रवारी नवीन दसनेमा लागतो आह.े 

टीकाकाराांनी बघण्यापवूी त्याना तो ब्रकुलव्हन एदिसनच्या लोकाांनी 

बदघतलेला आवितो. मला वाटते अशा तऱ्हनेे आम्हाला नेहमी पासेस दमळत 

असतात., तो बहुधा ‘बॉन्सिचा पाव’ नावाचा दसनमेा आह.े फुकट दतदकटे, 

ठरलेल्या जागा आदण सवव काही उदट्घाटनाच्या रात्ीसारखे. पण 
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टीकाकाराांना परवानगी नाही. आम्हाला फक्त रदसकाांची प्रदतदक्रया हवी आह.े 

लोकाांसमोर रांगीत तालीम केल्यासारखे. म्हणजे ते साांग ूशकतील, की कुठे हस ू

येते आह,े कुठे काही कापाकापी करायला हवी आह,े इत्यादी. त ू तझु्या 

बायकोबरोबर जाशील का?” 

“मेरी, ऐक, मी माझ्या बायकोचा िषे करतो.” 

“ओहो, ठीक आह.े तलुा मादहती आह ेका, मला असे वाटले होते.” 

“अस े समज ू नकोस की मी तझेु बोलणे अव्हरेतो आह.े कारण मी 

गांभीरपणे तसे करतो आह.े पण त ू जा. तलुा तझुा वळे चाांगला घालवायचा 

हक्क आह.े तझुी आविती व्यक्ती बरोबर घेऊन जा म्हणजे तझुी सांध्याकाळ 

छान जाईल. माझी बायको यात बसत नाही. मी दतच्या पाठीवर काही बोलत 

नाही. सगळ्याांना ह ेमादहती आह.े आदण पदहल्याांदा ही दतचीच कल्पना होती. 

मला ती आविेनाशी झाली, त्यापवूीच मी दतला आविेनासा झालो होतो. ती 

फक्त मलुे --- आ --- हा! मी फक्त दयाळू हावभाव करतो व माझे तोंि बांद 

ठेवतो. पण कधी कधी ते उघितो. कारण मेरी, मी तझु्यावर प्रेम करतो. मी 

बदलत चाललो आह.े खेचला जातो आह.े मी जेव्हा मखूावसारखे बोलतो 

आह,े तेव्हा मी तलुा हदेखेील साांग ूशकतो. मला काही बोलायची गरज नाही. 

तझु्यावर काही जबाबदारी पिणार नाही. मी तझु्यावर प्रेम करतो, म्हणनू त ू

असे समज ू नकोस की तझु्यावर काही जबाबदारी पिेल. पण मी माझा 

स्वतःचा छळ करून घेणे आदण आता दपणे, ह े थाांबण्यासाठी म्हणनू मी 

त्याांच्याकिे मला दसुरे प्रमे करायला परवानगी मागतो आह.े” 

“अस्स! त ूअसा कधी बदललास?” 

सोमवारी रात्ी एका दमत्ाबरोबर मी फॉरेस्ट दहल्समध्ये गेलो होतो --- 

तो जवळ रहातो. ते त्याच्यासाठी सोयीस्कर आह.े सोमवार रात्ीपासनू एक 
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आठविा झाला. दवेा, मी ददवसभर तझु्याबद्दलच दवचार करत असतो. माझी 

बायको ठीक आह.े पण या जगातील खपू लोक दःुखी आहते. त ू काहीच 

बोलत नाहीस. ठीक आह.े त ू काय दवचार करत आहसे, ते मला मादहती 

आह.े” 

“तसेही त ूम्हणतोस, त ू दवचार करत नाहीस. पण मला दवचार केला 

पादहजे.” 

“नाही. त ू तो करू नकोस. मी तलुा साांदगतले, की तझु्यावर काही 

जबाबदारी पिणार नाही. मी तलुा फक्त माझ्या समाधानासाठी साांदगतले.” 

“हबवटव, त ू इथे चकुतो आहसे. माझी जबाबदारी आह,े की तलुा 

पदहल्याांदा बोल ू द्यावे. जर त ू काही बोलला नसतास, तर मी काही बोलल े

असते. दकां वा काही करून तरी दाखवले असते. ठीक आह.े आपण ते उघि 

तर केले. 

“हो, मला असे वाटते. काही झाले, तरी आता आपल्याला मादहती 

आह.े” 
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डॉक्टर आहि हमसेस पासशन्स 

 

मागील उन्सहाळ्यात, काही आठविे जेव्हा आलेल्या पाहुण्याांमळेु 

गावाची लोकसांख्या दतप्पट वाढली होती,  तेव्हा िॉक्टर पासवन्सस याांनी त्याांच्या 

सांध्याकाळच्या कामानांतर जो पेकला  बोलावल.े त्यामळेु  त्याांना थोिी 

दवश्ाांती घेता आली. जोचे घर समदु्रदकनाऱ्याजवळ होते. क्लबजवळ नव्हते. 

तो लग्न न केलेला माणसू असनू,  त्याच्या बदहणीबरोबर समुारे वषवभर रहात 

होता. तीस वषांपेिा अदधक काळ मादहती नसलले्या लोकाांना त्याांच्याकिे 

येण्यासाठी, ते उत्तेजन दते नसत. फोनने त्ास न ददल्याने िॉक्टर पासवन्सस 

सोफ्यावर अिवारले. एक दःुखी आई दतच्या आजारी मलुाला घेऊन एका 

रात्ी दतच्या गािीने िॉक्टर पासवन्सस याांची गािी शोधत आली. जर सांध्याकाळी 

िॉक्टर त्याांच्या दवाखान्सयात नसतील, तर ते जो पेकच्या घरी असतील, असे 

दतला झटपट साांगण्यात आले. िॉक्टराांची पढुची खेळी अशी होती,  की जनु्सया 
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सनुसान अशा दरुुस्तीच्या पलीकिे गेलेल्या मेिबरी इस्टेटमधील तबेल्याच्या 

मागे गािी लाऊन, एक िुलकी काढायची. एका रात्ी गावातील पोलीस, हरॅी 

रोदसनीने त्याला हळूच जागे केले. “िॉक, आपल्याकिे फार मोठा अपघात 

झाला आह.े तीन गाि्या एकमेकाांवर आपटल्या. एक मलू आधीच दगावले 

आह.े” 

“मला कुठे शोधायचे, ते तलुा कसे कळले?” 

“िॉक, तमु्ही गेले तीन आठविे इथे येत असल्याचे मला मादहती 

होते. मी तमु्हाला झोप ूददले असते, पण --- “ 

“हरॅी, ठीक आह.े” यावेळी िॉक्टर पासवन्ससला रिायचे होते. 

िॉक, जर सयूावने भाजल्याची केस असती तर मी तमु्हाला उठवले 

नसते. पण त्या एका गािीखाली अजनूही दोन मलुे दचरिलेली आहते.” 

“हरॅी, मी समज ूशकतो.” 

“त्यातील एक माझ्या बदहणीचे, थेल्माचे, मलू आह.े” 

िॉक्टर पासवन्सस म्हणाले, “अरे दवेा! ठीक आह.े आपण जाउया --- 

हरॅी, मला वाटते आठवि्यातनू दोन तीन रात्ींसाठी त ू मला एखादी दनवाांत 

जागा शोधनू दऊे शकशील.”  

“मी ते करू शकेन. मी ते करेन. माझ्याकिे एक दनवाांत जागा आह.े” 

सप्टेंबर आला, पण लोकसांख्या सववमान्सयपणे होते, दततकी कमी 

झाली नाही. उन्सहाळ्यात इथे आलेल्या बऱ्याच लोकाांना गावात घरे 

दमळण्याची समस्या आली. बाकी काही दस्त्रया पती व मलुे सैन्सयातनू बाहरे 

पिायची व त्याांच्या उन्सहाळ्याच्या घरी खरीखरुी दवश्ाांती घेण्याची वाट बघत 

होत्या. पणूव उन्सहाळाभर इथे रहायचा दवचार, फार थोिे लोक करत होते आदण 
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फारच थोिे प्रत्यि रादहले. भारतीय उन्सहाळा फारच सौम्य होता. अांशतः 

बांददस्त घराांमध्ये राहून सतत जनुे कपिे घालण्यात एक प्रकारची मजा होती. 

काही न ठरवता ददलेल्या मेजवान्सयाांमध्येदखेील मजा होती. नव्याने झालेल्या 

वदिलाांना त्याांच्या बाळाांशी ओळख करून घेण्याची सांधी दमळाली. त्यापैकी 

काहीजणाांनी प्रथमच त्याांच्या मलुाांना पादहले. पण िॉक्टर पासवन्ससना ती 

चाांगली मादहती होती. त्याांना पालक चाांगले मादहती असल्यादशवाय ते 

मलुाांची वा त्याांच्या पालकाांची नावे लिात ठेवण्यात माहीर होते, असे म्हणता 

येणार नाही. दखशात दशफारस करायच्या कोऱ्या कागदाांचा गठ्ठा घेऊन, ते 

त्याांच्या दवाखान्सयात परत आले. त्यावरील त्याांचे काही शेरे असे होतेः ‘एि 

रॉजसवच्या घरात रहाणारी साधारण २४ वषांची जाि मलुगी’, ’घटसपव 

झाल्याने घसादखुी असणारे १६ मदहन्सयाांचे मलू’ जेव्हा त्याांना एखाद्या घरी 

बोलावले जाई, आज तेथील लहान मलुाची तब्येत कशी आह,े ह े दवचारल े

जाई, तेव्हा तेथील स्वयांपाकीण त्याांची रुग्ण असण्याचे आियव अलीकिे 

त्याांना वाटेनासे झाले होते. अशा घरातील बाईच्या [ वैद्यकीय िेत्ाची मादहती 

असण्याची शक्यता असलेली, आधदुनक तरुण स्त्री ] िोळ्यातील भाव अशा 

प्रकारे नावि दाखवणारे असत, की म्हातारपणामळेु त्याची मानदसक अवस्था 

दबकट झाली आह ेवा तो प्यायलेला आह.े त्याांना तो आविला नाही, तर त े

दसुऱ्या िॉक्टरला बोलावत. अथावत दतथे दसुरा िॉक्टर नव्हता. जेस 

दवलीयमसन तीन वषे सैन्सयात होता. आदण वीस मैलाांच्या पररसरातील दसुरेही 

असेच होते. 

िॉक्टर पासवन्सस याांची प्रॅक्टीस गेली तीस वषे स्वप्नवत होती. पण 

मागील उन्सहाळ्यापासनू व त्यामागील थांिीपासनू, ती फारशी चालत नव्हती. 

४२ मधील  पानगळीपासनू, तो लॉजच्या सभेसाठी, बँक सांचालकाांच्या दकां वा 

दशेातील वैद्यकीय समाजाच्या एकत् येण्याच्या सभेसाठी, जात होता. तसा 
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वयामळेु तो दवकल पररदस्थतीत नव्हता. दतथे कदादचत तो लोकाांच्या 

नजरेतील आदराला धक्का न लागता दपऊ शकत असे. त्याचा गािीचालक 

म्हणनू काम करणाऱ्या मोठ्या मलुाांना तो ओरित असे. त्या मलुाांना गािी 

रात्ी घरी घेऊन जायची असे.  सांरिण खात्यात त्याांची बदली झाली तेव्हा 

स्वयांपाकीण ऱ्होिाने काम सोिले. त्यामळेु जरी, दमसेस िॉक्टर पासवन्सस, जसे 

सगळेजण त्याांच्या बायकोला म्हणत ,स्वयांपाक व घरातील इतर काम करावे 

लागे. तरी ती लोकाांना साांगे, की ती त्याांची पणूवपणे आभारी आह.े त्यामळेु 

दतला िॉक्टराांची पसु्तके वाचण्याव्यदतररक्त काही काम करायला दमळाले.  

दतला स्पशव करू शकणाऱ्या माणसाव्यदतररक्त इतर सवांपासनू तासनतास ती 

दरू एकटी पिलेली असल्याने, दतच्या हाताांना काही काम दमळाले, तेव्हा 

दतला बरे वाटले.  

हरॅी रोदसनीन ेिॉक्टर पासवन्सससाठी शोधलेली तरुुां गातील दनवाांत जागा 

दतला मादहती होती. हरॅीने त्याचे वचन पाळले. तरीही त्याची भाची, थेल्माची 

मलुगी, तो हादसा घिला, तेव्हापासनू, बरी झाली नव्हती. लपायची जागा 

त्यावेळच्या जगातील सवावत मोठ्या असलेल्या वालिॉफव  अॅस्टोररयासारखी 

नसली, तरी ती छान होती. ती दवदशष्ट जातीतील कायदा मोिणाऱ्या स्त्री 

कैद्याांसाठी असलेली जागा होती, जी फारशी वापरायची वळेच येत नसे. 

त्यामळेु िॉक्टर पासवन्सससाठी ती आदशव होती. आतापयंत दतथे फक्त काही 

दारूबाज दस्त्रयाांना ठेवण्यात आले होते. फक्त गेल्या तीस वषावत दमसेस 

पासवन्ससना एवढीच भीती होती, की कुण्या आगाऊ कैदी स्त्रीने त्याांच्या 

नवऱ्यावर भलू घालनू त्याच्याशी लग्न करू नये.  

तमु्ही काळजी करावी पण कधीच अती करू नये. न्सहाव्याने रोज दाढी 

केल्यासारखी काळजी करू नये तर दफलािेदल्फया, पेनदसदल्व्हयामधनू 
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चालताांना, बेन्सजादमन फँ्रकलीनसारख े जसे त्याचे केस फार वाढलेले ददस ू

लागले की तो काखेत पाव धरून, करत असे, तशी कधीतरी करावी.  

िॉक्टर पासवन्सससाठी कोटातील त्याला जरुरीच्या वाटणाऱ्या चेनवाले 

घि्याळ, चेनवाला तापमापक, पेन, पेदन्ससल व इतर काही वस्त ूया नेहमीच्या 

कोटात असत. जेव्हा बागेतील मेजवानीसाठी त्याला पाांढरा सतुी कोट 

घालावा लागे, तेव्हा तो या वस्त ू त्यात ठेवण्याचे काम फार त्ासाच े

वाटल्यामळेु, टाळत असे. जसे तो जनुा, काचेला तिा गेलेला चष्मा बदलनू, 

नवीन घेत नसे, जसे तो एक दमदनट, म्हणजे साठ सेकां द घालवनू, दजच्या 

सोळा मदहन्सयाच्या बाळासाठी दवषारी पररणाम कमी करणाऱ्या बाईचे नाव 

दलदहत असे, तसेच  वीस हजार मापाच्या गोळ्याांची जरूर असलेल्या जाि्या 

तरुण बाईचे नावही दलदहत नसे. जर िॉक्टरला काळजी करायला मलुेच 

नसतील, तर िॉक्टरची काळजी करणे योग्य नव्हते का? 

एकदा िॉक्टर पासवन्सस खपू हसत, घरी आले. हा दिसमसच्या 

आसपासचा ददवस होता. तो कधी स्वयांपाकघराच्या दाराजवळ येत नसे, पण 

आला. सहसा दजथनू त्याच्या दवाखान्सयात जाता येई, अशा तो किेच्या दाराने 

तो येत असे. ह े दपुारनांतर थोि्या वेळाने झाले. दमसेस पासवन्ससने स्टोव्हवर 

भाज्याांचे सपू ठेवले होते आदण ती वतवमानपत् वाचत होती. ती म्हणाली, 

“वा! 

तो बोलला, “ठीक आह.े ठीक आह.े ठीक आह.े काय मखूवपणा 

आह!े” 

“अचानक तलुा इतके खषू व्हायला काय झाले?” 

तो कोट, टोपी काढत,म्हणाला, “काही फोन आले का?” 
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“काही फोन? काय झाले आह?े तझुी लोकदप्रयता कमी होते आह,े 

असे तलुा वाटते आह ेका? सात आठ फोन आल ेहोते. ते सवव क्रमाांक तझु्या 

टेबलावरती आहते. तलुा झाले आह ेतरी काय?” 

तो म्हणाला, “माझी लोकदप्रयता कुठल्याही िणी नष्ट होणार आह.े 

जेस दवलीयमसन घरी परत येतो आह.े” त्याने खचुीवर बसनू बटू काढत 

म्हटले. 

“जेस दवलीयमसन?” 

“तो सैन्सयातनू बाहरे पिून, घरी येतो आह.े त्याने अांगावर गणवेषही 

घातलेला नाही. तो छान ददसतो आह.े कामाला लागायच्या तयारीत ददसतो 

आह.े” 

“तो इतक्या लवकर कसे काय काम सरुु करू शकेल? त्याला काही 

समजले आह ेका?” 

“आता, आता. त्याने पक्का दनणवय घेतला आह े --- तो  नोकरीतनू 

दनवतृ्त होऊन व उत्तर कॅरोलीनातील त्याच्या बायकोच्या कुटुांबाला भेटून येतो 

आह.े तो आरामात गोल्फ खेळत व इतर गोष्टी करत, येतो आह.े आता पैसे 

दमळवायचा त्याचा दवचार आह.े” 

“ठीक आह.े ह ेनवलपणूव आह.े तो ह ेसवव केव्हा सरुु करणार आह?े” 

“लगेच. मी त्याला दपुारी फोन करणार आह.े मी त्याला साांगणार 

आह,े की त्याचे सवव काही लागी लागेपयंत, तो माझा दवाखाना वापरू 

शकतो. मी त्याला हदेखेील साांदगतल े आह,े की तो आदण त्याची बायको 

तोपयंत आपल्या घरी राहू शकतात. आपल्याला कुठे जायचे असेल, तर 

पढुील आठवि्यात आपण जाऊ शकतो.” 

“व्यदक्तशः मला वाटते आपण कुठेतरी जायचे म्हणनू जाऊ.” 
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िॉक्टर पासवन्सस म्हणाले, “मलाही तसेच वाटते.” 

िॉक्टर आदण दमसेस पासवन्सस न्सय ू इांग्लांिला गेले. दतथे दमसेस 

पासवन्ससच्या भावाने चालवलेले छानसे हॉटेल होते. ते सकाळी नऊ/दहापयंत 

झोपणार होते. न्सयाहारी खोलीतच घेणार होते. पादहजे तेव्हा जनु्सया दमत्ाांना 

भेटणार होते. दपुारी दसनमेे बघणार होते. आदण जेव्हा त्याना वाटेल, तेव्हा 

बाांधाबाांध करून घरी परतणार होते.  

जेव्हा ते घरी परततील, तेव्हा ते अथावत तोपयंत त्याांच्या स्वतःच्या 

घरी दस्थरस्थावर झालेल्या दवलीयमसनला फोन करतील. पासवन्सस मांिळींच्या 

स्वागतासाठी दमसेस दवलीयमसन फुले रचनू ठेवले आदण फोनवर त्याांच े

आभार मानेल.  

िॉक्टर पासवन्ससने िॉक्टर दवलीयमसनला सवव काही जळूुन येते आह े

का, ह े दवचारायला फोन लावला. िॉक्टर दवलीयमसन मजेत त्याची प्रॅक्टीस 

करत होता. तो बँकेच्या सभेचा ददवस होता. िॉक्टर पासवन्ससना एकदाचे 

मोकळे वाटत होते. त्याांच्या सदुृढ ददसण्यामळेु बरोबरील सांचालकाांनी 

मारलेल्या शेऱ्याांमळेु त्याांना छान वाटत होते. दसुऱ्या रात्ी ते लॉजच्या सभेला 

गेले. दतथे त्याना आतील पासविव मादहती नसल्याने, नको ते शेरे ऐकावे 

लागले. [जे खरे तर त्याांना मादहती होते.] आठवि्याच्या शेवटी ते फारच 

थोि्या ओळखीच्या लोकाांना व दमत्ाांना भेटले. पण त्याांच्याकिे दहा बाराच 

रुग्ण आले. त्याांना याच ेआियव वाटले. आदण नांतर त्याना त्याचे स्पष्टीकरण 

दमळाले. सगळ्याांना वाटले, की ते अजनू बाहरेगावी आहते. त्यामळेु त्याांना 

वतवमानपत्ात जादहरात द्यावी लागली, ‘िॉक्टर पासवन्सस गावाहून परतले असनू 

त्याांनी प्रॅक्टीस सरुु केली आह.े’ त्या शकु्रवारी दपुारी वतवमानपत् प्रदसद्ध झाले 

आदण िॉक्टर पासवन्सस शकु्रवारी सांध्याकाळी लवकरच दवाखान्सयात दाखल 
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झाले. सामान्सयपणे त्याांचे कामाचे तास सहा ते आठ असले, तरी ते त्या ददवशी 

सहा ते नऊ दतथे होते. पण एकही रुग्ण आला नाही. 

ते त्याांच्या हॉलमध्ये परत आले. दतथे त्याांची बायको रेदिओवर गाणी 

ऐकत, दशवणकाम करत होती. तो म्हणाला, “आज सारे शाांत शाांत होते.”  

ती म्हणाली, “हो, दकती छान सटुका!” 

“यदु्धापवूी असायचे तसे मला वाटते, फार शाांत. आता मी ह ेमनाला 

फार लावनू घेणार नाही. दवलीयमसन इथे आल्यामळेु, मी आता नवीन रुग्ण 

घेणार नाही.”  

दमसेस पासवन्सस म्हणाली, “मी ह ेसचुवणारच होते. आता तमु्ही ते का 

घ्यावे?” 

“आता मी सवव जबाबदारी दवलीयमसनच्या खाांद्यावर टाकणार. पण 

मला अजनू काही गोष्टी करायच्या आहते, त्या मला का करता येऊ नयेत? 

उदाहरणाथव, दर दोन/तीन आठवि्याांनी न्सययूॉकव ला फक्त रात्भर जायचे आदण 

काही  दनष्णात िॉक्टराांना काम करताांना बघायचे आह.े” 

“आपण दोघेही जाऊ शकतो. दर एका आठवि्यान े तमु्ही 

दवाखान्सयात जा व मी --- खरेदी करेन. दकां वा सकाळचा दसनेमा बघेन. ते छान 

ठरेल.” 

िॉक्टर पासवन्सस बोलले, “मी याबद्दल दजतका जास्त दवचार करतो, 

दततकी ती छान कल्पना असल्याचे मला वाटते.” 

“मला वाटते, ही फारच छान कल्पना आह.े” 

िॉक्टर पासवन्ससनी त्या आठवि्याचा टाईम्स घेऊन, काही दमदनटे पाने 

चाळली. “काही म्हण, पण मला नवल वाटते. मला वाटते लवकरच आपण 
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दवलीयमसन व त्याच्या बायकोला रदववारी रात्ी जेवायला बोलाव.ू त्याला 

सगळे तरुण लोक मादहती आहते. पण धमवगरुू मॅक्कीट्रीिज, त्याची बायको, 

वकील म्यलुिून व त्याची बायको --- ह े लोक त्याला चाांगले मादहती 

असतील.” 

“हां.” 

तो मादसकातील लेखाकिे वा तत्सम कशाकिे तरी वळला .त े

वाचले. मादसक बांद केले. आपण पत्ते खेळू या का?” 

ती बोलली, “ठीक आह.े तमु्ही टेबल लावा. तोपयंत मी माझे 

दशवणकाम पणूव करते.” 

त्याने टेबल व सरळ पाठीच्या खचु्याव बाहरे आणल्या. त्याने पत्ते 

दपसनू काटण्यासाठी ठेवले. दतने दतचे पत्ते उचलले. त्याने त्याचे उचलले व 

दतला बघण्यासाठी धरले. त्याने दतच्याकिे बदघतले, तर ती त्याच्या पत्तयाांकिे 

बघत नव्हती. दतच्या िोळ्यात काळजी उमटली होती --- काळजी, अगदी 

सरळ ते ददसत होते. त्याला हसण्यादशवाय काही सचुेना.  

त्याने दवचारले, “मी कोणाला फसवतो आह?े अां --- ?” त्याने 

दवचारले व तो हसला. 

आता ती पण हसली. 
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THE MOCCASINS 

मऊ चामड्याचे बूट 

 

एका घराच्या हॉलमध्ये अधववट अांधारात समुारे वीस माणसे बसली 

होती. गॅलरीत अजनू अांधारात काहीजण बसली होती. पण ते दोन आदण 

चारच्या गटात होते. ते हळू आवाजात बोलत होते, दकां वा गप्प होते. त्यामळेु 

ती काही मेजवानी वाटत नव्हती. लहान गटात जसा एकच आवाज येतो, तसे 

इथे नव्हते. पणूव गोंधळ होता. त्यात अजनू काही वेगळे होते. त्यात एकदत्तपणे 

अपेिा करण्यासारखे काही नव्हते. साधी भाषा दकां वा दोन भाषाांचे दमश्ण 

नव्हते. मेरीला वाटले, दतला दोन्सही जाणवते आह.े जसे काही लोक 

सभोवताली बसले आहते, पहुिले आहते. कशाची तरी वाट पहात आहते. 

पण दवशेष काही होण्याची, असे नव्ह.े बरीच रात् झाली होती. एक बाई 
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सोिून, सवव सयूावच्या उन्सहाने खपू रापलेले लोक! त्यातील अधे खेळल्यामळेु, 

तसे झाले होते. ते दमलेही होते. जेव्हा दनग्रो घरमालकाबरोबर मेरी आदण 

दतचा भाऊ हॉलमध्ये आले, तेव्हा कोणीही माणसे उठून उभी रादहली नाहीत. 

हवाईयन रांगीत शटव घातलेला धट्टाकट्टा, जाि माणसू वायरचे ब्रश मऊपणे 

वाजवत, रेदिओ फोनोग्राफवर िोरसे ब्रदसवच्या रेकॉिव केलेल्या सांगीताच्या 

तालावर मोठ्या जाणकारीने, ताशा बिवत होता. तो सवावत जास्त रापलेला 

होता. छातीपासनू अध्याव चि्िीपयंत आदण पायाांपासनू छोट्या मोज्याांपयंत, 

तो रापलेला भाग ददसत होता. तो हसे आदण वायरचा ब्रश आनांदाने हलवे. 

पण न थाांबता वाजवत राही. मेरी आदण दतच्या भावाच्या येण्यापेिा ‘प्रेमाची 

दनळी खोल भावना’ या धनूमध्ये त्याला जास्त रुची होती. 

उन्सहाने न रापलेली एकमेव बळकट, सोनेरी केसाांची बाई मेरी आदण 

जॅकचे अदभनांदन करायला आली. दतचे हास्य नम्र व झटपट होते. आदण ते 

भेटी दणेारे नव्या लोकाांची ओळख साांगत होते. जर ओळख समाधानकारक 

नसेल तर, नवीन लोकाांना हाकलनू ददले जात होते. 

तो म्हणाला, “दमसेस फॉदरदगल, मी जॅक टे्रसी आह ेआदण ही माझी 

बहीण मेरी आह.े” 

लगेच दतच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरले. “ओहो, हो. का? हो. मी फार 

खषू झाले. कालव शेफिवने तमु्हाला पाठवले आह,े नाही का?” 

जॅक म्हणाला, “हो, त्यानेच.”  

ती बोलली, “ठीक आह.े”  

त्याने सभोवताली पादहले. पण मांद प्रकाशात, त्याला कुणी 

ओळखेना.  

“तो इथे आह?े” 
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“नाही. तो इथे नाही. अजनू तरी तो इथे नाही. पण त्याने होब 

साऊां िहून फोन केला आह.े तो येतो आह ेआदण आम्ही --- मी आदण माझा 

नवरा --- िॉक, तझुी अपेिा करत होतो.” 

दतने ताशा वाजवणाऱ्या माणसाला बोलावले.  

त्याने सांगीताच्या तालावर मान िोलावली आदण बोलला, “येतो आ 

– ह,े आ --- ई.” रेकॉिव सांपली आदण तो दतघाांना येऊन दमळाला. तो झटपट 

हलला. दतथनू पळून जाण्याइतकी शक्ती त्याच्यात नव्हती. त्याचा आदवभावव 

बायकी होता. तो आखिल्यासारख्या हालचालीने सावकाश पाऊले टाकत 

होता. त्याचे हात मोठे असनू, त्याची पकि मजबतू होती. मग दतथे एक 

दवरोधाभास घिला. रॉकेन या नॉवेदजयन फुटबॉलपटूच्या सरुवातीच्या 

काळात दकां वा मतृ ह्यगुो बेझिेक याच्या शेवटच्या काळात, तो चाांगल्यापैकी 

रिक होता. त्याचे दवरळ करिे केस, मधोमध भाांग असलेले होते. तो गटाची 

बाांदधलकी असल्यासारखा वाटत होता. त्याच्या बायकोने टे्रसीची ओळख 

करून ददली. त्याने एक हात जॅकच्या खाांद्यावर टाकला आदण दसुरा मेरीच्या 

उघि्या खाांद्यावर टाकला.  

तो म्हणाला, “कालव कुठल्याही िणी इथे येत जात असेल. पण 

दवेाला नैवेद्य म्हणनू दाखवलेल्या पेयापासनू स्वतःला वांदचत करण्यात काय 

अथव आह?े त ूत्याला नाव द ेआदण आपण ते दपऊ. माझे स्वतःचे असे क्रशर 

नावाचे लहानसे पेय आह.े” तो दजवणी रुां दावत हसला. 

दमसेस फॉदरदगल म्हणाली, “िॉक, आता?” 

मेरीने दवचारले, “क्रशर म्हणजे काय?”        

“तलुा स्वतःला ते करून बघायला आविेल का?” 

मेरी म्हणाली, “मला स्कॉच घ्यायला आविेल.” 
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िॉक बोलला, “अरेच्च्या, म्हणजे खास काही आविीदनविी  

नाहीत?” 

मेरी म्हणाली, “तसे म्हणा हवे तर! --- “ 

िॉक बोलला, “ह ेजास्त ठीक झाले. दमस्टर टे्रसी, तमुचे काय?” 

जॅक म्हणाला, “मी बोबोनव आदण सोिा पसांत करेन.” 

िॉक बोलला, “त ू बोबोनव दपतो आहसे, ह े तझेु कदादचत बरोबर 

असेल. मला वाटते त ूशनू्सयातनू सरुवात केली असावीस.” 

मेरी म्हणाली, “मी तसे केले आह.े” 

“तर मग त ू िॉ फॉदरदगलबरोबर ये आदण क्रशर कसे बनवायचे ते 

दशक. दमस्टर टे्रसी, तमु्ही मदरदगलबरोबर जा व त्या बायकाांना मेजवानी द्या.” 

त्याने मेरीभोवती त्याचा हात टाकला व दतला इमारतीच्या प्रवेशिाराजवळ 

असलेल्या बांददस्त जागेतील बारमध्ये नलेे.  

मेरी म्हणाली, “फॉदरदगल व मदरदगल, ह ेछान आह.े” 

तो हसला. मला मादहती नाही, की दनदान या दपढीत हा दवचार कुणी 

केला नाही. अथावत हा मी दजथनू आलो, त्या पदिम व्हदजवदनया मधील हा 

जनुा कौटुांदबक दवनोद आह.े पण जेव्हा आमचे न्सययूॉकव मध्ये लग्न झाले, तेव्हा 

त्याांनी आम्हाला फ्रान्ससमधील बांदर व सटु्टी घालवायचे मनोरांजन कें द्र कॅनीज 

इथे आम्हाला ह ेनाव ददल.े कॅदलफोदनवया दकां वा इथे, जेव्हा आम्हाला, लवकर 

दकां वा उशीरा, नवीन गदी भेटे, तेव्हा कुणीतरी आम्हाला फॉदरदगल व 

मदरदगल म्हणायला सरुवात केली. शाांघाय, भारत, नैरोबी, इथेही.” 

मेरी म्हणाली, “तमु्ही सगळीकिे रादहला आहात?” 

तो म्हणाला, “खपू दठकाणी. जवळजवळ सगळीकिे --- सगळीकिे 

त्याना आम्ही ददसत अस.ू” बोलताांना त्याने त्याचे पेय दमसळले.  
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मेरी बोलली, “ह ेप्रेमघर आह.े” 

“ते, ते आह ेका? ठीक आह.े फँ्रक आदण हझेॅल याांना मादहती आह,े 

की कसे रहायचे.” 

“कोण?” 

“ओहो, तलुा फँ्रक आदण हझॅेल, ब्लेलॉक्स, मादहती नाहीत का -? ह े

घर आमचे आह,े असे समज ूनकोस. नाही बाळा. आम्हाला आमचे ह े दमत् 

मादहती आहते. सेंट लॉरेन्सस नदीजवळ सराव करताांना, हझेॅल ब्लेलॉक्सने 

दतचा पाय मोिून घेतला. म्हणनू त्याांनी मदरदगलला व मला खाली येऊन, 

त्याांच्यासाठी दार उघिायला साांदगतले. फे्रन्सच दारूचा घटुका घेईपयंत 

आम्हाला दकल्ला लढवायला साांदगतला. हो. हझेॅलचा पाय बरा होईपयंत, 

दतथे आम्ही ते त्याांच्याकरता उघिे ठेवले. हझेॅलवर आम्ही खपू  प्रेम केले व 

मान ददला व त्या सुांदर पायाची स्ततुी केली --- दतने त्या पायाची मदहनाभर 

काळजी घेतली असेल, अशी आम्ही आशा केली. जेव्हा आम्हाला पाम 

झऱ्याकिे जायचे असेल, तेव्हा उत्तरेकिे वर आम्ही जाऊ शकू. दतथे त्याचा 

एक घोट घेऊन, थोिे िोक्यावर दशांपिू.” 

दतचा हात िोक्यावर ठेऊन, मेरीने पेयाची चव बदघतली. ती हसली. 

“अजनू तरी काही पररणाम नाही.” 

“अथावतच नाही. मी थोिे ताणले, पण फार लावनू धरले नाही. आता 

एक तझु्या भावासाठी व एक िॉक्टर फॉदरदगलसाठी. मग त ू माझ्याशेजारी 

येऊन बस.” त्याने दोन मोठे उांच पेले दव्हस्की, सोिा आदण बफव  घालनू ददले. 

त्याने ते सांपवत आणले, तेव्हा लाांब उघिलेल्या दरवाज्याच्या कोपऱ्यात उभे 

राहून, एक परुुष व एक बाई खपू गांभीरपणे बोलत होते. एक बोट दकनाऱ्याशी 

लागताांना मेरी बघ ूशकली. 
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िॉक म्हणाला, “दतथे उजेि पािल्यादशवाय जाऊ नका.” 

बाई बोलली, “आम्हाला आमचा मागव मादहती आह.े” 

िॉक म्हणाला, “एकमेकाांभोवती दपांगा घालण्याचा!. नाही. गांभीरपणे 

--- खरेच उजेि पािा.” 

बझ म्हणाला, “का?”  

िॉक म्हणाला, “मऊ चामि्याचे बटू.” [अशा चैनबाज पाटीमध्ये न 

शोभणारे, नवखेपणाचे प्रदतक असलेले पारांपाररक बटू] तो बारमध्ये गेला. 

तेथील मनषु्याने बाईकिे बघनू भवुई उांचावली. ती शहारली, तेव्हा 

दतच्याबरोबर असलेल्या माणसाने िॉककिून, दवजेरी घेतली आदण ते 

अांधाऱ्या बोटीकिे गेले. 

िॉक म्हणाला, “जर दतला तसे वाटत असेल, तर ते प्रेम असले 

पादहजे.”  

“चला, या.” 

मेरी बोलली, “प्रेम मला कधीच तशा अांधाऱ्या जागी जाऊ दणेार 

नाही.” 

िॉक म्हणाला, “तझु्या वयात नाही.” 

दमसेस फॉदरदगल आता लि न गेलले्या एका जोिप्याच्या [मेरीने 

न्सययूॉकव मध्ये पादहलेली तरुण मलुगी व एक दयु्यम दजावचा दसनेअदभनेता] 

बरोबर बसलेल्या जॅकला एक दव्हस्की, सोिा आदण बफव  घातलेला पलेा 

ददला आदण  मग ती आदण िॉक ताशाजवळील खचु्यांकिे गेले.  

मेरी म्हणाली, ‘तमु्हाला खळेायचे असेल. तर तमु्ही खेळा.” 
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िॉक मेरीकिे बघत बोलला, “मी नांतर खेळेन. मी तझु्याबरोबर 

वाऱ्याच्या झळुुकेचा आस्वाद घेतो.” 

मेरी बोलली, “ठीक आह.े माझ्या वयात नाही, म्हणजे तमु्हाला काय 

म्हणायचे होते?” 

त्याने उत्तर दणे्यापवूी त्याांनी दसगरेटी पेटवल्या. माझ्या कल्पनेप्रमाणे, 

तझु्या वयामळेु, तझु्याकिे खपू प्रेम चालनू येते. तलुा त्यासाठी मऊ 

चामि्याचे बटू घालायची जरुरी नाही.” 

“नाही?” 

त्याने दतचा अभ्यास केला. व मग मान हलवली. तो म्हणाला, 

“नाही.” नांतर तो िणभर थाांबला आदण नांतर जे काही बोलणार होता, ते 

बोलला नाही. त्याने त्याचा अधवपेला सांपवला. आदण मग गप्पाटप्पाांकिे 

वळला. “त ूदहवाळ्यात सहसा कुठे जातेस?” 

“सहसा मी शाळेत असते.” 

“अरे दवेा, मला वाटले होते त ूवयाने लहान आहसे, पण इतकी लहान 

असशील, असे वाटले नव्हते. त ूयावषीच शाळेतनू बाहरे पिली असावीस, 

असे मला वाटले.” 

ती म्हणाली, “मागील उन्सहाळ्यात.”  

मागील उन्सहाळ्यात? त ूलाँग आयलांिची आहसे का?” 

ती म्हणाली, “हो.” 

तो म्हणाला, “त ूनक्कीच श्ीमांत घरातील असावीस. ओहो, नक्की. 

तझेु विील बहुधा हरमन टे्रसी असावेत.” 

ती म्हणाली, “हो.” 
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“मग तलुा फक्त कर सोिून, काळजीचे काही कारण नाही. सवव 

चांगळच असणार. इथे कालव शेफिव कुठे बसतो? जर मी फार प्रश्न दवचारत 

असेन, तर मी तसे नेहमीच करतो. कालवशी तझुा काही सांबांध नाही ना?” 

ती म्हणाली, “नाही.” 

तो म्हणाला, “यामळेु बऱ्याच प्रश्नाांची उत्तरे दमळाली.” 

ती बोलली, “असे आह ेका? छान.” 

तो हसला. “त ूम्हाताऱ्या फॉदरदगलबरोबर खट्याळपणा करू नकोस. 

जर मी तझु्या वयाचा असतो, तर मला त ू जन्समायच्या आधी कालव मादहती 

असता. आदण जर ते बरोबर नसेल, तर मी फक्त एकदोन वषावने चकुत असेन. 

खरे का? आता मी तझुा भाऊ कधी येतो आह,े याचा तकव  करत नाही.”  

त्याने दरवाज्याकिे पादहले. “ठीक आह.े आता मी ते करतो. आता 

थोि्याच वेळात, तो लहानशा एदमलीला आणत असेल. तो हॉलीविूच्या 

हनॅो लोकाांमध्ये स्वतःशीच बोलत असेल. मी असे समजतो, की तझुा भाऊ 

कठीण पररदस्थती हाताळू शकतो.” 

“असे कसे काय म्हणता?”  

“ठीक आह.े तझुा भाऊ इथे येण्यापवूी, आमचा अदभनेता दमत् 

एदमली बरोबर ठीक वागत होता. कठीण पररदस्थतीचा तो अथव आह.े दमस्टर 

हॉलीविू हा वाईट अदभनतेा आह ेआदण हचे मी परतदखेील साांगेन.  

“जॅक चाांगला मारामारी करणारा आह.े” 

िॉक म्हणाला, “मग ह े ठरले. बहधुा तो येथील पाटीसाठी योग्य 

असावा.”  

“मी अशी आशा करते.” 
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िॉक म्हणाला, “नाही. तमु्ही अशी आशा करू नका. दारवानानन े

िॉकचा ररकामा पेला उचलला. मेरीने मान हलवली. कोणीतरी उठले आदण 

फोनोग्राफ सरुु केला. त्यामळेु मेरी आदण िॉकमध्ये शाांतता प्रस्थादपत झाली. 

ती वळली आदण दतने त्याला दतच्याकिे बघताांना पादहले. तो हसला. 

“त ूखपू सुांदर आहसे, एवढेच.” 

ती म्हणाली, “आभारी आह.े” 

“एवढेच नाही. मला तझु्याबद्दल अजनू बरेच काही जाणनू घ्यायचे 

आह.े” 

ती म्हणाली, “दवचार.” 

‘नाही. मला काय जाणनू घ्यायचे आह,े ते त ूदवचारु नकोस.   आदण 

ते जाणनूही माझे काही भले होणार नाही आह.े”  

“नाही?” 

दारवानाने िॉकला पेय आणनू ददले. त्याने ते जोरात प्यायले आदण 

सावकाशीने खोलीभर व बाहरेील दाराकिे पादहले. दोन जोिपी नाचत होती. 

त्याांनी एकमेकाांना घट्ट जवळ धरले होते. मेरी जेव्हा मेजवानीत सामील झाली, 

तेव्हा दोन खोल्याांमधील सांभाषण शाांत रादहले. िॉक पढेु झकुला आदण त्याने 

मेरीकिे त्याचे तोंि होईल, असे िोके वळवले.  

“ती बोलली, “काय?’ 

मी तझेु चुांबन घेण्यासाठी माझ्या आयषु्याचे एक वषव दईेन. तलुा 

साांगतो, पढुचे वषव नाही. एक चाांगल्यापैकी वषव.” 

ती म्हणाली, “खरेच?“ 

“पण सोळा हजार कारणाांसाठी, खरे तर त्याचा काही प्रश्न नाही. तेव्हा 

त ूमाझ्यावर अजनू एक उपकार करशील का?” 
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ती म्हणाली, “मी तझेु चुांबन घेणार नाही.” 

“ते नव्ह.े दसुरे एक माझे व तझेुही काम आह.े त ू कृपया त ू येथनू 

दनघनू, घरी जाशील का?” [त ूअशा प्रकारच्या पाटीसाठी योग्य नाहीस.] 

ती बोलली, “ठीक आह.े” व उठून उभी राहू लागली. तो उठला व 

दतच्या हाताला स्पशव केला. पण दतने तो झटकून टाकला व ती दतच्या 

भावाकिे गेली. घरी जाण्यासाठी त्याचे मन वळवायला एक दमदनट लागले. 

आदण असे करताांना दतन े काय शब्द वापरले, ते त्याला ऐकू आले नाहीत. 

जेव्हा ते हॉलमध्ये आले, तेव्हा िॉक उठला.  

तो म्हणाला, “मी तमु्हाला वाट दाखवतो.” 

मेरी बोलली, “आभारी आह.े आम्ही ती शोधनू काढू.” तो त्याांच्या 

मोटारीपयंत चालत गेला. “टे्रसी, मला तझु्या बदहणीला एक गोष्ट साांगायला 

आविेल.” 

“मला वाटते, त ूआधीच फार साांदगतले आहसे. ह े जे काही चालल े

आह,े ह ेमला मादहती असते, तर मला तझु्या नाकावर एक गदु्दा मारायला हवा 

होता.” 

िॉक म्हणाला, “नक्कीच तसे करू नकोस. करायचा प्रयत्नही करू 

नकोस.” तो मेरीला म्हणाला, “फक्त एक गोष्ट लिात ठेव. तलुा त्यासाठी 

चामि्याचे मऊ बटू घालनू चालायची गरज नाही.”  

जॅकने दवचारले, “तो कशाबद्दल बोलतो आह?े” 

मेरी म्हणाली, “त्याच्याकिे कोण लि दतेे आह?े  
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अनवुाददकेची ओळख  

डॉ. वषृाली जोशी 

 

B Sc, M A, M Ed, Ph D 

२५ अनवुाददत कथा मराठी मादसकामधनू प्रदसद्ध झाल्या आहते. ई 

सादहत्यतफे एक्केचाळीस पसु्तके प्रदसद्ध झाली आहते. 

मराठी व इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन केले आह.े 

सांशोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आह.े 

कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषूवल ेआह.े 

सगुमसांगीत स्पधेत पाररतोदषके, दसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, 

कदवता करण्याचा व शब्दकोिी बनवण्याचा छांद आह.े 

 

सांपकव : वषृाली जोशी ७, अिय, २० तळुशीबागवाले कॉलनी पणुे 

४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५  
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वषृाली जोर्ी याांची चाळीस पसु्तके 

  

ज्या कव्हरवर दक्लक कराल 

 ते पसु्तक उघिेल 

(नेट आवश्यक) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pacific_somom_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sommerset2_stories__vrishali_joshi.pdf
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   Agatha 

Christrie 

ज्या कव्हरवर दक्लक कराल 

 ते पसु्तक उघिेल 

(नेट आवश्यक) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercule_poirot_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot_katha__3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/poirot_katha__2_vrishali_joshi.pdf
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िॉ. वषृाली जोशी याांची पसु्तके 

 

 

 

  

ज्या कव्हरवर दक्लक कराल 

 ते पसु्तक उघिेल 

(नेट आवश्यक) 

Agatha 

Christrie 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_1_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/theft_ruby_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dmmirror_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/leacock_bh_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tolstoy_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ivan_ilyich_mrityu_tolstoy_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dickens_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kantalwani_gosht_checov_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mark_twain_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chekhov_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/buddhibalachi_gosht_stephen_zwaig_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/roald_daal_stories__vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_3_vrishali_joshi.docx.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sound_of_music__vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwkatha_4_vrishali_joshi.pdf
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शेरलॉक होम्स 

भाग १ ते ८ (५० कथा) 

ज्या कव्हरवर दक्लक 

कराल ते पसु्तक उघिेल 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holms_4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_8_vrishali_joshi.pdf
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे पांधरावे वषश. 

डॉ. वृषाली जोशी याांचे िे एक्केचाळीसावे पुस्िक. 

 

िॉ. वषृाली जोशी या मराठी व इांग्रजी या भाषाांच्या दविान आहते. 

त्या प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ दवदशेात राहून तेथल्या वाचन 

सांस्कृतीचा अनभुव घेतला आह.े तशी वाचन सांस्कृती महाराष्ट्रातही 

दनमावण व्हावी असे त्याांना वाटते. वाचकाांची अदभरुची उांचावली तरच 

लेखकाांकिूनही दजेदार सादहत्य दनमावण होईल. इांग्रजीतील उच्च दजावच े

दनविक लेखकाांच े सादहत्य मराठीत अनवुाद करून मराठी वाचकाांची 

अदभरूची सांपन्सन व्हावी यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तस े पहाता 

अनवुाददत पसु्तकाांना अनेक व्यावसादयक प्रकाशकाांकिून मागणी असते. 

परांत ुमराठीतील जास्तीत जास्त वाचकाांपयंत आपल ॆसादहत्य जाव ेम्हणनू 

त्याांनी ई सादहत्यची दनवि आपल्या पसु्तकाांसाठी केली आह.े त्याांनी 

आजवर ई सादहत्यच्या वाचकाांसाठी केलेल्या जागदतक सादहत्याच्या 

अनवुादाांची दिा िजारािून अहधक पृषे्ठ प्रकादशत झाली आहते व तो 

एक दवक्रमच आह.े 

िॉ. वषृाली जोशी याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई 

सादहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना दवनामलू्य दतेात. 

असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आदण त्यातनू कसलीही 
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अदभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हजार वषे कवीराज 

नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही परांपरा सरुू आह.े अखांि. 

अजरामर. म्हणनू तर ददनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ू

गणपलेु(९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), 

शभुाांगी पासेबांद(१४), अदवनाश नगरकर(४), िॉ. दस्मता दामल(े९), िॉ. 

दनतीन मोरे (४३), अनील वाकणकर (९), फ्रादन्ससस आल्मेिा(२), मधकुर 

सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू दशरगाांवकर (८), अशोक 

कोठारे (४७ खांिाांचे महाभारत), श्ी. दवजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथव), 

मोहन मिण्णा (जागदतक कीतीच े वैज्ञादनक), सांगीता जोशी (आद्य 

गझलकारा, १८ पसु्तके), दवनीता दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नांददनी दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (१०), िॉ. वषृाली जोशी(४१), 

िॉ. दनमवलकुमार फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांददनी 

धारगळकर (१५), अांकुश दशांगािे(३४), आनांद दशेपाांिे(३), नीदलमा 

कुलकणी (२), अनादमका बोरकर (३), अरुण फिके(६) स्वाती 

पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण दव. दशेपाांिे(५), ददगांबर 

आळशी, प्रा. लक्षमण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), 

जगददश खाांदवेाले(६) पांकज कोटलवार(६) िॉ. सरुुची नाईक(३) िॉ. 

वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(१०), श्याम कुलकणी(११), दकशोर 

कुलकणी, रामदास खरे(४), अतलु दशेपाांिे, लक्षमण भोळे, दत्तात्य 

भापकर, मगु्धा कदणवक(४), मांगेश चौधरी, प्र. स.ु दहरुरकर(३), बांकटलाल 
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जाज ू(३), प्रवीण दवणे, आयाव जोशी, िॉ. सरोज सहस्रबदेु्ध (६), अरदवांद 

बधुकर (४) असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी लेखक ई सादहत्यिारे आपली 

पसु्तके लाखो लोकाांपयंत दवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा सादहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक ददवस मराठीचा सादहत्य विृ 

जागदतक पटलावर आपली ध्वजा फिकवील याची आम्हाला खात्ी 

आह.े यात ई सादहत्य प्रदतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े 

अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू 

नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आदण या सवांचा सामदूहक स्वर 

गगनाला दभिून म्हणतो आह.े  

 

 

 

आदण ग्रांथोपजीदवये । दवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट दवजयें । होआवे जी । 

 

 

 

 

 

 


