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सवव हक्क अनवु ाददके च्या स्वाधीन. या अनवु ादातील कोणताही भाग कोणत्याही माध्यमातनू प्रदसद्ध करण्यासाठी
अनवु ाददके ची पवू व परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे.
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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

कत्तल करायची िेंढी व इतर कथा
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हालाही आनदां वमळे ल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आदशवावद आदण शभु ेच्छा द्या
लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या दमत्ाचां े मेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक मेल आदण Whatsapp करा
ई सादहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्सस्टाग्राम, टेदलग्राम याांवर स्वतः जा व इतरानां ा आमांदत्त
करा. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सवावत बहुमोल अशा तमु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व
ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक
प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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➢ दवनामूल्य दवतरणासाठी उपलब्ध .
➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता .
➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापूवी दकांवा वाचनाव्यदतररक्त कोणताही
वापर करण्यापूवी ई प्रदतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
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Roald Dahl
रोआल्ड डाल

रोआल्ड डाल हा नॉवेदजयन वश
ु थाकार
ां ाचा दिटीश कादबां रीकार, लघक
व पटकथाकार होता. जगभर त्याच्या पस्ु तकाच्ां या दोनशे पन्सनास लाखाहां ून
अदधक प्रती खपल्या. तो वेल्समध्ये नॉवेदजयन पालकाच्ां या पोटी १३ सप्टेंबर
१९१६ मध्ये जन्समला. त्याचे बरे चसे जीवन त्याने इग्ां लडां मध्ये व्यतीत के ले. २३
नोव्हेंबर १९९० मध्ये तो मरण पावला.
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Lamb to the Slaughter

कत्तल करायची मेंढी

खोली स्वच्छ व उबदार होती. पडदे ओढलेले होते. दोन टेबलावरील
ददवे, जळत होते. त्यातील एक टेबल दतचे होते व दतच्या दवरुद्ध बाजल
ू ा
असलेल्या टेबलाजवळ, ररकामी खचु ी होती. दतचा नवरा कामावरून घरी
येण्यासाठी, मेरी मेलनी थाांबली होती.
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दतच्या भोवतालची हवा, मांदपणे हसत होती. दशवणकामात दतने
घातलेले डोके , शाांत होते. दतला सहावा मदहना चालू होता. त्यामळ
ु े दतची काांती
आश्चयवकारक ररत्या, आरस्पानी ददसत होती. चेहरा दनरागस, डोळे पवू ीपेिा
अदधक काळेभोर व मोठे ददसत होते. जेव्हा घड्याळ पाचला दहा दमदनटे अशी
वेळ दाखवू लागले, तेव्हा दतला गाडीच्या दाराचा व दकल्ली दिरवल्याचा
आवाज ऐकू आला. ती दतचे दशवणकाम बाजल
ू ा ठे ऊन, तो आल्याबरोबर
त्याचे स्वागत करण्यासाठी, उभी रादहली.
दतच्यासाठी ददवसातली ही वेळ, नेहमीच िार छान असायची. घरात खपू
वेळ एकटीने घालवल्यावर, शातां पणे व सावकाशीने त्याच्या सहवासाचा आनदां
लटु णे, यात ती खपू समाधानी होती. तो ज्या पद्धतीने दारात येई, डौलदारपणे
पाऊले टाकत, खोली ओलाडां े व खचु ीवर आरामात बसे; या सवावमळ
ु े ती खषू
होऊन त्याच्यावर प्रेम करे . दतच्यावर दखळलेल्या त्याच्या डोळ्यात खोलवर
पहात, त्याच्या तोंडाचा मजेशीर आकार बघत, व तो ज्या पद्धतीने गप्प राहून,
त्याची दमणक
ू साांगे; त्यासाठी ती त्याच्यावर अगदी मनापासनू प्रेम करे .
ती म्हणाली, “मला वाटते, तझ्ु यासारख्या जेष्ठ पोदलसाला ददवसभर
पायपीट करायला लावणे, हे लाजीरवाणे आहे.” तो काही बोलला नाही.
मग दतने परत दशवणकामात डोके खपु सले. ती बोलली, “दप्रय, मी
तझ्ु यासाठी चीज आणू का? आपण जेवायला बाहेर जाऊ असे वाटल्याने, मी
काही स्वयपां ाक के ला नाही.”
“नको.” तो म्हणाला.
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ती पढु े म्हणाली, “बाहेर जायला तू िार दमला असशील, तर फ्रीजमध्ये
बराच माल पडलेला आहे. तर खचु ीतनू न उठता तल
ु ा तो खाता येईल.”
एखादे हास्य दकांवा मान हलवणे, यासाठी दतचे डोळे त्याच्याकडे लागले
होते,
पण त्याच्याकडून काहीच उत्तर दमळाले नाही.
“ठीक आहे. पदहल्याांदा मी तल
ु ा चीज आदण खारी दबदस्कटे आणते.” ती
बोलत रादहली.
दतने दतच्या खचु ीत, अस्वस्थपणे हालचाल के ली. दतचे मोठे डोळे
अजनू ही त्याच्या चेहऱ्यावर, दखळलेले होते.
“पण तल
ु ा जेवण घ्यावेच लागेल. आपण मेंढीचे काप खाऊ शकतो. की
तल
ु ा डुकराचे मास आवडेल? तल
ु ा हवे असेल, ते सगळे फ्रीजमध्ये आहे.”
तो बोलला, “ते दवसर.”
“पण दप्रय, तल
ु ा जेवलेच पादहजे. मी काय ते बघते. मग तू तल
ु ा हवे तसे
खा, दकांवा खाऊ नकोस.”
दतने उठून टेबलावर ददव्याशेजारी, दशवणाचे सामान ठे वले.
तो म्हणाला, “खाली बस. एका दमदनटाकरता, खाली बस.”
सवव वेळ त्याच्याकडे मोठ्या घाबरलेल्या डोळ्यानां ी बघत, ती पन्सु हा
हळूहळू खाली बसली.
तो म्हणाला, “मला तल
ु ा काही सागां ायचे आहे.”
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“काय झाले, दप्रय? तल
ु ा काय साांगायचे आहे?”
आता तो एकदम दस्थर बसला. त्याच्या शेजारील टेबलावरील ददव्याचा
उजेड त्याच्या हनवु टी व ओठावां र न पडता, चेहऱ्याच्या वरच्या भागावर पडेल,
अशा तऱ्हेने त्याने त्याचे डोके खाली के ले. त्याच्या डाव्या डोळ्याजवळील
कोपऱ्यातील छोटा स्नाय,ू हलताना दतने पादहला. तो म्हणाला, “मला भीती
वाटते, की तल
ु ा थोडासा धक्का बसेल. पण तल
ु ा आता एकदाचे सगळे
सागां ायचे, असे मी ठरवनू टाकले आहे.”
त्याने िार वेळ घेतला नाही. िक्त चार ते पाच दमदनटे! जसेजसे तो साांगत
गेला, तसेतसे प्रत्येक शब्दाबरोबर, तो दतच्यापासनू दरू दरू गेला. सबांध वेळ ती
भीतीदायक बधीरपणे त्याच्याकडे बघत, अगदी स्तब्ध बसनू होती.
तो पढु े बोलला, “एकांदरीत असे आहे. आदण हे तल
ु ा साांगणे वाईट आहे,
पण माझ्याकडे, दसु रा काही इलाजच नव्हता. अथावत मी तल
ु ा पैसे देईन व तझु ी
ख्यालीखश
ु ालीही पाहीन. मी अशी आशा करतो, की यामळ
ु े तू चक्रावनू जाणार
नाहीस. माझ्या कामासाठी, ते चाांगले ठरणार नाही.”
“मी जेवण आणते.” ती कसेबसे बोलू शकली. आदण यावेळेस त्याने
दतला थाबां वले नाही.
यापैकी कशावरही दवश्वास न ठे वण्याची, दतची पदहली प्रदतदक्रया होती.
कदादचत ती दतच्या कामाला लागली व काही ऐकलेच नाही असे भासवले.
आदण नांतर ती जेव्हा एक प्रकारे जागी झाली, तेव्हा असे काही झालेच नाही,
असे जणू समजू लागली.
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ती जेव्हा खोलीत चालू लागली, तेव्हा दतच्या पायाांना जदमनीचा स्पशव
जाणवेना. दतला काहीच जाणवेना. सवव गोष्टी आपोआप होत होत्या.—
खालच्या खोलीत पायऱ्या उतरून जाणे, ददवा लावणे, फ्रीज उघडून, आतमध्ये
हाताला प्रथम लागलेली वस्तू धरणे.
मेंढीचा पाय. गोठलेला मेंढीचा पाय.
ठीक आहे. त्याना जेवणासाठी मेंढी असणार आहे. ती तो मेंढीचा पाय
घेऊन वरती येत.े हॉलमध्ये चालत येत.े तो दतच्याकडे पाठ करून दखडकीजवळ
उभा आहे, हे बघनू ती थाांबते.
दतचा आवाज आल्यावर न वळता, तो म्हणतो, “कृ पया माझे जेवण बनवू
नकोस. मी बाहेर चाललो आहे.”
या िणी मेरी मेलनी सरळ चालत, त्याच्या मागे जाते. आदण न
थाांबता, दतच्या हातातील गोठलेला मोठा मेंढीचा पाय हवेत उांच करून,
जोराने त्याच्या डोक्याचा मागच्या बाजल
ू ा मारते.
जसे काही लोखांडी काांबीने, दतने त्याला मारले आहे, अशा तऱ्हेने तो
खाली गालीच्यावर पडतो. छोटे टेबल कोलमडून, मोठा आवाज होतो. या क्रूर
धडपडाटाने, ती भानावर येत.े हळूहळू धक्क्यातनू सावरते. आश्चयवचकीत होऊन
गार पडते. अजनू ही दतने दतच्या दोन्सही हातात वेड्यासारखा, तो मेंढीचा पाय
घट्ट धरून ठे वलेला आहे.
“मी त्याला ठार के ले.” ती स्वतःलाच सागां ते.
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अचानक कसे काय कुणास ठाऊक, पण दतचे मन थाऱ्यावर येत.े ती
पोलीस गप्तु हेराची बायको असल्याने, दतला याची दशिा काय आहे, हे मादहती
आहे. ते ठीक आहे. दतला काही िरक पडत नाही. खरे तर ती सटु के चा सस्ु कारा
सोडते. पण दसु ऱ्या बाजनू े ती दवचार करते, की मल
ु ाचे काय? गरोदर, खनु ी
बाईसांबांधी काय कायदा आहे?
मेरी मेलनीला मादहती नाही. आदण ती कुठलाही धोका घ्यायला, तयार
नाही.
ती मेंढीचा पाय घेऊन स्वयांपाकघरात जाते. एका पातेल्यात तो जोराने
ठे ऊन शेगडी पेटवते. मग दतचे हात स्वच्छ धऊ
ु न, आरशात बघते. हसायचा
प्रयत्न करते. “अरे सॅम, मला काही बटाटे हवे आहेत.” ती ओरडून बोलते.
दतचा आवाज, दवशेष भासतो.
ती खपू वेळा, सराव करते. मग कोट घालनू , बाहेर पडते.
अजनू सहाच वाजलेले असतात. अजनू वाण्याच्या दक
ु ानात उजेड
असतो. ती लख्ख आवाजात हसत, तेथील दवक्रेत्याला म्हणते, “कसे काय
सॅम?”
“अरे च्या, शभु सांध्याकाळ, श्रीमती मेलनी. तम्ु ही कशा आहात?”
“सॅम, मला अधाव दकलो बटाटे दे व मटाराची एक दपशवी.”
तो मनष्ु य मटार घेण्यासाठी, मागील सामानाच्या भाडां ाराकडे वळतो.
ती त्याला म्हणते, ”आज पॅट्रीक दमला आहे, त्यामळ
ु े आज आम्ही
खायला बाहेर जात नाही आहोत. नाहीतर सहसा, गरुु वारी आम्ही बाहेर जातो.
13

आदण त्यामळ
ु े आज त्याने मला, घरात काहीही भाज्या नसलेले, पकडले
आहे.”
“श्रीमती मेलनी, मग मासाचे काय, ते नको?”
“नको. ते घरी आहे. माझ्या दफ्रजमध्ये छान मेंढीचा पाय आहे.”
“ठीक आहे.”
“सॅम, खरे तर मला फ्रीजमधनू काढलेल्या गोष्टी दशजवायला आवडत
नाहीत. तल
ु ा काय वाटते. ते नीट दशजेल का?”
“मला दवचाराल तर काही िरक पडतो, असे मला वाटत नाही. तम्ु हाला
हे इडाहो ( एक प्राांत ) चे बटाटे देऊ का?”
“हो. हो. नक्कीच. अधाव दकलो दे.”
तो दक
ू ा मान वळवनू , दतच्याकडे प्रसन्सनपणे बघनू
ु ानदार एका बाजल
म्हणतो, “अजनू काही? जेवणानतां रचे काय? काही गोड पदाथव?’
“तू काय सचु वशील, सॅम?”
तो माणसू दक
ु ानात एक नजर टाकतो. “चीजके क? मला मादहती आहे,
की त्याला तो आवडतो.’
ती म्हणाली, “बरोबर. त्याला तो आवडतो.”
त्याने सवव काही बाधां नू ददले. दतने पैसे ददले व हसनू म्हणाली, “आभारी
आहे, सॅम. शभु रात्.”
“शभु रात्, श्रीमती मेलनी. आभारी आहे.”
आदण आता घाईने परतताना, ती स्वतःशी म्हणते आता सवव झाले. आता
आपण घरी परतत आहोत. घरी नवरा, जेवणाची वाट बघतो आहे. आदण तो
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मनष्ु य दबचारा, दमलेला असल्याने दतला ते छान चदवष्ट बनवायला हवे. ती
घरात दशरे ल, तेव्हा दतला काही वेगळे च आढळे ल, वाईट, दतला दःु खी करणारे ,
ते दतला धक्का बसणारे आहे. अगदी सहजपणे बसलेला धक्का! ती दःु खाने व
भीतीने वेडी होणार आहे. लिात घ्या, दतला असे काही ददसणे अपेदित नाही.
गरुु वारी रात्ी, नवऱ्याच्या जेवणासाठी भाज्या वगैरे सामान घेऊन परतणारी, ती
श्रीमती मेरी मेलनी आहे.
त्यामळ
ु े जेव्हा ती मागील दाराने स्वयपां ाकघरात जाते, तेव्हा ती स्वतःशीच
हसत, एक धनू गणु गणु त असते. जेव्हा ती त्याला, जदमनीवर पडलेले पहाते,
तेव्हा दतला खरांच धक्का बसतो. दतचे जनु े प्रेम व त्याच्यासाठी तरसणे, दतच्या
डोळ्यासमोर तरळून जाते. ती त्याच्या शेजारी गडु घ्यावां र बसनू , धाय मोकलनू
रडायला लागते. अदभनय करायची काही जरुरी नसते.
थोड्या वेळाने ती उठते व एका माणसाला िोन करते. ती ओरडते,
“लवकर ये. पॅट्रीक मेला आहे. अगदी धावत ये.”
‘कोण बोलते आहे?”
“श्रीमती मेलनी. श्रीमती पॅट्रीक मेलनी.”
“म्हणजे मेलनीचा नवरा, पॅट्रीक मेला आहे?”
“असे मला वाटते.” ती हुदां के देत बोलते.
तो मनष्ु य म्हणतो, “मी आलोच.”
लगेचच एक गाडी येते व ती पढु चे दार उघडते, तेव्हा दोन पोलीस आत
येतात. दतला ते दोघेही मादहती आहेत. — दतला पोलीस चौकीतील
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जवळजवळ सवव लोक, मादहती आहेत. ती जोरजोराने रडायचा कागां ावा करते,
जॅक ननू नच्या गळ्यात पडते. थोडक्यात, ती दतची गोष्ट साांगते, कशी ती
वाण्याच्या दक
ु ानात गेली व परत आल्यावर कसे त्याला िरशीवर पडलेले
पादहले. परत अगदी पदहल्यापासनू ती, दतची गोष्ट सागां ते, ती दशवणकाम करत
असताना कसा पॅट्रीक येतो, दमलेला असल्याने कसे जेवायला बाहेर न
जाण्याचे सचु वतो व ती कशी मास दशजत ठे वत असल्याचे, त्याला साांगते.
“आता ते आत दशजत पडले आहे.” — आदण कशी ती भाज्या आणायला
बाहेर पडते व आल्यावर त्याला िरशीवर मरून पडलेले पहाते.
“कुठले दक
ु ान?” एक गप्तु हेर दवचारतो.
ती त्याला साांगते. तो लगेच दसु ऱ्या गप्तु हेराच्या कानात काही साांगतो व
दसु रा लगेच रस्त्यावर बाहेर पडतो. १५ दमदनटात तो कागदावर, दलदखत
स्वरूपात मादहती घेऊन परततो. दतच्या हुदां क्याांच्या आवाजात, ती उडत उडत
काही बोलणे ऐकते. ‘नेहमीसारखीच वाटत होती. — आनांदी — त्याला चाांगले
जेवण देण्याची इच्छा असलेली — मटार — चीजके क — हे अशक्य आहे की
ती — ‘
काही वेळाने डॉक्टर दनघनू गेल्यावर, दोन माणसे येऊन, प्रेत घेऊन
जातात. दोन गप्तु हेर व पोलीस मात् दतथेच रहातात.
जॅक ननू न दतच्याशी शातां पणे बोलतो. पाठीमागनू डोक्यावर जोराने
मारलेल्या प्रहारामळ
ु े , दतचा नवरा मेल्याचे, तो दतला सागां तो. नक्कीच एखाद्या
मोठ्या लोखडां ी काांबीने, हे के ले गेले असल्याचा सांशय, तो व्यक्त करतो. खनु ी
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ते हत्यार, बहुतेक बरोबर घेऊन गेला असावा, असे तो म्हणतो, पण कदादचत
त्याने ते इथेच जवळपास कुठे तरी टाकले दकांवा लपवले असल्याची, शक्यताही
तो बोलनू दाखवतो.
तो म्हणतो, ‘ही नेहमीचीच गोष्ट आहे. हत्यार सापडले की खनु ी
दमळालाच असे समजा. घरात हत्यारासारखे वापरता येईल, असे काही दतला
मादहती आहे का? उदाहरणाथव, एखादी मोठी िुलदाणी दकांवा तत्सम काही
शस्त्र?”
असे घरात काही नसल्याचे, ती साांगते.
“एखादे मोठे हत्यार?”
ती नाही म्हणते. पण कदादचत गॅरेजमध्ये असे काही असू शके ल, असे
बोलते. दतला खचु ीवर बसलेले तसेच सोडून, ते घरभर व गॅरेजमध्ये शोध घेतात.
दतला घरभर त्याचां ा पायरव ऐकू येतो. पडद्याआडून टाकलेला दवजेरीचा
प्रकाशही दतला ददसतो. उशीर व्हायला लागतो. शेकोटीच्या वरील बाजसू
ठे वलेल्या घड्याळात नऊ वाजलेले, दतला ददसतात. शोध घेणारी माणसे पण
दमलेली वाटतात.
तरी शोध जारी रहातो. साजंट जॅक ननू न स्वयांपाकघरातनू बाहेर येत
म्हणतो, ‘हे बघा श्रीमती मेलनी, आत अजनू दवस्तव चालू आहे व मास दशजते
आहे.
ती ओरडते, “ अरे हो, असे आहे नाही का!”
“मी तो दवस्तव, तमु च्यासाठी बदां करतो. ते बरे , नाही का?”
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“जॅक, तू ते करशील का? आभारी आहे.”
जेव्हा साजंट ते काम करून बाहेर येतो, तेव्हा ती त्याच्याकडे, दतच्या
मोठ्या पाणावलेल्या डोळ्यानां ी बघत बोलते, “जॅक ननू न.”
“काय?” तो दवचारतो.
“तू माझ्यासाठी अजनू एक गोष्ट करशील का? तू आदण तझु े हे बाकीचे
लोक.”
“आम्ही प्रयत्न करू, श्रीमती मेलनी.”
ती म्हणते, “हे बघा, तम्ु ही सगळे इथे आहात. तम्ु ही माझ्या दप्रय पॅट्रीकचे
दमत्ही आहात. तम्ु ही खनु ी शोधायचा प्रयत्न करत आहात. आतापयंत
तम्ु हाला, सडकून भक
ू लागली असणार. आदण मी जर तम्ु हाला अगत्य
दाखवले नाही तर, पॅट्रीक मला कधीच िमा करणार नाही. मी दशजवलेला
मेंढीचा पाय तम्ु ही का खात नाही? आतापयंत तो चाांगला दशजला असेल.”
साजंट जॅक ननू न म्हणाला, “काय म्हणालात? मी याची कल्पनाही करू
शकत नाही.”
दतने दवनांती के ली, “कृ पया, मी त्याला दशवू शकत नाही. जर तम्ु ही
तमु च्या हाताने घेऊन, तो खाल्लात तर माझ्यावर उपकार होतील. त्यानांतर मग
परत, तम्ु ही तमु च्या कामाला लागू शकता.”
त्या चार पोदलसामां ध्ये बराच वेळ, नको नको चालले होते. पण त्याना
खरे च, भक
ू लागली होती. शेवटी त्यानां ी स्वयपां ाकघरात जाऊन, तो खायचा
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ठरवले. स्वतःच्या जागेवर बसनू , उघड्या दारातनू ती त्याांचे आवाज ऐकत
रादहली. तोबरा भरल्याने, ते दनसरडे व घोगरे येत होते.
“थोडे अजनू घे, चाली.”
“नको ते सपां वायला नको.”
“दतने आपल्याला ते सांपवायला, साांदगतले आहे. ती तसे म्हणाली.”
त्याांच्यापैकी एकजण म्हणत होता, “गरीब दबचाऱ्या पॅट्रीकला मारायला,
एखादी मोठी काठी त्या खन्सु याने वापरली असणार.”
“म्हणनू च ती खरे तर, शोधायला सोपी असली पादहजे.”
“मी सद्ध
ु ा तेच म्हणतो आहे.”
“ज्याांनी कोणी हे के ले, त्याांनी ती काठी काही, स्वतःबरोबर नेली नसणार.
आता त्याना, दतची काय जरुरी असणार?”
त्याच्ां यापैकी एकाने, ढेकर ददली.
“व्यदक्तशः मला असे वाटते, की ते हत्यार इथेच कुठे तरी जवळपास
असले पादहजे. कदादचत आपल्या अगदी जवळ.”
दसु ऱ्या खोलीत मेरी मेलनीला गालातल्या गालात हसू येऊ लागले.
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A Question Of Taste

अहिरुचीचा प्रश्न

त्या रात्ी लांडनमधील माईकच्या घरी आम्ही सहाजण जेवणासाठी
जमलो होतो. माईक, त्याची बायको व मल
ु गी, मी, माझी बायको व अजनू
एकजण म्हणजे ररचडव.
ररचडव हा प्रदसद्ध वाइनपारखी होता. वाइनमधील त्याची अदभरुची
वाखाणण्यासारखी होती. ‘चैनी’ नावाच्या मडां ळाचा तो अध्यि होता.
चमचमीत पदाथव दकांवा ददु मवळ वाइन्ससची जेवणे तो आयोदजत करत असे. त्याची
चव घेण्याची िमता कमी होईल, म्हणनू तो दसगरे ट ओढत नसे. वाइनबद्दल
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बोलताांना दतचा दजवांत प्राण्यासारखा उल्लेख करायची त्याची दवदचत् सवय
होती. ‘चाांगली दवनोदबद्ध
ु ी असलेली वाइन’ दकांवा ‘दयाळू व आनांदी वाइन’
असे तो म्हणे.
ररचडव दतथे असतानां ा दोनदा माईककडे रात्ीच्या जेवणासाठी मी गेलो
होतो. प्रत्येक वेळेस माईकने रे ड वाइनची जात कुठली आहे व ती कुठल्या
द्रािापां ासनू बनवली आहे, याबद्दल पैज लावायचा खेळ खेळला होता. त्याने
ररचडवला असे आव्हान ददले होते, की त्याला ते नक्कीच सागां ता येणार नाही.
पण दोन्सही वेळेस ररचडवने पैज दजांकली होती. आज पण तो पैजेचा खेळ परत
होणार, याबद्दल मला खात्ीच होती. माईकच्या वाइनचा दजाव उत्तमच आहे, हे
दसद्ध होण्यासाठी माईक पैज हरायला तयार होता. व ररचडवला त्याचे ज्ञान प्रगट
करायची खमु खमु ी होतीच.
त्या ददवशी मोसेल वाइन व मासे असा बेत होता. माईकने स्वतः वाइन
ओतली व तो खाली बसला. तो ररचडवकडे बघत असलेला मी पादहला. त्याने
बाटली माझ्यासमोर अशा तऱ्हेने ठे वली, की त्यावरील नावाची अिरे ,
‘दगअसवले ओहलीस्गबगव १९४५’ ही मला वाचता यावी. मोसेल नावाच्या
दवभागात दगअसवले नावाचे खेडेगाव आहे, असे माईक कुजबजु ला व
जमवनीबाहेर बहुधा ते कुणालाच मादहती नाही, अशी पस्ु तीही जोडली.
जेव्हा माशाच्ां या थाळ्या उचलण्यासाठी नोकराणी आली, तेव्हा ररचडवने
त्याच्या थाळीला हातही लावला नव्हता. माईकची मल
ु गी ल्यसु ी
दहच्याबरोबरील सभां ाषणात तो पणू वपणे गगांु झाला होता. बोलता बोलता, तो
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दतच्या जवळ जवळ जात होता. उत्सक
ु तेची सीमा गाठून, दतला अगदी
दभडायलाच आला होता. दबचारी मल
ु गी त्याच्यापासनू लाबां होण्याच्या
प्रयत्नात इतकी एका बाजल
ू ा झक
ु ीने पण नम्रपणे त्याच्या
ु ली होती व नाखश
बोलण्यावर मान डोलवत होती.
नोकराणीला आलेले बघनू ररचडवने काट्याचां ी जलद हालचाल करून,
खायला सरु वात के ली. दोन लहान घासाांमध्ये वाइन घशाखाली ररचवनू ,
ताबडतोब तो परत ल्यसु ीबरोबरील सांभाषणाकडे वळला.
माईकचा चेहरा हळूहळू कमी आनांददत होत गेलल
े ा ददसत होता, पण
त्याने तो सावरून धरला होता. भाजलेले मोठे माांस वाढण्यासाठी नोकराणी
आली. माईक उभा रादहला. त्याने ते तक
ु डे करून, प्रत्येकाला वाढले व
आम्हाला सवांना उद्देशनू , पण ररचडवकडे बघत म्हणाला, “मला जाऊन रे ड
वाइन आणायला हवी.”
मी म्हणालो, “काय रे माईक, ती कुठे आहे?”
“माझ्या अभ्यादसके त कमी थांड होण्यासाठी बचू काढून ठे वलेली आहे.”
“अभ्यादसके त का?”
“ती घरातील सवावत चाांगली जागा आहे. मागील वेळी ररचडव इथे आला
होता, तेव्हा त्यानेच ती दनवडायला मला मदत के ली.”
त्याने के लेल्या कामदगरीचा उल्लेख ऐकून, ररचडवने आजबू ाजल
ू ा बघत
मान डोलवली.
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माईक म्हणाला, “माझ्या अभ्यादसके त, दहरव्या िाईलींच्या कप्प्यावर
काही कागदपत्े नसलेली, हवेशीर मोकळी जागा आहे. आम्ही ती दनवडली
आहे. माि करा, मी आता आत जातो आहे.”
तो परतला, तेव्हा त्याच्या दोन्सही हातात एक गडद रांगाची बाटली
असलेली वाइनची टोपली होती. त्याच्यावरची नावाची अिरे खाली गेल्याने,
ददसत नव्हती. “ररचडव, तल
ु ा याचे नाव सागां ताच येणार नाही. पढु च्या शभां र
वषावत सद्ध
ु ा नाही.”
ररचडवने भवु या उांचावनू पादहले --- दकांदचत आढ्यताखोर भवु याांची
कमान --- खालचा ओलसर ओठ त्याने बाहेर ढकलला होता. अचानक तो
हुकुमत गाजवणारा व कुरूप ददसू लागला.
त्याने सौम्य आवाजात दवचारले, “रे ड वाइन?”
“अथावत.”
“वषावतील चाांगल्यापैकी एक?”
“हो --- अगदी खात्ीने.”
िारच उदिग्न झाल्याप्रमाणे ददसणाऱ्या ररचडवने म्हटले, “ते िारसे कठीण
नाही.” मला त्याच्या उदिग्नतेत आणखी काही दवदचत् वाटले. त्याच्या
डोळ्याांमध्ये काही दष्टु छाया तरळत होती.
“दहचे नाव सागां णे खरे च अवघड आहे. मी तल
ु ा पैज लावायची सक्ती
करणार नाही.”
“हे बघ, असे करणे माझ्यासाठी िारसे भषू णावह नाही.”
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माईक म्हणाला, “माझ्या दप्रय दमत्ा, तू म्हणत असशील, तर मी तल
ु ा
आवडेल, त्याची पैज लावायला तयार आहे.”
ओठाच्ां या कोपऱ्यात हसू खेळवत, ररचडव खचु ीत मागे रे लनू बसला.
त्याच्या काळ्या डोळ्याच्ां या मध्यभागी आढ्यताखोरपणाची एक लहानशी
हळूवार चमक लपलेली होती. व चेहरा ठळकपणे अस्वस्थ झालेला मला ददसत
होता. त्या तीन मदहला व मी त्या दोन माणसाचां े दनरीिण करत होतो.
आमच्यासमोरील थाळ्यामां धनू भाजलेले, वािा येणारे मासां होते.
ररचडव म्हणाला, “तू म्हणतो आहेस, तर कसली पैज ते मी साांगू का?”
माईक बोलला, “हो, सागां ना.”
थोडा वेळ शाांतता पसरली. ररचडवने हळूच टेबलाभोवती पादहले.
आमच्यापैकी प्रत्येकजण या पैजेचा सािीदार आहे, याची खात्ी करण्यासाठी,
तो प्रत्येकाला जणू दटावत होता. भाज्याचां ी थाळी हातात घेतलेली नोकराणी
आत यावे की नाही, अशा सभ्रां मात पडलेली मी पादहली.
ररचडवने जाहीर के ले, “ठीक तर मग, मी माझ्या दोन्सही घराांची पैज लावतो
आदण तू कसली पैज लावावीस, तेही साांगतो.
माईक घाईघाईने म्हणाला, “साांग, साांग --- चालू कर.”
पन्सु हा ररचडवच्या ओठाांच्या कोपऱ्यात हसू उमटले. माईककडे सवव वेळ
रोखनू बघत, तो म्हणाला, “तू हरलास, तर तझ्ु या मल
ु ीशी लग्न लावण्यासाठी,
दतचा हात तू माझ्या हातात द्यावास.”
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ल्यसु ी टुणकन उडी मारून ओरडली, “नाही. नाही. हे बघा डॅडी, ही काही
गांमत नाही.”
माईकने त्याच्या मल
ु ीकडे पादहले व वडीलकीचे जपणक
ू ीचे हसू हसला.
“हे बघ ल्यसु ी, आपल्याला याबाबत थोडा दवचार के ला पादहजे.”
“डॅडी, आता हे थाांबवा.”
“मल
ु ी, एक दमदनट थाांब. असे पहा, शक्यतोवर तो दजांकणारच नाही. तू
चाांगले पैसे कमावशील. जर ही पैज तू दस्वकारलीस, तर तल
ु ा दोन मोठी घरे
दमळतील.
“अहो डॅडी, मला हे पसांत नाही. हे मख
ू पव णाचे आहे.”
बोलतानां ा दतचा हात तावातावाने वरखाली करत, दतची आई म्हणाली,
“मलाही तसेच वाटते. मायके ल, अशी एखादी गोष्ट सचु वण्याचा दवचार तरी तू
कसा करू शकतोस? तल
ु ा स्वतःची लाज वाटली पादहजे. ती तझु ी स्वतःची
मल
ु गी असनू , तू असा वागतोस?” माईकने दतच्याकडे पादहलेही नाही.
मल
ु ीकडे उत्सक
ु तेने पहात तो म्हणाला, “तू ही पैज घे, तू हरणार नाहीस, याची
खात्ी मी देतो.”
माईक त्याच्या चमकत्या, दवस्िारलेल्या डोळ्याांनी ल्यसु ीकडे टक
लाऊन पहात होता. त्यामळ
ु े मल
ु ीला त्याला दवरोध करणे अवघड जात होते.
“पण मी हरले, तर काय?”
“मी तल
ु ा सागां तो आहे, तू हरणारच नाहीस.”
शेवटचा प्रयत्न म्हणनू दतने एकदा काां कू करून पादहले व मग
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अगदतकतेने खाांदे उडवले. ती म्हणाली, “बर तर, ठीक आहे. पण िक्त तम्ु ही
त्यात धोका नाही, असे म्हणत आहात म्हणनू !”
माईक ओरडला, “छान, मग लागली तर पैज.”
मल
ु ीकडे बघत ररचडव म्हणाला, “पैज लागली.”
लगेच माईकने छोटे माप भरून वाइन स्वतःच्या पेल्यात ओतली. मग
अधीरतेने टेबलाभोवती दिरून दसु ऱ्याांचे पेलेही भरले. ररचडवने त्याचा पेला
उचलनू नाकाशी नेला, हे सववजण बघत होते. तो मनष्ु य साधारण पन्सनास वषांचा
होता. त्याचा चेहरा सख
ु कारक नव्हता. खरे तर ते सवव तोंडच होते, आ
वासलेले! ओठाचा खालचा भाग लोंबकाळत होता. जणू तो चव बघण्यासाठी,
पेल्याची कड पकडण्यासाठी दकांवा घोट दगळण्यासाठी, कायम उघडाच होता.
मला तो भाग एखाद्या दववरासारखा वाटला.
हळूहळू त्याने पेला नाकापयंत आणला. नाकाचे टोक पेल्यात बडु ाले.
वाइनच्या पातळीपयंत दिरून, ते नाजक
ू पणे वास घेऊ लागले. त्याने वाइन
हळूवारपणे ढवळली व दतच्या वासाचे गणु धमव जाणनू घ्यायचा प्रयत्न करू
लागला. अगदी एकाग्रतेने त्याची समाधी लागली होती. त्याने डोळे दमटून
घेतले होते. आता कांबरे पासनू वरचे अधे शरीर --- डोके , मान व छाती, जणू
वास हुगां णारे व गाळणारे यत्ां च बनले होते. त्या वासाचे दवश्लेषण करणे चालू
होते.
दनदान एक दमदनटभर वास घेणे चालू होते. मग डोळे न उघडता ररचडवने
पेला खाली आणला. तोंडाला लाऊन, अधाव ररकामा के ला. तोंडात वाइन ठे ऊन
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तो तसाच थाांबला. मग पदहल्या घटु क्याची चव घेतली. काही वाइन त्याने
घशाखाली जाऊ ददली. पण बरीचशी तोंडातच धरून ठे वली. आता त्याने
तोंडावाटे ओठातनू थोडीशी हवा आत ओढून घेतली. ती तोंडातील वाइनच्या
दपावबरोबर दमसळून खाली िुफ्िुसात गेली. त्याने श्वास रोखनू धरला. नाकातनू
बाहेर सोडला. मग दजभेखाली वाइन खळ
ु खळ
ु वायला सरु वात के ली. पाव
असल्यासारखी ती दाताांनी चावायला सरु वात के ली.
ही िारच छाप पाडणारी करामत होती.
त्याने पेला खाली ठे वला. गल
ु ाबी जीभ ओठाांवरून दिरवत तो म्हणाला,
“ओहो, िारच रुचीपणू व छोटीशी वाइन! सभ्य आदण डौलदार!”
त्याच्या तोंडात िारच लाळ साठली होती. बोलताांना त्यातील काही भाग
टेबलावर साडां त होता.
तो म्हणाला, “आता आपण एके का शक्यतेचा दनकाल लाऊ. सहसा
कदादचत मी थोडी सधां ी घेतली असती. झटपट आस्वाद घेत, मी द्रािाच्ां या
मळ्यातच उभा रादहलो असतो. पण आता मला खपू सावधानतेने पाऊले
टाकायला हवीत, नाही का? जाड, ओलसर ओठानां ी तो माईककडे बघनू
हसला. माईक हसला नाही. तर मग पदहल्यादां ा बोडेक्समधील कुठल्या
दजल्यातनू ही वाइन आली आहे, ते बघावे लागेल. इदमलीऑस दकांवा
ग्रेव््जमधनू यायला दतचा पोत िारच हलका आहे. ती नक्की मेडॉकची आहे.
आता असे बघ,ू की ती मेडॉकमधील कुठल्या परगण्यातनू आली
असावी. मारगॉक्स नाही. नाही. मारगॉकसचा आक्रमक पररमळ त्यात नाही.
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पॉदललॅक? पण पॉदललॅकचा गणु धमव म्हणजे दतची हुकमती चव, ती तर
दहच्यात नाही. वाइनच्या पदहल्या घोटाची चव शातां व लाजरी आहे. पण
सेकांदातच ती लाजरे पणातनू डौलदार होते. दसु ऱ्या घोटात कदादचत थोडी धतू व
व अवखळ वाटते. टॅनीनच्या कणभर चवीने ती जणू दजभेला दचडवत असते.
नांतर दतची चव आनांददायक, स्त्रीगणु धमीय व साांत्वन करणारी वाटते. न चक
ु ता
साांगायचे, तर ही सेंट ज्यदु लयन आहे.
त्याने त्याचे हात छातीच्या वर धरले. बोटाचां ी टोके काळजीपवू वक
जळ
ु वली. तो दवदचत्पणे ददमाखदार ददसू लागला होता. मला असे वाटले, की
माईकला दहणवण्यासाठी, तो मद्दु ाम असे करत होता.
“आता आपण अदधक कठीण भागाकडे येत आहोत. त्या द्रािमळ्याचे
नाव! सेंट ज्यदु लयनमध्ये खपू द्रािबागा आहेत. मला िारच काळजीपवू वक पढु े
गेले पादहजे.”
कमालीची एकाग्रता साधत, त्याने त्याच्या दबलेल्या व मध्येच
लोंबकळणाऱ्या खालच्या ओठावर पेल्याची कडा ठे वली. त्याची गल
ु ाबी
टोकदार जीभ बाहेर येऊन, वाइनमध्ये बडु त होती. परत बाहेर येत होती. हे
अगदी दकळसवाणे दृष्य होते. त्याचे डोळे बांद होते. चेहऱ्यावर एकतानता होती.
िक्त ओठ हलत होते. दोन ओल्या प्रसरणशील घसरड्या रबराप्रमाणे ती
हालचाल वाटत होती. “ही परत तीच अॅदनकची मध्यम व चटकन दजभेवर
पसरणारी तरु ट चव. हो, आता मला समजले. ही वाइन बेंचव्हीलमधील छोट्या
द्रािमळ्यातनू आलेली आहे. ती खद्दु बेंचव्हीलमधनू च आली असेल का?
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नाही. तसे वाटत नाही. पण त्याजवळ असलेले चॅटॅऊ, तालबोट असू शके ल
का?
त्याने परत एक वाइनचा घटु का घेतला. ररचडववर नजर ठे ऊन माईक
अदधकादधक पढु े झक
ु त असताना मी पादहला.
ररचडवने पढु े चालू ठे वले. “जर ती ३४ असेल, मला तशी खात्ी आहेच,
तर मग तालबोट नाही. बेंचव्हीलही नाही व तालबोटही नाही. तरीही
दोन्सहीपासनू खपू जवळ. इतकी जवळ की तो द्रािमळा दोन्सहीच्या मध्येच
असला पादहले.”
त्याने चळ
ु बळ
ु के ली व मान हलवली. आता सववजण त्याच्याकडे बघत
होते. माझ्या मागील टेबलावर नोकराणीने हळूच भाज्या ठे वल्या, जेणेकरून
शाांततेचा भांग होऊ नये.
ररचडव ओरडला, “मला वाटते, मला ते सापडले.”
वाइनचा शेवटचा घोट त्याने घेतला. माईककडे वळून तो हळूवारपणे
हसला व म्हणाला, “हे काय आहे, मादहती आहे का? ती छोटी चॅटॅऊ िॅनेर डुक्तु
आहे व वषव आहे १९३४.”
माईक म्हणाला, “हे तझु े पक्के उत्तर आहे का?”
“हो मला असेच वाटते, ती चॅटॅऊ िॅनेर डुक्तु आहे. ती छान द्रािबाग
आहे. मला ती चागां ली मादहती आहे. ती पादहल्याबरोबरच मी कशी काय
ओळखली नाही कुणास ठाऊक!”
जणू सवव बळ काढून घेतल्याप्रमाणे, माईक अगदी शाांत बसला होता.
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ररचडव माईकला म्हणाला, “मग आता का थाांबला आहेस? मला
बाटलीवर काय दलदहले आहे, ते बघायचे आहे. ती माझ्याकडे वळव.”
ररचडवला मादहती होते, की आता तो दजक
ां ला आहे. मला त्याच्यात
जेत्याची गमु ी ददसत होती. आता कोणी काही हरकत घेतली, तर तो आक्रमक
होईल, असे ददसत होते.
काळ्या पाांढऱ्या वेषातील नोकराणीची ताठ बटुमतू ी ररचडवच्या शेजारी
उभी होती. दतच्या हातात काहीतरी होते.
ती म्हणाली, “सर, मला वाटते, हा तमु चा आहे.”
ती त्याला दाखवत असलेला चष्मा त्याने िणभर पादहला व नाकारत तो
म्हणाला, “माझा?”
“हो सर, तो तमु चाच आहे. ”साठ ते सत्तरच्या दरम्यान वय असलेली ती
नोकराणी त्या कुटुांबाची बऱ्याच वषावपासनू ची दवश्वासू नोकराणी होती. दतने
चष्मा त्याच्या शेजारी ठे वला. दतची ताठ उभी रहाणारी बटुमतू ी काही वेगळीच
भासत होती. त्यामळ
ु े मी दतच्याकडे दखळल्यासारखा बघत रादहलो.
दतच्या करड्या वयस्क चेहऱ्यावर थांड पण ठाम भाव होते. हनवु टी बाहेर
येऊन, ओठ दाबले गेले होते. दतने दोन्सही हात एकमेकात घट्ट गांि
ु ले होते.
डोक्यावरील उत्सक
ु टोपी आदण गणवेषच्या खाली झळकणाऱ्या घोळामळ
ु े ती
एखाद्या पाांढऱ्या छातीच्या छोट्या अस्वस्थ पिासारखी भासत होती.
ती म्हणाली, “तम्ु ही तो श्री माईक याच्ां या अभ्यादसके त दवसरला होतात.”
दतचा आवाज दतने मद्दु ाम होऊन नम्र के ला होता. “त्याच्ां या अभ्यादसके त,
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दहरव्या िाईल्सच्या कप्प्यात मला तो सापडला. जेवणापवू ी तम्ु ही दतकडे गेला
होतात, तेव्हा रादहला असेल.”
दतच्या शब्दाच्ां या अथावचे आकलन होण्यात, काही िण गेले. माईक
त्याच्या खचु ीत हळूहळू सावरून बसला. त्याचा चेहरा उजळलेला मी पादहला.
त्याचे डोळे दवस्िारले होते. तोंडाचा आ वासलेला होता. नाकपडु ् याच्ां या
भागात पाढां ुरका रांग पसरू लागला होता.
त्याची बायको म्हणाली, “मायके ल, माझ्या राजा, आता शाांत रहा बघ.ू
गप्प रहा.”
तरीही माईकच्या चेहऱ्यावरील आनांदाचे भाव व पैज न हरल्याची ख़श
ु ी,
अगदी ओसांडून वहात होती. ल्यसु ीने एक दनःश्वास टाकलेला मी पादहला.
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दबली दवव्हर लांडनपासनू दपु ारच्या धीम्या, वाटेत दस्वांडनला बदलायच्या
गाडीने बाथला साधारण रात्ी नऊ वाजता उतरला. चाांदण्यानां ी भरलेल्या
आकाशातनू स्टेशनबाहेरील घराच्ां या मागनू , चद्रां वरती येत होता. हवा खपू च
गार होती आदण वारा त्याच्या गालाला बिावच्या चपट्या पात्यासारखा चाटून
जात होता.
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त्याने हमालाला दवचारले, “माि करा, पण येथनू िार लाांब नाही, असे
एखादे स्वस्त हॉटेल आहे का?”
रस्त्याकडे दनदेश करत, हमाल बोलला, ‘दबल आदण ड्रॅगन’ मध्ये जाऊन
बघा. दतथे कदादचत जागा असेल. या दसु ऱ्या बाजनू े ते पाव मैलावर असेल.”
दबलने त्याचे आभार मानले व बॅग उचलनू , तो चालायला लागला. तो
यापवू ी कधी बाथला आला नव्हता. त्याला इथे रहाणारे कुणी मादहती नव्हते.
पण लांडनच्या मख्ु य कायावलयातील दमस्टर ग्रीनस्लेड याांनी त्याला ते छान शहर
असल्याचे साांदगतले होते. तो म्हणाला, “तू स्वतः रहायची जागा शोध आदण
मग जरा दस्थरस्थावर झाल्यावर लगेच तेथील शाखेच्या व्यवस्थापकाला
जाऊन भेट.”
दबली सतरा वषांचा होता. त्याने नवीन दनळा मोठा कोट, नवीन तपदकरी
मऊ िे ल्ट टोपी व नवीन तपदकरी सटू घातला होता. त्याला मस्त वाटत होते.
तो रस्त्याने भरभर चालत होता. हल्ली तो सगळ्या गोष्टी भरभर करत असे.
त्याने ठरवले होते, की चटपटीतपणा हा सगळ्या यशस्वी व्यावसादयकाचा
साधारण गणु असतो. मख्ु य कायावलयातील, मोठ्या लोकाांना वेळ िार कमी
असतो व ते आश्चयवकारक असतात. तो चालत असलेल्या या रुांद रस्त्यावर
दक
ू ा शेड
ु ाने नव्हती. दोन्सही बाजांनू ा िक्त उांच घरे होती. त्याना पढु ील बाजल
होती व पढु ील दाराला चार पाच पायऱ्या होत्या. हे सरळ होते, की एके काळी
ती मोठी आरामशीर व चैनीची रहायची घरे असणार पण आता अधां ारातही
त्याच्ां या दाराच्या लाकडावरील रांग दनघालेला ददसत होता आदण पाढां ऱ्या
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देखण्या दखडक्याांना तडे गेले होते व त्या दल
ु वदित ददसत होत्या. अचानक
खालील बाजच्ू या, रस्त्यावरील ददव्याचा प्रकाश पडलेल्या, िारशा लाांब
नसलेल्या दखडकीच्या काचेला एक छापील सचू ना लावलेली दबलीला
ददसली. त्यात दलदहले होते, ‘अांथरूण व न्सयाहारी’ त्याखाली एक उांच सांदु र
दवलोचे झडु ू प उभे होते.
तो चालायचा थाबां ला. थोडा जवळ गेला. दहरवे पडदे [बहुधा मखमलचे]
दखडकीला टागां लेले होते. दवलोचे झाड त्याशेजारी शोभनू ददसत होते. तो दतथे
गेला व काचेतनू आत खोलीत पादहले. पदहली गोष्ट त्याने कुठली पादहली
असेल, तर धगधगलेली शेकोटी. त्यासमोर गालीच्यावर सदांु र छोटा कुत्ा, त्याचे
नाक पोटाला लाऊन, अगां मडु पनू झोपला होता. अधववट अधां ारात त्याला
खोली चागां ल्या िदनवचरने सजवलेली ददसली. दतथे एक लहान दपयानो, मोठा
सोिा आदण एका कोपऱ्यात गबु गबु ीत हाताच्या खपू खच्ु याव होत्या. एका
कोपऱ्यात मोठ्या पोपटाचा दपांजरा होता. असल्या जागेतील प्राणी चाांगली खणू
दशववत होते. दबली स्वतःशी बोलला, की रहाण्यासाठी, हे मस्त घर ददसते आहे.
‘दबल आदण ड्रॅगन’ पेिा नक्कीच हे जास्त आरामशीर असेल. हॉटेलपेिा दारू
व इतर काही पदाथांच्या दवक्रीचे दक
ु ान जास्त रुचीपणू व असेल. सांध्याकाळी
दतथे दबअर व काही खाद्यपदाथव दमळू शकतील. बोलायला भरपरू लोक
असतील. स्वस्तही असेल. तो यापवू ी काही रात्ी अशा दठकाणी रादहला होता
आदण त्याला ते आवडले होते. पण तो कधी बोदडंग हाऊसमध्ये रादहला
नव्हता. आदण प्रामादणकपणे साांगायचे तर, तो त्याांना थोडा घाबरलेला होता.
नावावरूनच ते पाणचट कोबी, लोभी मालकीणबाई व उग्र वासाचे
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ददवाणखान्सयातील हेररांग मासे असलेले असे काही वाटत होते. काही
ठरवण्यापवू ी दबलीने दोन तीन दमदनटे हो नाही करत घालवली व पढु े चालत
राहून ‘दबल आदण ड्रॅगन’ पहायचे ठरवले. तो पढु े जाण्यासाठी वळला आदण
आता एक दवदचत् गोष्ट झाली. तो मागे पाऊल घ्यायला व दखडकीपासनू
वळायला बघत होता, तेव्हा दवशेष पद्धतीने त्याची नजर एका लहानशा
सचू नेवर पडली. ‘अांथरूण व न्सयाहारी’, ‘अांथरूण व न्सयाहारी’, ‘अांथरूण व
न्सयाहारी’ प्रत्येक शब्द म्हणजे जसा काही काचेतनू एक काळा मोठा डोळा
त्याच्याकडे बघत होता. त्याला जखडून ठे वत होता व त्याला भल
ू पाडत होता.
त्याला त्या घरापासनू दरू जाऊन देत नव्हता. पढु ची गोष्ट त्याने काय के ली
असेल, तर तो दखडकीपासनू हलला आदण आदण पायऱ्या चढून, घराच्या
पढु ील दाराकडे गेला. त्याने घटां ी वाजवली. लाबां च्या मागील खोलीत त्याने
घटां ीचा आवाज ऐकला. त्याने घटां ीवरुन बोट काढायच्या आतच दार सताड
उघडले आदण एक बाई दतथे उभी रादहली. सहसा घटां ी वाजवल्यापासनू , ते दार
उघडेपयंत दनदान अधाव दमदनट तरी थाबां ावे लागते. पण ही बाई तर इतक्या
झटपट आली की त्याने उडीच मारली. दतचे वय पांचेचाळीस ते पन्सनासमधले
वाटत होते. दतने त्याचे हसनू स्वागत के ले. ती दार धरत आल्हादकपणे बोलली,
“कृ पया, आत या.” दतच्यापाठोपाठ आत जाण्याची प्रबळ इच्छा त्याला झाली.
तो म्हणाला, “मी काचेवरची सचू ना वाचली.”
“हो, मला मादहती आहे.”
“मला एक खोली पादहजे होती.”
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ती म्हणाली, “अरे , तझ्ु यासाठी ती तयारच आहे.”
"मी दखडकीवरील सचू ना वाचली.
दतचा चेहरा गोल, गल
ु ाबी होता आदण डोळे दनळे होते.
दबली दतला म्हणाला, “मी ‘दबल आदण ड्रॅगन’ च्या वाटेवर होतो. पण
तमु च्या सचू नेने माझे लि वेधनू घेतले.”
ती म्हणाली, “अरे मल
ु ा, तू बाहेरच्या गारठ्यातनू आत का येत नाहीस?”
“खोलीचे भाडे दकती आहे?”
“न्सयाहारी धरून, पाच दशदलांग आदण सहा पेन्सस.”
हे खपू च स्वस्त होते. तो द्यायला तयार होता, त्याच्या अधेच हे होते.
ती पढु े बोलली, ‘जे जास्त वाटत असेल, तर मी थोडे कमी करू शकते.
तल
ु ा न्सयाहारीला अडां े चालेल का? हल्ली अडां ी महाग आहेत.”
“जर अांडे नको असेल तर भाडे पाच दशदलांग पडेल.
तो उत्तरला, “पाच दशदलांग आदण सहा पेन्सस ठीक आहे. मला इथे रहायला
आवडेल.”
“मला ते मादहती होते. आत ये.”
ती िारच अगत्यशील ददसत होती. दिसमसच्या सट्टु ीत घरी
बोलावणाऱ्या शाळे तील दजवलग दमत्ाच्या आईसारखी ती ददसत होती.
दबलीने टोपी काढली आदण आत आला. ती म्हणाली, “ती दतथे लावा. आदण
मी तल
ु ा तझु ा कोट काढायला मदत करते.”
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त्या हॉलमध्ये अजनू टोप्या दकांवा कोट नव्हते. काठ्या दकांवा छत्र्या
नव्हत्या. काहीच नव्हते. त्याला वर घेऊन जाताांना ती त्याच्याकडे बघनू हसत
म्हणाली, “इथे िक्त आपले आपणच आहोत. मला नवीन माणसाला माझ्या
घरात घेताांना आनांद होत आहे.”
दबली स्वतःशी बोलला, “ही मोठी मल
ु गी थोडी वेडी आहे का?” पण
पाच दशदलगां आदण सहा पेन्सस इतकी स्वस्त जागा त्याला कुठे दमळणार होती?
तो नम्रपणे बोलला, “तू भाडेकरू शोधण्यात खपू च चागां ली असावीस.”
“अरे मल
ु ा, मी खरे च तशी आहे. पण तरी मी थोडीशी दनवड करणारी
आहे. मी काय म्हणते आहे, ते तल
ु ा कळे ल.”
“ओहो, हो.”
‘पण मी नेहमी तयार असते. या घरात कुणी अचानक टपकले, तर
रात्दां दवस सवव काही तयार असते. आदण मी दार उघडून कुणा योग्य व्यक्तीला
पहाते, तेव्हा मला खपू आनदां होतो.” दतने अधाव दजना चढला आदण दतथे
कठड्यावर हात ठे ऊन, ती उभी रादहली. दतचे तोंड खालच्या ददशेने त्याच्याकडे
वळवत, ती दिकट ओठाने बोलली, “तझ्ु यासारख्या.” आदण दतचे दनळे डोळे
दबलच्या शरीरभर दिरले. पहील्या मजल्यावर गेल्यावर ती म्हणाली, “हा
मजला माझा आहे.” मग अजनू वर गेल्यावर, तो बोलली, “आदण हा मजला
तझु ा आहे. “इथे तझु ी खोली आहे. मला अशी आशा आहे की ती तल
ु ा
आवडेल.” दतने त्याला लहान पण छान झोपायच्या खोलीत नेल.े ददवा लाऊन
ती आत गेली.
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“दमस्टर पदकव न्सस, सकाळचा सयू व सरळ दखडकीतनू आत येतो, मादहती
आहे का?
तो म्हणाला, “मी पदकव न्सस नाही. मी दवव्हर आहे.”
“दमस्टर दवव्हर? दकती छान! मी पाण्याची बाटली चादरींच्या मध्ये ठे वली
आहे. म्हणजे दतला हवा लागेल.” नवख्या दटकाणी अशी गरम पाण्याची
बाटली दमळणे म्हणजे छानच होते. चादरी स्वच्छ होत्या. “तल
ु ा गार वाटले, तर
तू कधीही शेकोटी सरुु करू शकतोस.”
दबली बोलला, “आभारी आहे. िार आभारी आहे.” त्याने पादहले की
अांथरुणावरील चादर नीट काढली गेली. त्यावरील कपडे एका बाजल
ू ा के ले
गेले. एखाद्याला आत जायला सवव काही तयार होते.
त्याच्या चेहऱ्याकडे पहात, ती मनापासनू म्हणाली, “तू आलास म्हणनू
मला आनदां झाला. नाहीतर मला काळजी वाटू लागली होती.”
दबली म्हणाला, “ते ठीक आहे. पण तम्ु ही माझी काळजी करू नका.”
त्याने त्याची बॅग खचु ीवर ठे वली व ती उघडू लागला.
“आदण रात्ीच्या जेवणाचे काय? तू इथे येण्यापवू ी काही खाऊन आला
आहेस का?”
तो बोलला, “मला काही भक
ू नाही आहे. आभारी आहे. मी आता
झोपायला जातो. कारण मला उद्या लवकर उठून कायावलयात हजेरी लावायची
आहे.”
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“ठीक आहे तर मग. मी आता जाते तू सामान लाव. पण झोपायला
जाण्यापवू ी, तू तळमजल्यावरील ददवाणखान्सयात येऊन पस्ु तकात सही करशील
का? प्रत्येकाला ते करावेच लागते, कारण तसा दनयमच आहे. आदण
आपल्याला आपल्या करारातील काहीही दनयम तोडायचा नाही, नाही का?”
दतने त्याला हाताने थोडासा झटका ददला आदण लगेच खोलीबाहेर पडून
दार लाऊन घेतले. त्याची मालकीण जराशी वेगळी वाटत होती, तरी दबलीला
काही काळजी वाटली नाही. शेवटी, ती त्ास देणारी नव्हतीच. पण दयाळू आदण
उदार होती. त्याने असा तकव के ला की दतने दतचा मल
ु गा यद्ध
ु ात गमावला
असावा दकांवा तसेच काही, आदण ते दःु ख ती कधीच दवसरली नव्हती.
काही दमदनटानां ी त्याची बॅग ररकामी के ल्यावर, आदण हात धतु ल्यावर, तो
खाली आला आदण ददवाणखान्सयात दशरला. त्याची मालकीण दतथे नव्हती.
पण शेकोटी धगधगत होती. आदण ते कुत्र्याचे दपल्लू अजनू दतथे झोपलेले होते.
खोली आरामशीर ददसत होती. त्याने दवचार के ला की ती नशीबवान आहे. हे
थोडे खरे होते. त्याला दपयानोवर पाहुण्याचे पस्ु तक उघडे ददसले. त्यामळ
ु े त्याने
त्याचे पेन काढले आदण त्याचे नाव व पत्ता दलदहला. त्या पानावर अजनू दोन
ओळी भरलेल्या होत्या. पाहुण्याांचे पस्ु तक कोणीही वाचेल, त्याप्रमाणे त्याने ते
वाचायला सरु वात के ली. एक नाव होते कादडविचा दिस्तोिर मल्ु होलँड. दसु रे
होते, दिस्टॉलचा ग्रेगरी टेम्पल त्याला ते मजेशीर वाटले. दिस्तोिर मल्ु होलँड.
त्याच्या मनात घांटी वाजली. त्याने ते दवदचत् नाव कुठे बरे ऐकले होते? तो
शाळे तला कुणी होता का? त्याच्या बदहणीचा दमत् होता का? की त्याच्या
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वदडलाांचा दमत् होता? नाही. नाही यापैकी कुणीच नव्हता. त्याने परत
पस्ु तकाकडे नजर वळवली.
दिस्तोिर मल्ु होलँड, कॅ थेड्रल रस्ता, कादडवि.
ग्रेगरी टेम्पल, २७, सायकामोर रस्ता, दिस्टॉल
खात्ी नसली, तरी खरे तर आता त्याला आठवले की दसु रे नाव
पहील्याइतके ओळखीचे वाटत नव्हते.
तो डोके चालवत मोठ्याने म्हणाला, “ग्रेगरी टेम्पल? दिस्तोिर
मल्ु होलँड?”
त्याच्यामागनू एक आवाज आला, “खपू गोड मल
ु े” तो वळला आदण
त्याच्यामागे मालदकणीला हातात मोठा चहाचा चादां ीचा ट्रे घेऊन खोलीत
आलेले पाहीले. जसे काही खेळकर घोड्याचा लगाम असल्यासारखा, दतने तो
नीट धरला होता.
तो म्हणाला, “ही नावे ओळखीची वाटत आहेत.”
“हो का? दकती रुचीपणू व आहे!”
“मी यापवू ी ही नावे कुठे तरी ऐकली आहेत. हे थोडे दवदचत् नाही का?
कदादचत ती वतवमानपत्ात आली असतील. पण ती काही प्रदसद्ध नावे नव्हती,
होती का? म्हणजे दक्रके ट, िुटबॉल दकांवा तत्सम कसले खेळाडू?”
दतने चहाचा ट्रे खाली सोफ्यासमोरील टेबलावर ठे वत म्हटले, “प्रदसद्ध?
नाही. मला नाही वाटत, की ते प्रदसद्ध होते. पण मी खात्ीपवू वक साांगू शकते, की
ते दोघेही उांच, तरुण व िारच देखणे होते, अगदी तझ्ु या सारखेच. अजनू एकदा
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दबलीने खाली पस्ु तकात पादहले. तो तारखाांकडे लि देत म्हणाला, “इकडे पहा,
ही दोन वषांपवू ीची तारीख आहे.”
“हो का?”
हो, खरे च. दिस्तोिर मल्ु होलँड त्यापवू ी एक वषव. म्हणजे तीन वषावपवू ीचे
आहे.”
दतचे डोके हलवत व सस्ु कारा टाकत, ती म्हणाली, “अरे मल
ु ा, मी
याबद्दल कधी दवचार के ला नव्हता. दमस्टर दवदल्कन्सस, वेळ कसा भरभर जात
असतो, नाही का?”
दबली बोलला, “दमस्टर दवव्हर. दव --- व्ह --- र.”
ती सोफ्यावर बसत ओरडली, “हो, अथावत हो. मी दकती मख
ू व आहे! मी
िमा मागते. दमस्टर दवव्हर, मी एका कानाने ऐकून, दसु ऱ्या कानाने सोडून देते.”
दबली बोलला, “तम्ु हाला काही मादहती आहे का? तम्ु हाला त्याांच्याबद्दल
काही असामान्सय असे मादहती आहे का?”
“नाही रे मल
ु ा, नाही.”
“ठीक आहे. पण असे बघा, मल्ु होलँड आदण टेम्पल, ही दोन्सही नावे
दवशेष प्रकारे माझ्या लिातच नाहीत, तर काही कारणाने, ती प्रदसद्ध होती. मी
काय म्हणतो आहे, तम्ु हाला कळते आहे का? उदाहरणाथव, डेम्पसे आदण ट्यनु े
दकांवा चदचवल आदण रुझवेल्ट.”
“दकती मनोरांजक! पण मल
ु ा, आता इकडे ये व माझ्याशेजारी बसनू ,
झोपायला जाण्यापवू ी आल्याची दबदस्कटे व चहा घे.”
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“तम्ु ही उगीच त्ास घेतलात. तम्ु ही काही करायला नको होते.” तो
दपयानोशेजारी उभा राहून, दतला कप भरताांना बघत रादहला. त्याच्या लिात
आले, की दतचे हात चपळ, गोरे पान व लहानसे आहेत आदण नखे लाल आहेत.
दबली म्हणाला, “मला खात्ीने असे वाटते आहे, की मी त्यानां ा
वतवमानपत्ात पादहले आहे. मी िणभर दवचार करतो. पण ते तसेच आहे.”
आपल्या स्मरणशक्तीच्या बाहेर रें गाळणारे काही असणे, ही िार त्ासदायक
गोष्ट असते. पण त्याला प्रयत्न सोडायचा नव्हता. “एक दमदनट थाबां ा. एक
दमदनट. दिस्तोिर मल्ु होलँड --ती म्हणाली, “मल्ु होलँड --- हे पदश्चमेकडील देशातील चालणाऱ्या
मोदहमेवरील इटॉनच्या शाळे तील मल
ु ाचे नाव तर नाही? दधू ? साखर?”
“हो, चालेल.”
मग अचानक ती म्हणाली, “इटॉनच्या शाळे तील मल
ु गा? ओहो, नाही.
हे बरोबर नाही. कारण माझ्याकडील दमस्टर मल्ु होलँड नक्कीच इटॉनच्या
शाळे तील मल
ु गा नव्हता. तो कें दिजमध्ये दशकलेला होता. आता इथे येऊन बस
व छान शेकोटीसमोर स्वतःला शेक. ये, तझु ा चहा तयार आहे.” दतने दतच्या
शेजारील जागेवर हाताने खणू के ली.
तो चालत आला व सोफ्याच्या कडेवर बसला. दतने कप त्याच्यापढु े
ठे वला. ती म्हणाली, “तर आपण छानपैकी उबदार होऊन आरामशीरपणे
बसलो आहोत.”
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दबलीने चहाचे घटु के घ्यायला सरु वात के ली. दतने पण तेच के ले. अधाव
एक दमदनट कोणीच काही बोलले नाही. दबलीला मादहती होते, की ती
त्याच्याकडे बघते आहे. दतचे शरीर अधववट त्याच्याकडे वळले होते. त्याला
दतचे डोळे त्याच्या चेहऱ्यावर दखळलेले ददसत होते. आता परत त्याला दतच्या
शरीरातनू कसला तरी दवदशष्ट वास आला. तो काही नकोसा नव्हता. त्याला
काही आठवले. काय आठवले हेच त्याला कळे ना. खारवलेले आक्रोड? नवीन
चामडे? की दवाखान्सयातील पॅसेज?
बऱ्याच वेळाने, ती म्हणाली, “दमस्टर मल्ु होलँड चहाप्रेमी होता. त्या गोड,
आवडत्या मल्ु होलँडइतके चहा दपणारे मी कुणीच पादहलेले नाही.”
दबली बोलला, “तो अलीकडेच सोडून गेला का?” तो अजनू त्या दोन
नावाांबद्दल दवचार करत होता. आता त्याला नक्की आठवले, की त्याने त्याांचे
नाव वतवमानपत्ाच्या मथळ्यात वाचले होते.
ती भवु या ताणत म्हणाली, “सोडून गेला? नाही रे माझ्या मल
ु ा, तो सोडून
गेला नाही. तो अजनू ही इथे आहे. दमस्टर टेम्पलही इथेच आहे. ते दोघेही एकत्
दतसऱ्या मजल्यावर आहेत.”
दबलीने त्याचा कप हळूच टेबलावर ठे वला. त्याने त्याच्या मालदकणीकडे
दनरखनू पादहले. ती त्याच्याकडे बघनू हसली. मग दतने एका हाताने त्याला
गडु घ्यावां र आरामात थोपटले. दतने दवचारले, काय रे मल
ु ा, तू दकती वषांचा
आहेस?”
“सतरा.”
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“ओहो, हे चाांगले वय आहे. मल्ु होलँडचे पण हेच वय होते. पण मला
वाटते, तो तझ्ु यापेिा थोडा बटु का होता. खरे तर माझी खात्ी आहे, की तो
इतका गोरा नव्हता व त्याचे दात इतके पाांढरे शभ्रु नव्हते. दमस्टर दवव्हर, तझु े
दात खपू सांदु र आहेत. तल
ु ा हे मादहती आहे का?”
दबली म्हणाला, “ते ददसतात, दततके चागां ले नाहीत. मागील बाजल
ू ा
भरलेले आहेत.”
“दमस्टर टेम्पल अथावत थोडा मोठा होता. त्याचे वय अठ्ठावीस होते. पण
हे त्याांनी मला साांदगतले नसते, ते माझ्या आयष्ु यात मला कधीही कळले नसते.
त्याच्या शरीरावर एकही डाग नव्हता, दकांवा खोट नव्हती.”
दबली बोलला, “काय नव्हती?”
त्याच्याकडे लि न देता, ती म्हणाली, “त्याचे वय अठ्ठावीस होते. पण
त्याच्या शरीरावर एकही डाग नव्हता, दकांवा खोट नव्हती.”
“काय नव्हती?”
“त्याची काांती एखाद्या बाळासारखी होती.” दतथे शाांतता पसरली.
दबलीने कप उचलनू चहाचा अजनू एक घोट घेतला व मग परत तो बशीत ठे ऊन
ददला. दबलीला वाटले ती काही बोलेल, पण ती शाांततेत बडु ाली होती. तो
त्याचा खालचा ओठ चावत, खोलीच्या कोपऱ्यात सरळ बघत उभा रादहला.
शेवटी तो बोलला, “तो पोपट, तम्ु हाला मादहती आहे का, मी रस्त्यातनू जेव्हा
त्याच्याकडे प्रथम पादहले, तेव्हा त्याने मला िसवले. मी शपथेवर साांदगतले
असते, की तो दजवांत आहे.”
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“अरे रे, पण आता तसे नाही.”
तो म्हणाला, “हे भयांकर हुशारीने के ले गेले असणार. तो मेलेला मळ
ु ीच
वाटत नाही. कोणी हे के ले?”
“मी के ले.”
“तम्ु ही के ले?”
ती म्हणाली, “अथावत, आदण तू छोट्या बेदसलला भेटलास का?” दतने
शेकोटीसमोर मटु कुळे करून झोपलेल्या, बटु क्या पायाांच्या लाबां कुत्र्याकडे
बघत दवचारले. दबलीने त्याकडे पादहले. आदण अचानक त्याला जाणवले की
हादेखील पोपटासारखाच दनःश्चल आदण शाांत आहे. त्याने हात लाांब करून
हळूवारपणे त्याच्या पाठीला स्पशव के ला. पाठ कडक आदण गार होती. त्याने
बोटानां ी त्या कुत्र्याचे के स एका बाजल
ू ा के ले, तेव्हा त्याला खालील काळसर,
करडी, जतन के लेली कातडी ददसली. तो लाबां जात बोलला, “अरे बापरे , हे
िारच काहीच्या काही आहे.” तो मोठ्या कौतक
ु ाने सोफ्यावर त्याच्या शेजारी
बसलेल्या लहानशा बाईकडे बघत बोलला, “हे असे करणे िार कठीण
असणार.”
ती म्हणाली, “अदजबात नाही. माझे पाळीव प्राणी मरतात, तेव्हा मीच
त्याांच्यात भस्ु सा भरते. तल
ु ा अजनू एक कप चहा हवा आहे का?”
दबली म्हणाला, “नाही, नको. चहाला कडू बदामाांचा वास येत होता. पण
त्याचे त्याला िारसे काही वाटले नाही.
“तू पस्ु तकात सही के लीस ना?”
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“हो.”
“ठीक आहे. कारण नांतर समजा मी तझु े नाव दवसरले, तर मला यात बघनू
ते कळे ल. मी दमस्टर मल्ु होलँड आदण दमस्टर --- याांच्या बाबतीत, ते अजनू ही
रोज करते.
दबली म्हणाला, “दमस्टर टेम्पल. ग्रेगरी टेम्पल. मला दवचारल्याबद्दल
िमा करा, पण गेल्या दोन तीन वषावत इथे हे दोघे सोडून कुणीच पाहुणे आले
नाहीत का?”
चहाचा कप एका हातात उांच धरून व दतचे डोके दकांदचत डावीकडे
झक
ु वनू , ती डोळ्याच्या कोपऱ्यातनू त्याच्याकडे बघनू मांदपणे हसली.
“नाही, रे मल
ु ा. िक्त त.ू ”
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A Piece of Cake

करायला सिजसोपे

ते घडेपयंत नाही व आधीचेही काही नाही, मला त्यातले िारसे काही
आठवत नाही. आम्ही िौकाला थाांबलो. परत दवमानाची टाकी भरत असताांना,
ब्लेन्सहइे म मल
ु ाांनी आम्हाला मदत के ली व चहा ददला. मला त्या ब्लेन्सहइे म
मल
ु ाांचा शाांतपणा आठवतो. ते कसे चहा देण्यासाठी, काही न बोलता,
वैमादनकाांच्या तांबतू आले, चहा सांपल्यावर कसे मक
ु ाट्याने उठून बाहेर गेले
आदण तरीही काही बोलले नाहीत. मला मादहती होते, की त्याांच्यापैकी
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प्रत्येकजण शाांतपणे बसनू दवचार करू इदच्छत होता. कारण तेव्हा बाहेर पडणे
िारसे योग्य नव्हते. त्याांना सतत बाहेर जावे लागे. आदण त्याांची जागा भरून
काढायला दसु रे कोणीच येत नसे. आम्ही चहाबद्दल त्याांचे आभार मानले व
आमच्या ग्लडॅ ीएटर दवमानाांमध्ये त्याांचे पेट्रोल भरणे सांपले की नाही, हे
बघायला बाहेर गेलो. मला आठवत होते, की वारा वहात होता. तो वारा ददशा
दशवकाला जदमनीशी समाांतर सरळ ठे वत होता. आमच्या पायाांमधनू वाळू वहात
होती. वाऱ्यामळ
ु े तांबू हलत होता. कॅ नव्हासची माणसे टाळ्या वाजवत
असल्यासारखा तो ददसत होता.
पीटर म्हणाला, “बॉम्बर दवमानाची पायलट मल
ु े दःु खी आहेत.”
मी म्हणालो, “नाही. दःु खी नाहीत.”
“ठीक आहे. ती तपदकरीसर झाली आहेत.”
“नाही, ते उन्सहाने तसे झाले आहेत, एवढेच. पण त्याचां ी कामे चालू
रहातील. तम्ु ही बघाल, की तसेच असण्याचे त्याचां े प्रयत्न चालू रहातील.”
आमची दोन ग्लॅडीएटर दवमाने एकमेकाांशेजारी उभी होती आदण एअरमन
[ दवमानाांना सेवा परु वणारे कमवचारी ] खाकी शटावत व अध्याव चड्डीत अजनू ही
पेट्रोल भरत होते. मी पातळसर पाांढरा, सतु ी उडता सटू घातला होता आदण
पीटरने दनळा. ग्लॅडीएटर उडवण्यासाठी काही गरम कपडे घालायची जरुरी
नव्हती.
पीटरने दवचारले, “ते दकती लाांब आहे?”
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मी उत्तरलो, “चेररांग क्रॉसनांतर एकवीस मैल. रस्त्याच्या उजव्या बाजल
ू ा.
चेररांग क्रॉसपासनू िुटणारा वाळवांट रस्ता उत्तरे ला मसावह मॅट्रहाकडे जात होता.
इटादलयन सैन्सय मसावहबाहेर होते आदण त्याांचे चाांगले चालले होते. मला मादहती
होते त्याप्रमाणे, इटादलयन सैन्सयाचे चाांगले चालले असल्याची, तेवढीच वेळ
होती. एखाद्या अचक
ू बॅरोमीटर [ उांची व हवेचा दाब मोजणारे उपकरण ] प्रमाणे
त्याांचे मनोधैयव वरखाली होत होते. तेव्हा ते चाळीस हजार उांचीवर होते आदण
जगाच्या सवावत वर होते. आम्ही पेट्रोल भरले जाण्यासाठी थाांबलो होतो.
पीटर म्हणाला, “ही कामदगरी करायला अगदी सोपी आहे.”
“हो, ती सोपी असणार.”
आम्ही वेगळे झालो. मी माझ्या दवमानातील माझ्या कॉकपीट [पायलट
बसतो, त्या जागी दशरण्याचा मागव] मध्ये दशरलो. मला दतथे दशरण्यास मदत
करणाऱ्याचा चेहरा माझ्या नेहमी लिात असे. तो चाळीशीचा, वयस्क व
टक्कल पडलेला व मागील बाजचू े उरलेले के स सोनेरी असणारा मनष्ु य होता.
त्याच्या चेहराभर सरु कुत्या होत्या. त्याचे डोळे माझ्या आजीसारखे होते. असे
वाटत होते, की कधीही बाहेर न पडणाऱ्या त्या अरुांद मागावत पायलटना आत
घालवण्यात त्याचे आयष्ु य गेले होते. तो पांखावर उभा राहून माझ्या दोऱ्या
ओढत म्हणत होता, “काळजी घे. काळजी न घेण्यात काही अथव नाही.”
मी म्हणालो, ”ते अगदी सोपे आहे.”
“सोपे कसले!”
“खरोखर. दसु रे काही नाही. करायला सहजसोपे.”
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नांतरचा िण मला आठवत नाही. त्यापढु ील सवव आठवते. मला वाटते
आम्ही िौकापासनू दनघालो आदण पदश्चमेकडे मसावहकडे उडत चाललो होतो.
मला वाटते आम्ही आठशे िुट उांचीवरून चाललो होतो. मला वाटते आम्ही
स्टारबोडव समद्रु पादहला. मी कल्पना के ली --- नाही. मी ठाम होतो --- तो दनळा
व सांदु र होता. दवशेषतः तो दजथे वाळूवर पसरत चालला होता, दतथे तमु ची दृष्टी
जाते दतथपयंत, त्याने पवू व पदश्चम एक जाडसर पाांढरी रे घ काढली होती. मला
वाटते, आम्ही चेररांग क्रॉसवरून चाललो होतो. ते म्हणाल्याप्रमाणे आम्ही तसे
एकवीस मैल गेलो. पण मला एवढेच मादहती आहे, की आम्हाला त्ास झाला.
खपू च त्ास झाला. मला मादहती आहे, आम्ही वळलो व परतत असताना त्ास
अती वाढला. सवावत जास्त त्ास काय असेल तर, मी बाहेर पडायला िार खाली
होतो. त्या दठकाणापासनू माझी स्मृती परत आली. दवमानाच्या इदां जनचे नाक
खाली जदमनीकडे वळलेले मला आठवत होते. दतथे मला काटेरी झडु ु पाचां ा ढीग
ददसला. त्याशेजारील वाळूवर काही खडक असलेले मला ददसले. काटेरी
झडु ु पे, वाळू व खडक जदमनीतनू बाहेर पडून सरकत माझ्या ददशेने येत
असल्याचे, मला अगदी स्पष्टपणे आठवते आहे. मग दतथे काही न आठवण्याचा
थोडा काळ होता. तो एक सेकांदाचा दकांवा तीस सेकदाचां ा असेल, मला मादहती
नाही. तो अगदी कमी होता, एवढे मला आठवते. मग मला उजवीकडून काही
मोडल्याचा आवाज आला. इदां जनाच्या उजवीकडील भागातील टाकी पेटली
होती. मग डावी बाजहू ी पेटली. माझ्यासाठी हे काही दवशेष सचु वणारे होते. मी
िणभर आरामशीरपणे स्तब्ध झालो. मला थोडी झोप येऊ लागली. मला काही
ददसेनासे झाले. पण तेदख
े ील काही दवशेष नव्हते. माझ्या पायाला काही गरम
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लागेपयंत, त्यात काळजी करण्यासारखे काही नव्हते. प्रत्येक पायाच्या वर
खाली व बाजल
ू ा प्रथम नसु ते उबदार वाटले. ते ठीक होते. पण एकदम गरम
लागू लागले. िार टोचणारे व ओरबाडणारे भाजू लागले. एवढेच मला समजले.
मला ते आवडले नाही. म्हणनू मी माझे पाय खचु ीवर वरती घेतले व थाांबलो.
मला वाटते शरीर व मेंदू याांच्या सांदश
े वहनात काही दबघाड झाला होता. तो
सांपकव नीट होत नव्हता. जे झाले, ते मेंदपू यंत पोचायला वेळ लागला. काय
करावे, ते कळे ना. पण खालनू आगीसारखे काही भाजत आहे असा सांदश
े
डाव्या व उजव्या पायाकडून आल्यासारखे वाटले. काय करावे? खपू वेळ
मेंदक
ू डून काही सचू ना दमळाली नाही. मेंदू दवचार करत असावा.
मग हळूहळू सदां श
े आला. दवमानाला आग लागली आहे. बाहेर पडा.
बाहेर पडा. हा सदां श
े सवव शरीरभर पसरला. पायाचे सवव स्नाय,ू हात आदण इतर
शरीराच्या स्नायांनु ी काम सरुु के ले. त्याांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न के ला. थोडे
ओढले, थोडे ढकलले. खपू जोर लावला. पण काही उपयोग नव्हता. दसु रा
सांदश
े गेला. ‘बाहेर पडता येत नाही. काहीतरी आत अडकवनू ठे वते आहे.’
पढु ील सांदश
े ाची वाट बघत मी बसनू रादहलो. आग वाढत होती. मला काहीतरी
खाली खेचत होते. मेंदू ते काय आहे, ते शोधत होता. रािसाचे हात माझे खाांदे
दाबत होते का? की जड दगड दकांवा घरे दकांवा वािे चे सरकते पट्टे, िायलींचे
दढगारे की दोऱ्या की गरुु त्वाकषवण? एक दमदनट थाांबा. दोऱ्या. दनरोप आला. तो
हळू हळू आला. तमु चे पट्टे सोडवा. पट्टे सोडवा. माझे हात दनरोप ऐकून, कामाला
लागले. ते पट्टे सोडवू लागले. पण ते दनघेनात. ते तसेच कडकपणे बाांधलेले
रादहले. थोडे हळू, थोडे जोराने --- पण कसलाच काही उपयोग होत नव्हता.
51

दनरोप गेला. ‘आम्ही पट्टे कसे सोडवावेत?” यावेळेस मी मला वाटते, उत्तराची
वाट बघत, तीन चार दमदनटे थाांबलो. अधीर होऊन वा घाई करून, काही उपयोग
नव्हता, याबद्दल मला खात्ी होती. पण दकती वेळ लागत होता! मी मोठ्याने
म्हणालो, “दभकार पट्टे! मी भाजणार आहे. मी --- “ पण उत्तर येत होते --“नाही, असे होणार नाही.” “हो, असेच होणार.” ते उत्तर हळूहळू येत होते.
“जोराने ओढ. झटपट. दपन मोकळी सोड --- तू मख
ू व --- घाई कर.” “दपन बाहेर
आली आदण पट्टे सैल झाले.” “आता त्यातनू बाहेर पड. बाहेर पड.” पण मला
ते जमेना. मला त्या पायलटच्या खबदाडातनू , कॉकपीटमधनू बाहेर पडता
येईना. हातापायाांनी खपू प्रयत्न के ले. पण काही उपयोग झाला नाही. एक
शेवटचा दनरोप लखलखला. तो तातडीचा असल्याचे ददसत होते. तो असा
होता, “काहीतरी दसु रे आपल्याला खालनू धरून ठे वते आहे. दसु रे काहीतरी.
दसु रे काहीतरी. दसु रे काही जड.” हात पाय झगडा करे नात. त्याना जणू
िणाधावत कळले होते, की जोर लावनू काही उपयोग नव्हता. ते शातां पणे वाट
बघत रादहले. आदण दकती उशीर होत होता! वीस, तीस, चाळीस गरम सेकांद.
त्यापैकी काहीच अजनू भयक
ां र गरम झाले नव्हते. दकांदचत आवाज येत होता.
पण अजनू मासां भाजले जात नव्हते, पण आता कधीही ते होणार होते. कारण
ते जनु े ग्लॅडीएटर चक्रीवादळासारखे दकतीही ताण सहन करणाऱ्या स्टीलचे
बनवलेले नव्हते. त्यानां ा प्रचडां न जळणाऱ्या ड्रगचे आच्छादन घातलेले
कॅ नव्हासचे घट्ट पख
ां होते आदण आतील बाजसू , दतथे लहान शेकडो काठ्या
ओडां क्याखाली जळण्यासाठी ठे वलेल्या होत्या. िक्त त्या बारीक आदण
वाळक्या होत्या. त्यामळ
ु े त्या भरभर आदण चाांगल्या रीतीने जळल्या असत्या.
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जर एखादा हुशार मनष्ु य म्हणाला असता, “मी जगातील कुठल्याही गोष्टीपेिा
चाांगल्या रीतीने व भरभर जळणारी एक मोठी गोष्ट बाधां णार आहे. आदण त्याने
खरोखरच काळजीपवू वक ती गोष्ट के ली, तर त्याचा शेवट तो नक्की
ग्लॅडीएटरसारखे काहीतरी बाांधेल.” मी अजनू वाट बघत होतो. मग अचानक
सांदु र, थोडक्यात पण सवव काही स्पष्ट करणारे उत्तर आले. “तमु चे --- पॅरॅशटू -- बक्कल --- वळवा.” मी बक्कल वळवले, पॅरॅशटू चे बक्कल थोडा जोर लावनू
सैल के ले. मी वर खेचला गेलो आदण मी बसलो होतो, त्या पायलटच्या अरुांद
मागावतनू बाहेर पडलो. काहीतरी जळत असल्यासारखे वाटत होते. मी िणभर
वाळूत लोळलो. आदण खाली पडलो.
मी मशीनगनमधनू काही गरम दारुगोळा उडतानां ा ऐकला. जवळील
वाळूत काही गोळ्या मारलेल्या ऐकल्या. मी त्याची काही काळजी के ली नाही.
मी िक्त ते आवाज ऐकले.
गोष्टींचे नक
ु सान होऊ लागले. माझा चेहरा सवावत जास्त जखमी झाला
होता. माझ्या चेहऱ्याचे काही चक
ु ीचे झाले होते. त्याला काहीतरी झाले होते.
मी हाताांनी चाचपनू बघायचा प्रयत्न के ला. तो दचकट लागला. माझे नाक दतथे
नव्हते. मी दात आहेत का, ते बदघतले. पण मला काही समजले नाही. मला
वाटते, मला डुलकी लागली.
अचानक दतथे पीटर आला. मी त्याचा आवाज ऐकला व त्याला
भोवताली नाचतानां ा पाहीले. वेड्या माणसासारखे ओरडतानां ा ऐकले. तो
माझ्याशी हातदमळवणी करत होता व म्हणत होता, अरे देवा, मला वाटले, तू
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अजनू आत अडकून पडला आहेस. मी जोराने धावत, अधाव मैल खाली आलो.
तू ठीक आहेस का?”
मी म्हणालो, “पीटर, माझ्या नाकाला काय झाले आहे?”
मी त्याला अधां ारात काडी ओढतानां ा पादहले. वाळवटां ात रात् लवकर
होते. दतथे शाांतता होती.
तो म्हणाला, “खरे तर त्या जागी काही आहे, असे वाटत नाही. तल
ु ा
लागले का?”
“मख
ू ावसारखा बरळू नकोस. अथावतच मला लागले आहे.”
त्याच्या प्रथमोपचार पेटीतनू , मॉदिव या काढण्यासाठी तो गेला. पण
लवकरच असे सागां त परत आला, की त्याला अधां ारात त्याची पेटी सापडत
नाही आहे.
मी म्हणालो, “पीटर, मला काही ददसत नाही.”
तो उत्तरला, “ही रात् आहे. मलाही काही ददसत नाही.”
आता गार झाले. िारच गार झाले. पीटर माझ्याशेजारी झोपल्यामळ
ु े,
आम्ही थोडे उबदार झालो. तो दर थोड्या वेळाने म्हणत होता, “मी आतापयंत
नाक नसलेला माणसू पादहलेला नाही.”
माझ्या नाकाच्या इथनू खपू रक्त वहात होते. प्रत्येक वेळी मी ते
पसु ल्यावर, पीटर काडी ओढत होता. एकदा त्याने मला दसगरे ट ददली. पण ती
ओली झाली. मला ती नकोच होती. दतथे आम्ही दकती वेळ रादहलो, कुणास
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ठाऊक! मला अजनू िक्त थोडेसे आठवत होते. मला आठवत होते, की मी
पीटरला साांगत रादहलो, की सजु लेल्या घशावर घ्यायच्या गोळ्याांचा एक डबा
माझ्या दखशात होता. त्यातील एक गोळी त्याने घ्यावी, नाहीतर माझ्यासारखा
त्याचाही घसा सजु ेल. मी त्याला आपण कुठे आहोत, असे दवचारल्याचे व
त्याने दोन सैन्सयाच्या मध्ये असलेले साांदगतल्याचे आठवत होते. गस्त
घालणाऱ्या इदां ग्लश पथकाने आम्हाला आम्ही इटादलयन आहोत का, असे
दवचारल्याचे आठवत होते. पीटर त्याांना काहीतरी बोलला पण काय म्हणाला,
ते मला आठवत नाही. नतां र दाट गरम सपू ाचा एक चमचा दपऊन मी आजारी
पडल्याचे मला आठवते. सवव वेळ पीटर माझ्या आजबू ाजल
ू ा आहे व तो
नवलपणू व गोष्टी करतो आहे व कधीही लाांब दनघनू जात नाही, एवढेच मला
आठवते आहे. ही आनदां ी भावना माझ्यात होती.
काही माणसे दवमानाशेजारी उभी राहून, रांग देता देता गरमीबद्दल बोलत
होती.
मी म्हणालो, “दवमानावर दचत्े रांगवावीत.”
पीटर म्हणाला, “हो, ही चागां ली, हुशारीची कल्पना आहे.”
मी म्हणालो, “का, ते मला सागां .”
तो म्हणाला, “ती दवनोदी दचत्े आहेत. ती बदघतल्यावर, सवव जमवन
पायलट्स हसतील. हसनू हसनू त्याांची इतकी मरु कांु डी वळे ल की त्याांना सरळ
नेम धरून मारता येणार नाही.”
“ओहो, मख
ू पव णा, मख
ू वपणा, मख
ू वपणा.”
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“नाही. ही मस्त कल्पना आहे. छान आहे. इकडे ये आदण बघ.”
आम्ही दवमानाकडे धावलो. “उडी मार. अडथळा चक
ु व. वेळेवर ये.”
“उडी मार. अडथळा चक
ु व. वेळेवर ये.” असे म्हणत आम्ही नाचलो.
पदहल्या दवमानाच्या रांगाऱ्याची टोपी गवत काड्याचां ी होती आदण चेहरा उदास
होता. तो एका मादसकातील दचत्ाची नक्कल काढत होता. ते बघनू , पीटर
म्हणाला, “अरे मल
ु ा, त्या दचत्ाकडे बघ.” आदण तो हसायला लागला. प्रथम
ते सतत खोल आवाज करणारे हसू होते. झटपट ते बेंबीच्या देठापासनू चे हसणे
झाले. तो त्याचे दोन्सही हात माांड्याांवर आपटत होता आदण त्याच वेळेस, तो
त्याचे पणू व शरीर गद्गदवणारे हसू हसत होता. त्याचे तोंड आ वासलेले होते
आदण डोळे बांद होते. त्याची रे शमी टोपी खाली वाळूत पडली.
मी म्हणालो, “हे काही इतके दवनोदी नाही.”
तो ओरडला, “दवनोदी नाही! दवनोदी नाही म्हणजे तल
ु ा काय म्हणायचे
आहे? माझ्याकडे बघ. असे हसतानां ा, त्यानां ा नेम साधता येणार नाही. मला तरी
गवताचा ट्रक दकांवा घर दकांवा पख
ां रदहत कीटक याच्ां यावर नेम साधता येत नाही.
” आदण तो वाळूत उत्साहाने नाचू लागला. मग त्याने माझ्या दडां ाला धरले व
आम्ही दसु ऱ्या दवमानापयंत नाचत गेलो. तो म्हणाला, “उडी मार. उडी मार.”
सरु कुत्या पडलेल्या व चेपटलेल्या चेहऱ्याचा एक लहानसा माणसू
दवमानाच्या मख्ु य भागावर, लाल तेलकट खडूने एक मोठी गोष्ट दलहीत होता.
त्याची गवताच्या काड्याचां ी टोपी सरळ त्याच्या पाठीवर पडली होती. त्याचा
चेहरा गोड आदण झगमगता होता.
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तो बोलला, “शभु सकाळ, शभु सकाळ, शभु सकाळ.” आदण मोठ्या
रुबाबात, त्याने त्याची टोपी डोक्यावरून सरकवली.
पीटर म्हणाला, “गप्प बस.” तो वाकून लहानसा माणसू काय दलदहत
होता, ते बघू लागला. सवव वेळ पीटर थक
ु त व हसण्याने शरीर थरथरवत होता.
आदण ते वाचल्यावर, तो पन्सु हा नव्याने हसू लागला. तो एका टोकाकडून
दसु रीकडे जात, त्याचे शरीर वाकवत, वाळूवर नाचत होता.
“अरे बापरे , काय गोष्ट आहे! काय गोष्ट आहे! माझ्याकडे बघ. माझ्याकडे
हसनू बघ.” आदण तो डोके हलवत व वेड्यासारखे हावभाव करत, चवड्यावर
नाचू लागला. मी तो दवनोद पाहून, त्याच्याबरोबर हसू लागलो. मी इतका
हसलो, की माझे पोट दख
ु ू लागले व मी पडलो. वाळूत लोळू लागलो. ते इतके
दवनोदी ददसत होते, की मी दसु रे काही करणे शक्य नसल्याने, मोठ्याने हसत
सटु लो.
मी ओरडलो, “पीटर, तू अिलातनू आहेस. पण त्या जमवन पायलटना
इदां ग्लश वाचता येते का?”
तो म्हणाला, “ते गेले खड्ड्यात. ते जाऊ दे. थाांब. तमु चे काम थाांबवा.”
सवव दचत्कार थाांबले व वळून पीटरकडे पाहू लागले. त्याांनी मोठ्या आनांदाने
चवड्यावर नाच के ला. त्याच वेळी ते समहू गान म्हणू लागले. पीटर बोलला,
“गप्प बसा. आपण सांकटात आहोत व गदीत सापडलो आहोत. आपण शाांत
रहायला हवे. माझी टोपी कुठे गेली?”
मी म्हणालो, “काय?”
57

तो म्हणाला, “तू जमवन बोलू शकतोस. तू आमच्यासाठी त्याचे भाषाांतर
के ले पादहजेस.” तो रांगाऱ्याकडे बघनू बोलला, “तो तझ्ु यासाठी ते करे ल.” मग
मी त्याची काळी टोपी वाळूत पडलेली पादहली. मी लाांबवर व आसपास
पादहले. ती नाटकातील रे शमी टोपी होती. ती बाजच्ू या वाळूत पडली होती.
मी ओरडलो, “तू वेडा झाला आहेस. िारच वेडा झाला आहेस. तू काय
करतो आहेस, ते तल
ु ा कळत नाही. तू आम्हाला सगळ्यानां ा मरणाच्या दारी
नेशील. तल
ु ा मादहती आहे का, की तू वेड्याची हद्द ओलाडां ली आहेस. अरे
देवा, दकती वेडेपणा करशील!”
एका बाईचा आवाज आला. “अरे बापरे , तू दकती गडबड करतो आहेस.
हे तझ्ु यासाठी चाांगले नाही. तू िार राडा करून टाकला आहेस. आदण मला
असे वाटते आहे, की कोणीतरी माझे कपाळ रुमालाने पसु ते आहे. तू असे करता
कामा नयेस.”
मग ती गेली. मी दिकट दनळे , दनरभ्र आकाश पादहले. आजबू ाजल
ू ा जमवन
लढवय्ये होते. ते वर, खाली व प्रत्येक बाजल
ू ा होते. मला जायला वाटच
नव्हती. मी काही करू शकत नव्हतो. ते पाळीपाळीने माझ्यावर हल्ला करायला
बघत होते. ते त्याांची दवमाने दनष्काळजीपणे, नाचवत, दगरक्या घेत, चालवत
होते. पण माझ्या दवमानाच्या पांखाांवरील दवनोदी दचत्ाांमळ
ु े , मी घाबरलो नाही.
माझ्याकडे आत्मदवश्वास होता. मी दवचार के ला, ‘मी त्या शेकडोजणाश
ां ी एकटा
लढेन. ते हसत असतानां ा, मी त्या सगळ्यावां र बदां क
ु ीच्या गोळ्या झाडेन.”
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मग ते जवळ आले. आकाश त्याांनी भरून गेल.े ते इतके खपू होते, की
कुणाला पहावे आदण कुणावर हल्ला करावा, ते समजत नव्हते. त्याांची सांख्या
इतकी होती, की त्याांनी आकाशावर काळा पडदा टाकला. अधनू मधनू िक्त
आकाशाचा काही भाग ददसत होता. पण ते एखाद्या डच माणसाची िाटकी पँट
दशवण्याइतके होते. जोपयंत इतके करणे शक्य होते, तोपयंत सवव काही ठीक
होते.
ते अजनू जवळ आले. अजनू जवळजवळ येऊ लागले. अगदी माझ्या
चेहऱ्यासमोर आले. मला िक्त त्या वायसु ैदनकाच्ां या गणवेषावरील काळ्या
िुल्या ददसत होत्या. मी माझे डोके झटपट दसु ऱ्या ददशेला वळवले. मला अजनू
दवमाने व त्याच्ां या गणवेषाच्या हातावरील अजनू काळ्या िुल्या व मधनू च दनळे
आकाश ददसू लागले. ते गोल करून माझ्या ग्लॅडीएटरभोवती नाचत होते. ते
जमवन वायसु ैदनक आनांदाने खोल आवाजात बालगीत गात होते. येता जाता दोघे
सवांपासनू अलग होऊन, जदमनीच्या मध्यभागी येत हल्ला करत होते. मला
मादहती होते, की ते बालगीत म्हणत होते. ते ददशा बदलत, कडेकडेने त्याांच्या
चवड्यावर नाचत होते. प्रथम एका बाजल
ू ा व नांतर दसु ऱ्या बाजल
ू ा हवेच्या
झोतावर नाचत होते. इदां जने गात होती, ‘सेंट क्लेमेंट्सच्या घांटा वाजत आहेत.’
मला अजनू आत्मदवश्वास होता. मी त्याांच्यापेिा चाांगला नाचू शकतो.
माझा जोडीदार देखील त्याांच्यापेिा चाांगला आहे. ती जगातील सवावत सांदु र स्त्री
होती. मी खाली वाकून दतच्या मानेचा वक्राकार, मांद खाांद्याांचा सभ्य उतार व
दनमळ
ु ते, उत्सक
ु व ताणलेले हात पादहले.
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अचानक मी दवमानाच्या एका बाजवू र बांदक
ु ीच्या गोळ्याांची भोके
पादहली. मी एकाच वेळी दचडलो आदण घाबरलो. पण जास्त करून दचडलो.
मग मी आत्मदवश्वासाने म्हणालो, “हे करणाऱ्या जमवनाांना काही दवनोदबद्ध
ु ी
नाही. पिामध्ये नेहमी एक माणसू असा असतो, ज्याला दवनोदबद्ध
ु ी नसते. पण
काळजीचे काही कारण नाही. अदजबात काही कारण नाही.”
मग मी अजनू गोळ्याचां ी भोके पादहली आदण मी घाबरलो. मी
कॉकपीटमध्ये उभा राहून ओरडलो, ”मख
ू ांनो, दवमानाच्या शेपटीवरील दवनोदी
दचत्ाक
ां डे पहा. दवमानाच्या मख्ु य भागावर दलदहलेली गोष्ट बघा.”
ते अजनू जवळ आले. अजनू जवळजवळ येऊ लागले. अगदी
माझ्याजवळ ते येतच रादहले. दोनच्या गटाने जदमनीच्या मध्यावरून चालत,
माझ्यावर गोळीबार करू लागले. जमवनाांची इदां जने जोरात गात होती. गाताांना
काळ्या िुल्या त्या तालावर नाचत होत्या. माझ्या दवमानाच्या पांखाांमध्ये,
आच्छादनात व कॉकपीटमध्ये अजनू भोके ददसत होती. मग अचानक काही
गोळ्या माझ्या शरीरात घसु ल्या.
पण मला वेदना होत नव्हत्या. माझ्या दवमानाचे पख
ां िडिडू लागले,
तेव्हा मी दगरकी घेतली. ते जोरात िडिडू लागले. अजनू जोरात. जेव्हा दनळे
आकाश आदण काळा समद्रु ददसेनासे होईपयंत, गोल गोल जात एकमेकाांचा
पाठलाग करत रादहले, तेव्हा िक्त चमकदार सयू व ददसत रादहला. पण काळ्या
िुल्या माझा पाठलाग करत होत्या. त्यानां ी अजनू हात धरून नाच सरुु ठे वला
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होता. मला अजनू ही इदां जनाांचे गाणे ऐकू येत होते. ‘तझु े अांथरूण उजळवायला
मेणबत्ती येते आहे. तझु े डोके उडवायला सरु ी येत आहे.’
अजनू ही पख
ां वरखाली होत होते. आता माझ्याभोवती आकाश नव्हते,
समद्रु नव्हता. िक्त सयू व होता. मग िक्त समद्रु होता. माझ्याखाली मला तो ददसत
होता. मला शभ्रु घोडे ददसत होते. मी स्वतःशी बोललो, “ते शभ्रु घोडे
खवळलेल्या समद्रु ावर स्वार झाले आहेत. त्या घोड्यामां ळ
ु े व समद्रु ामळ
ु े , माझा
मेंदू ठीक चालला होता. मला समजले की आता माझ्याकडे िार वेळ नव्हता,
कारण समद्रु आदण शभ्रु घोडे जवळ येत होते. समद्रु समद्रु ासारखा होता,
पाण्यासारखा होता. गळ
ु गळ
ु ीत ताटलीसारखा नव्हता. जवळ आल्यावर, शभ्रु
घोडे मोठे होत होते. एक शभ्रु घोडा तोंडात कसला तरी तक
ु डा घेऊन
वेड्यासारखा पढु े घावत होता. त्यावर कुणी स्वार झालेले नव्हते. त्याच्या
तोंडातनू िे स येत होता. त्याचा वेग कयात ठे वण्यासारखा नव्हता. त्याच्या
खरु ाांनी तो पाण्याची कारांजी उसळवत होता. दौडताना तो मान वाकवत होता.
मी साांगू शकत होतो, की आम्ही आपटून आमचे तक
ु डे तक
ु डे होणार होते.
पण िक्त उबदार होते, कारण गरम नव्हते व गारही नव्हते. मी मखमलच्या
मोठ्या लाल खचु ीत बसलो होतो. सांध्याकाळ होती. मागनू वारा वहात होता.
मी म्हणालो, “मी कुठे आहे?”
“तू हरवला आहेस. तू हरवला आहेस. असा दवश्वास वाटतो की तल
ु ा ठार
के ले गेले आहे.”
“मग मला माझ्या आईला साांगायला पादहजे.”
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“तू असे करू शकणार नाहीस. तल
ु ा तो िोन वापरता येणार नाही.”
“का नाही?”
“तो िक्त देवानां ाच करता येतो.”
“माझे काय झाले तू म्हणालास?”
“तू हरवला आहेस. असा दवश्वास वाटतो, की तल
ु ा ठार के ले गेले आहे.”
“हे खरे नाही. हे खोटे आहे. िार वाईट खोटे आहे. कारण मी इथे आहे
आदण मी हरवलेलो नाही. तम्ु ही मला घाबरवायला बघत आहात. यात तम्ु हाला
यश येणार नाही. मी सागां तो, यात तम्ु हाला यश येणार नाही, कारण तम्ु हालाही
मादहती आहे, की ते खोटे आहे. मी माझ्या तक
ु डीत परत जाणार आहे. तम्ु ही
मला थाबां वू शकणार नाही कारण मी जाणारच आहे. मी जाणार म्हणजे जाणार,
तम्ु ही पहाच.”
मी लाल खचु ीतनू उठून धाऊ लागलो.
“पररचाररके , मला तो ि दकरण तपासणीचा अहवाल परत बघू दे.”
तो बाईचा आवाज होता आदण तो जवळून आला, “डॉक्टर, तो इथे
आहे.” ती मला उद्देशनू म्हणाली, “तम्ु ही आज रात्ी आवाज करत होतात. मला
तमु ची उशी सरळ करू दे. तम्ु ही ती जदमनीवर ढकलत आहात.” हा आवाज
जवळून येत होता. तो िार मऊ आदण छान होता.
“मी हरवलो आहे का?”
“नाही अथावत नाही. तम्ु ही सख
ु रूप आहात.”
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“ते म्हणाले, मी हरवलो आहे.”
“वेडेपणा करू नका. तम्ु ही ठीक आहात.”
“ओहो, सगळे मख
ू व आहेत. मख
ू .व मख
ू व. पण तो ददवस छान होता. मला
पळून जायचे नाही. पण माझे पाय मला पळवत आहेत, त्यामळ
ु े मी थाबां ू शकत
नाही. जणू काही ते माझे नाहीच आहेत. तरीही मी खाली बघतो, तेव्हा ते माझेच
असलेले ददसतात. त्यावर घातलेले बटू माझेच असतात. ते पाय माझ्याच
शरीराला दचकटलेले असतात. पण ते मला पादहजे, ते करत नाहीत. ते शेतावर
धावत सटु तात. आदण त्याांच्यामागे माझी िरिट दनघते. मी धावतो, धावतो
आदण धावतो. जरी काही दठकाणी शेत ओबडधोबड व उांचवटे असलेले
असले, तरी मी कधीच पडत नाही. मी झाडे, कांु पणे ओलाांडत धावतो. एका
शेतातील मेंढ्या गवत खाताांना थाांबल्या आदण मी तेथनू धावताांना, त्या घाबरून
पळू लागल्या. एकदा मी माझ्या आईला दिकट दपवळ्या कपड्यात बदघतले.
ती वाकून अळांब्या गोळा करत होती. मी तेथनू धावताना दतने वर पादहले व
म्हणाली, “माझी टोपली भरत आली आहे. लवकरच आपण घरी जायचे का?”
पण माझे पाय थाांबेनात. आदण मला धावतच रहावे लागले. मग मला समोर
डोंगरकडा ददसला. मी धावत होतो, त्या शेतात सयू व चमकत होता, तरी त्याच्या
पल्याड िार अांधारी होते. मी दवचार के ला, ‘त्या डोंगरकड्या पलीकडे रात् सरुु
होत असावी.’ मी थाांबायचा प्रयत्न के ला, पण काही उपयोग झाला नाही. माझे
पाय अदधक वेगाने लाांब ढाांगा टाकत, डोंगरकड्याकडे धाऊ लागले. मी खाली
वाकून माझ्या पँटचे कापड घट्ट धरले व थाांबण्याचा प्रयत्न के ला. पण मी थाांबू
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शकलो नाही. मग मी पडण्याचा प्रयत्न के ला. पण माझे पाय काही ऐके नात.
माझे चवडे धावतच रादहले.
आता डोंगरकडा व अधां ार खपू जवळ आले. मी बघू शकत होतो, की
आता मी थाबां लो नाही, तर कड्याच्या टोकावर जाऊन पोचेन. परत एकदा मी
मला जदमनीवर पाडायचा प्रयत्न के ला. आदण परत मी चवड्यावर उभा राहून
जोरात धाऊ लागलो. मी जोराने धावत, कड्याच्या टोकावर जाऊन पोचलो
आदण सरळ अधां ारात जाऊन पडू लागलो. सरु वातीला एवढा काळोख नव्हता.
मला कड्यावर उगवलेली झाडे ददसत होती. खपू वेळा मी झाडाची िादां ी
पकडण्याचा प्रयत्न के ला. पण प्रत्येक वेळेस ती तटु ली कारण मी इतका जड
होतो आदण मी इतक्या वेगाने पडत होतो. मग मी दोन्सही हातानां ी जाड िादां ी
पकडली. झाड पढु े वाकले. मला एके क मळ
ु े उखडली गेल्याचा आवाज आला.
मग सबांध झाड तटु ू न मी खाली पडू लागलो. डोंगरकड्यावर व शेतात
सयू वप्रकाश होता, पण इथे अांधार होऊ लागला. मी पडताांना माझे डोळे उघडे
ठे वले होते. त्यामळ
ु े मला तो करड्या काळ्याकडून पणू व काळ्या रांगाकडे
जाताना आदण नांतर दमट्ट काळोख होताांना ददसला. खरे तर मला तो ददसत
नव्हता, पण मी त्याला हाताने स्पशव करू शकत होतो. मी पडतच होतो. इतका
दमट्ट काळोख होता, की कुठे च काही नव्हते आदण काही करण्याचाही उपयोग
नव्हता. कसलाच काही उपयोग नव्हता.
बहुधा पररचाररके चा आवाज आला, “आज सकाळी तम्ु ही बरे आहात.
खपू च बरे आहात.”
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“हॅलो.”
“आम्हाला वाटले, की तम्ु हाला कधीच शद्ध
ु येणार नाही.”
“मी कुठे आहे?”
“अलेक्झाांड्रीयामधील दवाखान्सयात.”
“दकती काळ मी इथे आहे?”
“चार ददवस.”
“दकती वाजले आहेत?
“सकाळचे सात वाजले आहेत.”
“मला ददसत का नाही?”
मी दतला थोडे जवळ येतानां ा ऐकले. “ओहो, आम्ही नक
ु तीच तमु च्या
डोळ्याभां ोवती पट्टी गडांु ाळली आहे.”
“दकती वेळापवू ी?”
“आताच. काळजी करू नका. तम्ु ही ठीक आहात. तम्ु हाला मादहती आहे
का, तम्ु ही खपू सदु वै ी आहात.”
मी बोटानां ी माझा चेहरा चाचपनू पादहला. पण मला काही जाणीव होईना.
मला काही वेगळे च वाटत होते.
“माझ्या चेहऱ्याला काय झाले आहे?”
मी दतला माझ्या अथां रुणाकडे येतानां ा ऐकले. दतने दतच्या हाताने माझ्या
खाद्यां ाला स्पशव के ला. “तम्ु ही काही बोलता कामा नये. तशी परवानगी नाही. ते
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तमु च्यासाठी वाईट आहे. िक्त पडून रहा आदण काळजी करू नका. तम्ु ही ठीक
आहात.” मी दतच्या पाऊलाांचा, जदमनीवरून चालत जाण्याचा, दार
उघडल्याचा व परत लावल्याचा आवाज ऐकला.
मी म्हणालो, ”पररचाररका, पररचाररका.”
पण ती गेली होती,
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कोणे एके काळी न्सययू ॉकव शहरात एक सांदु र मल
ु गा बाळ जन्समाला आले.
आनांदी पालकाांनी त्याचे नाव लेदक्सन्सगटन ठे वले. दवाखान्सयातनू त्या बाळाची
आई बाळाला घेऊन घरी आली नाही तोच, ती दतच्या नवऱ्याला म्हणाली,
“दप्रया, आता तू मला हा आनांद साजरा करायला जेवायला मोठ्या छान
हॉटेलात नेले पादहजेस. दतच्या नवऱ्याने दतला नाजक
ू पणे दमठी मारली आदण
म्हणाला की अशा सांदु र मल
ु ाला जन्सम देणाऱ्या बाईला, ती म्हणते दतथे नेणे
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योग्य ठरे ल. पण अजनू ती रात्ी शहरात धावत सटु ण्याइतकी बळकट आहे का,
असे त्याने दवचारले.
ती म्हणाली, “नाही. पण म्हणनू काय झाले?”
म्हणनू मग त्या सध्ां याकाळी ते छान कपडे करून, लहानग्या
लेदक्सन्सगटनला दररोज वीस डॉलर घेणाऱ्या प्रदशदित स्कॉटीश दाईवर सोपवनू ,
गावातील सवावत महाग व चाांगल्या दठकाणी जेवायला बाहेर पडले. दतथे त्याांनी
प्रत्येकाने मोठा खेकडा खाल्ला आदण बाटलीभर शँपेन प्यायली. त्यानांतर ते
रात्क्लबमध्ये गेले आदण खपू तास हातात हात घेऊन, त्याांच्या नवीन बाळाच्या
शारीररक सौदयावचे वणवन करत बसले.
ते मॅनहॅटनच्या पवू व बाजनू े रात्ी दोन वाजता घरी आले. नवऱ्याने टॅक्सी
चालकाला पैसे ददले व दखशात घराच्या पढु ील दरवाज्याची दकल्ली शोधू
लागला. थोड्या वेळाने त्याने जाहीर के ले, की ती बहुधा त्याच्या सटू ाच्या
दखशात रादहली असावी. त्याने सचु वले, की आता आपण घांटी वाजवू व दाई
खाली येऊन, त्याांना घरात घेईल. नवरा म्हणाला, “रोज वीस डॉलर घेणाऱ्या
प्रदशदित स्कॉटीश दाईला प्रसांगवशात रात्ी अांथरुणातनू बाहेर पडायची सवय
असेल.” त्यामळ
ु े त्याांनी घांटी वाजवली व थाांबले. परत जोराने, बराच वेळ
वाजवली. अजनू दमदनटभर थाांबले. मग ते रस्त्यावर आले आदण दाईच्या
नावाने [मॅकपोटल] दतसऱ्या मजल्यावरील बाळाच्या खोलीच्या दखडकीत
बघनू , ओरडू लागले. पण तरी काही उत्तर दमळाले नाही. घर अधां ारात, शातां
होते. बायकोला वाटू लागले आता काही नको ते होणार. दतने स्वतःशी म्हटले,
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दतचे बाळ घरात मॅकपोटलबरोबर जखडले गेले होते आदण मॅकपोटल कोण
होती? ते दतला िक्त दोन ददवस ओळखत होते, एवढेच. दतचे तोंड बारके से
होते. िार चागां ला नसलेला एक डोळा होता. हे अगदी स्पष्ट ददसत होते, की
दतला सरु दितपणे गाढ झोपायची सवय होती. जर दतला पढु च्या दरवाज्याची
घांटी ऐकू येत नसेल, तर दतला बाळ रडलेले तरी काय ऐकू येणार होते? आता
या िणी दबचारे बाळ घसा सक
ु ू न रडत असेल आदण उशीवर त्याचा श्वास
कोंडला असेल.
नवरा म्हणाला, “बाळ उशी वापरत नाही.”
त्याला शँपेनने उत्तेदजत वाटत असल्याने, तो बोलला, “तू काळजी करू
नकोस. जर तल
ु ा हवे असेल, तर मी तल
ु ा घराच्या आत नेऊ शकतो.”
त्याने खाली वाकून, एका बटु ाचे बांद सोडले व तो काढला. मग तो
चवड्याशी धरत, तो जेवायच्या खोलीच्या दखडकीतनू सरळ जदमनीवर
उतरला. तोंडभर हसत तो बोलला, “कसा आत आलो! आपण मॅकपोटलचा
पगार काप.ू ” तो पढु े झाला आदण काचेच्या भोकातनू हात घातला. मग कडी
काढून, दखडकी वर के ली. तो म्हणाला, “छोट्या आई, मी तल
ु ा उचलतो.
बायकोच्या कांबरे ला धरून, त्याने दतला आत घेतले. त्यामळ
ु े दतचे मोठे लाल
तोंड, त्याच्या तोंडाजवळ आले. तो दतचे चांबु न घेऊ लागला. त्याला अनभु वाने
मादहती होते की बायकानां ा शरीरे दचकटली आहेत आदण पाय लोंबत आहेत,
अशा पररदस्थतीत चबांु न घेतलेले खपू आवडते. त्यामळ
ु े तो खपू वेळ ते घेत
रादहला. दतच्या घशातनू आवाज येऊ लागला. शेवटी त्याने दतला वळवनू
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उघड्या दखडकीतनू जेवायच्या खोलीत सोडायचा दवचार के ला. त्याच वेळी
गस्त घालणारी पोदलसाांची गाडी दतथे आली. साधारण तीस िुटाांवर ती
रस्त्यावर थाांबली. त्यातनू तीन आयररश पोलीस उतरले व त्या नवरा
बायकोच्या ददशेने दपस्तल
ु काढून धाऊ लागले. “त्याना पकडा” ते ओरडले.
पण नवऱ्यासाठी काही करणे, हे अशक्य होते. कारण बायको अधी आत व
अधी बाहेर होती. ती दतच्यासाठी िारच दवदचत् अवस्था होती. तसेच
सोडल्यास ती जदमनीवर आपटली असती. दकांवा अधाांतरी लोंबकळत रादहली
असती. त्यामळ
ु े तो एखाद्या नायकाप्रमाणे दतला आत ढकलत रादहला. या
पोलीसाांना यापवू ी चोराांना पकडून मारल्याबद्दल पदके दमळाली होती. त्याांनी
दपस्तल
ु े काढली व प्रत्येकाला बऱ्याच गोळ्या मारल्या. दोघेही मेल.े अशा
तऱ्हेने बारा ददवसाचां ा लेदक्सन्सगटन अनाथ झाला. त्या तीन पोदलसाना
प्रशस्तीपत्क दमळवनू देणारी ही बातमी सगळ्या वतवमानपत्ात बातमी छापनू
आली. मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकानां ाही कळली. दसु ऱ्या ददवशी जवळचे
नातेवाईक, काही जवळचे लोक, तीन वकील व एक पाद्री त्या तटु क्या
दखडकीच्या घरात जमले. ते सववजण सोफ्यावर व खच्ु यांवर, दसगरे ट ओढत,
शेरी दपत व आता बाळाचे, अनाथ लेदक्सन्सगटनचे, काय करावे, याबद्दल चचाव
करत, गोल करून बसले. लवकरच, हे लिात आले, की कोणीच त्या बाळाची
जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हते. चचाव व वाददववाद ददवसभर चालू रादहले.
प्रत्येकाने दवरोध करता येणार नाही, अशी मोठी इच्छा प्रगट के ली की त्याचां े घर
िार लहान आहे दकांवा त्याांना आधीच एक मल
ू आहे. आदण दसु रे त्याांना परवडू
शकत नाही. त्याांनाही काय करावे, ते समजत नव्हते. ते उन्सहाळ्यात परदेशी
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जात, दकांवा काही वषांनी बाहेरगावी जात, तेव्हा त्या बाळाचे काय करायचे, ते
त्याना समजत नव्हते --- आदण असेच काही बाही! सगळ्याांना मादहती होते,
की तो बाप कजावत बडु ालेला होता आदण घरही गहाण पडले होते. त्यामळ
ु े
बाळाला वाढवण्यासाठी, काहीच पैसे नव्हते. सांध्याकाळी सहापयंत ही चचाव
चालली होती.
तेव्हा मध्येच त्या बापाची, ग्लोस्पन नावाची एक म्हातारी मावशी
व्हदजवदनयाहून दतची टोपी व कोट न काढता, अचानक अवतीणव झाली. ती
बसायलाही तयार नव्हती. माटीनी, दव्हस्की, शेरी काही घ्यायला तयार नव्हती.
दतने जमलेल्या नातेवाईकानां ा जाहीर के ले, की ती बाळाची जबाबदारी घ्यायला
तयार आहे. अजनू दतने काय सादां गतले, तर ती त्याचा दशिणासकट सवव खचव
करे ल. तेव्हा आता सगळ्यानां ी आपापल्या घरी जायला व त्याच्ां या
सदस् ददववेकबद्ध
ु ीला दवश्रातां ी द्यायला हरकत नाही, असे बोलनू ती वरती गेली
व पाळण्यातनू बाळाला काढले. त्याला छातीशी धरून, दतने घर सोडले.
दाईसकट सववजण अवाक होऊन बघत रादहले. अशा तऱ्हेने तेरा ददवसाांच्या
लेदक्सन्सगटनने न्सययू ॉकव सोडले व ददिणेकडे त्याच्या आजीबरोबर
व्हदजवदनयाला जाऊ लागला. लेदक्सन्सगटनची पालक झालेली ग्लोस्पनमावशी
सत्तर वषांची होती. पण दतच्याकडे पादहले, तर असे कधीच वाटायचे नाही. ती
दतच्या वयाच्या अध्याव वयाची व उत्साही ददसायची. दतचा चेहरा छोटासा,
सरु कुत्या पडलेला पण तरीही सांदु र होता व डोळे तपदकरी व चमकदार होते. ती
प्रौढ कुमाररका होती. पण तम्ु हाला दतच्याकडे बघनू , असे वाटले नसते. ती कधी
दचडदचड करत नसे दकांवा कटू, गळ
ु मळ
ु ीत बोलत नसे. कुणाचा हेवा करत नसे.
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दतला दमशा नव्हत्या. पण ती थोडी दवदचत् होती, यात काही सश
ां य नव्हता.
गेली तीस वषे ती दनळ्या डोंगरउतारावर गावापासनू दरू , एका लहानशा घरात
एकाकी आयष्ु य जगत होती. दतच्याकडे पाच एकराचे कुरण होते. ती भाज्या
उगवायची जागा होती. िुलाांची बाग, तीन गाई, डझनभर कोंबड्या व एक तरूण
कोंबडा होता. आदण आता छोटा लेदक्सन्सगटनही होता. ती माांसाहार अदजबात
करत नसे. प्राणी खाणे म्हणजे दतला सदृु ढता घालवणारे , दष्टु ्पणाचे आदण
गचाळ वाटे. ती अांडी, लोणी, दधू , चीज, सक
ु ा मेवा, औषधी वनस्पती व
िळाांवर रहात असे. दतची अशी धारणा होती, की दतच्यासाठी कुठल्याही
प्राण्याची हत्या के ली जाऊ नये. कोळांबीदेखील नाही. जेव्हा दतच्या एका
कोंबडीने अांडी घालणे बांद के ले, तेव्हा ग्लोस्पनमावशी इतकी नाराज झाली, की
दतने अडां ी खाणे पणू वपणे सोडून ददले. दतला बाळानां ा कसे वाढवतात, हे काहीच
मादहती नव्हते. पण ती डगमगली नाही. न्सययू ॉकव रे ल्वे स्टेशनवर दतला
व्हदजवदनयाला नेण्यासाठी लेदक्सन्सगटनसकट ती उभी होती, तेव्हा दतने बाळाला
दधू पाजायच्या सहा बाटल्या, डायपसव, सेफ्टी दपन्सस, प्रवासातील दधु ाची गरज
भागवणारा एक डबा व बाळाचां ी दनगा राखण्यासबां धीचे एक पस्ु तक घेतले.
अजनू काय लागते? जेव्हा गाडी चालू पडली, तेव्हा दतने बाळाला बाटलीतनू
दधू पाजले. त्याचे ओले कपडे बदलले आदण त्याला झोपवनू खाली ठे वले.
मग ती दतने दवकत घेतलेले पस्ु तक वाचू लागली.
ती बोलली, “मला काही समस्या ददसत नाही.” आदण खरे च तशी
नव्हती. घरी परतल्यावर, सवव काही व्यवदस्थत चालू झाले. छोटा लेदक्सन्सगटन
दधू प्यायचा, ढेकर द्यायचा आदण जाांभया देऊन शहाण्या मल
ु ासारखा झोपनू
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जायचा. ग्लोस्पनमावशी आनांदाने उजळायची. हळूहळू लेदक्सन्सगटन सोनेरी
के साांचा व दनळ्या डोळ्याचां ा सांदु र मल
ु गा ददसू लागला. तो आनदां ी व तेजस्वी
होता आदण आधीच वयस्क आजीला सवव बाबतीत मदत करायला दशकला
होता. अांडी गोळा करणे, ताक घसु ळणे, जदमनीतनू उकरून बटाटे काढणे व
डोंगराच्या कडेच्या औषधी वनस्पती गोळा करणे. लवकरच ग्लोस्पनमावशीने
स्वतःशी त्याच्या दशिणासांबांधी दवचार सरू
ु के ला. पण त्याला लाांब शाळे त
पाठवण्याचा दवचार दतला करवेना. ती त्याच्यावर इतके प्रेम करू लागली होती,
की थोडा वेळसद्ध
ु ा तो नजरे आड झाल्यास ती अस्वस्थ होई. अथावत गावात
खोलगट दरीत शाळा होती. पण ती जागा भयाण वाटत असे. आदण त्याला
दतथे पाठवले, तर नक्कीच ते त्याला पदहल्याच ददवशी सादमष आहार करायला
लावतील, अशी भीती दतला होती. तो स्वयपां ाकघरात स्टुलावर बसनू
दतच्याकडे ती चीज बनवतानां ा पहात होता, तेव्हा ती म्हणाली, “माझ्या दप्रय
मल
ु ा, तल
ु ा मादहती आहे का, मला असे वाटते, की मीच तल
ु ा का दशकवू नये?”
मल
ु ाने त्याच्या मोठ्या दनळ्या डोळ्याांनी दतच्याकडे पादहले व
दवश्वासपवू वक हसला व म्हणाला, “ते छानच होईल.”
“मी तल
ु ा पदहली गोष्ट कुठली दशकवेन, तर स्वयांपाक कसा करायचा.”
“ग्लोस्पनमावशी, मला ते आवडेल.”
“तल
ु ा आवडो की नावडो, पण कधीतरी तल
ु ा हे दशकावेच लागेल.
आपल्यासारख्या सादमष आहार न करणाऱ्यासां ाठी, सामान्सय लोकासां ारखे
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खाण्याचे खपू पदाथव नसतात. पण आहे त्यात, आपण काय काय करू शकतो,
ते आपण दशकले पादहजे.
मल
ु गा बोलला, “ग्लोस्पनमावशी, आपण खात नाही असे, सामान्सय लोक
काय खातात?
ती दतचे डोके उबग आल्यासारखे हलवत, उत्तरली, “प्राणी.”
“म्हणजे दजवांत प्राणी?”
“नाही. मारलेल.े ”
मल
ु ाने िणभर दवचार के ला. “म्हणजे ते मेल्यावर, त्याना परु ण्याऐवजी ते
खातात?”
“ते ते प्राणी मरायची वाट बघत नाहीत. ते त्याांना मारतात.”
“ग्लोस्पनमावशी, ते त्याांना कसे मारतात?”
“ते सहसा त्याांचा गळा सरु ीने दचरतात.”
“पण कुठल्या प्रकारचे प्राणी?”
“जास्त करून गाई, डुकरे व मेंढ्या.”
मल
ु गा ओरडला, “गाई? म्हणजे डेझी, स्नोड्रॉप व दललीसारख्या?”
“बरोबर, माझ्या मल
ु ा.”
“ग्लोस्पनमावशी, पण ते त्याांना कसे खातात?”
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“ते त्याांचे तक
ु डे करून दशजवतात. ते जेव्हा लाल, रक्ताळलेले व हाडाना
दचकटलेले असते, तेव्हा ते त्याना सवावत आवडते. त्याांना रक्त दनघणारे , गाईच्या
मासाचे लपके खायला आवडतात.
“डुकरे पण?”
“त्याांना डुकरे आवडतात.”
मल
ु गा म्हणाला, “डुकराच्या मासाचे रक्ताळलेले लपके ! मी कल्पना करू
शकतो. अजनू काय खातात?”
“कोंबडी”
“कोंबडी?”
“हजारो कोंबड्या.”
“दपसे पण?”
“नाही रे मल
ु ा, दपसे नाही. आता बाहेर पळ आदण ग्लोस्पन मावशीला
दचव्हेसची [ काद्यां ासारखे एक झाड ] झडु ु पे आणनू दे. देशील का?”
तो पाच दवषय दशकला. वाचन, लेखन, स्वयांपाक, अांकगदणत आदण
भगू ोल. पण स्वयांपाक त्याला सवावत आवडला. लवकरच हे लिात आले, की
त्याला त्यात चाांगली गती आहे. तो जन्समजात स्वयांपाकी होता. त्याच्या हातात
कसब होते व तो चटपटीतपणे सगळे करे . तो एखाद्या जादगु ारासारखी भाांडी
हाताळी. त्याच्या आजीपेिा कमी वेळात तो बटाटा सोलनू त्याचे वीस पातळ
काप करे . त्याचा टाळू खपू पटकन चव जाणणारा होता. त्याला काांद्याच्या
सपू ची चव कळे आदण लहानशा कढीदलांबाचे पान घातलेलेही कळे . इतक्या
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लहान मल
ु ाला हे समजते हे बघनू , ग्लोस्पनमावशी अवाक होई. आदण खरे तर
दतला कळत नसे की या मल
ु ाचे काय करावे. पण दतला त्याचा िारच अदभमान
वाटे. आदण याचा भदवष्यकाळ उज्वल असल्याचे ती बघे. ती मनाशी दवचार
करे , “माझ्याकडे म्हातारपणी बघायला असा नवलपणू व मल
ु गा आहे, हे माझे
चाांगले नशीब आहे.” काही वषांनी दतने स्वयांपाकातनू अांग काढून घेतले.
आता स्वयपां ाकाची सगळी जबाबदारी लेदक्सन्सगटनने उचलली. आता तो
दहा वषांचा होता आदण ग्लोस्पनमावशी ऐशीच्या घरात पोचली होती. त्याच्या
हातात स्वयपां ाकघर आल्यावर, त्याने दनरदनराळे प्रयोग करायला, स्वतः शोधनू
काढलेले पदाथव बनवायला सरु वात के ली. जनु े आवडते पदाथव त्याला रुचीपणू व
वाटेनात. त्याला नवीनतेचा ध्यास होता. त्याच्या डोक्यात शेकडो कल्पना
होत्या. तो म्हणाला, “मी आक्रोडाचां े सपू करून सरु वात करतो. त्याने ते के ले व
जेवताांना ददले. ग्लोस्पनमावशी खचु ीवरून उडी मारून, त्याच्या दोन्सही गालाचां ा
पापा घेत बोलली, “तू अलौदकक बदु द्धमत्तेचा आहेस. तू इदतहास घडवलास.”
त्या ददवसापासनू असा एकही ददवस गेला नाही, की जेव्हा त्याने एखादा
चदवष्ट पदाथव बनवला नाही. िाझीलनट सपू , होदमनी कटलेट्स, चीज घातलेली
भाजी, ऑम्लेट, क्रीमचीजचे बारीक तक
ु डे भरलेली कोबी, असे अनेक पदाथव
त्याने बनवले. ग्लोस्पनमावशी म्हणाली, की दतने जन्समात असे चदवष्ट पदाथव
कधी खाल्ले नव्हते. सकाळी जेवणापवू ी ती घराच्या पढु ील छत असलेल्या
जागी दतच्या डुलणाऱ्या खचु ीत जाऊन, स्वयांपाकघराच्या दखडकीतनू येणारे
वास घेत, आज जेवणात काय असेल, याचा तकव करत बसे. ती दवचारी, मल
ु ा,
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तू आज काय बनवले आहेस? तो म्हणे, “ग्लोस्पनमावशी, तू तझु ा अांदाज
साांग.”
ती जोराने हुगां नू म्हणे, “मला सॅदल्सिाय [ यरु ोदपयन कांद ] चा वास येतो
आहे.”
मग तो दहा वषांचा मल
ु गा बाहेर येऊन तोंडभर हसत दवजयाने गोड
वासाची मळ
ु ाचां ी वािाळलेली भाजी घेऊन येई. दतची चव घेत, ती म्हणे, “काय
करायचे ते तल
ु ा छान कळते. तू आताच्या आता कागद व पेन घेऊन
स्वयांपाकाचे पस्ु तक दलहायला घेतले पादहजेस.”
त्याने भाजी चावत, टेबलापलीकडून दतच्याकडे पादहले. ती ओरडली,
“का नाही? मी तल
ु ा दलहायला दशकवले आहे व स्वयांपाक करायलाही
दशकवले आहे. तेव्हा तल
ु ा एवढेच करायचे आहे, की दोन्सही गोष्टी एकत् करून,
पस्ु तक दलहायचे आहे. दप्रय मल
ु ा, तू स्वयांपाकावरचे पस्ु तक दलही. ते तल
ु ा
जगप्रदसद्ध करे ल.”
तो म्हणाला, “ठीक आहे. मी दलदहतो.”
त्या ददवसापासनू , लेदक्सन्सगटनने ते मोठे काम सरुु के ले, जे पढु े आयष्ु यभर
त्याला कायवरत ठे वणार होते. त्याने त्याचे नाव ठे वले, ‘चाांगले आदण सकस
खा’
सात वषांनी, तो सतरा वषांचा झाला, तेव्हा त्याने नऊ हजार वेगवेगळ्या
चदवष्ट नावीन्सयपणू व पाककृ ती बनवण्याचा पराक्रम के ला होता. पण अचानक
त्याच्या या मेहनतीत ग्लोस्पनमावशीच्या दनधनाने, खडां पडला.
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रात्ी दतला जोरदार चक्कर आली. कसला आवाज येतो आहे, हे
बघायला लेदक्सन्सगटन दतच्या झोपायच्या खोलीत घसु ला. त्याने दतला
अांथरुणावर झोपनू ओरडताना पादहले. ती ओरडून दशव्याशाप देत होती व अांग
कसेही वेडेवाकडे हलवत होती. खरोखर, ते बघायला भयांकर दृष्य होते. नाराज
झालेला, पायजमा घातलेला तो दतच्याभोवती हातवारे करत, काय करावे ते न
कळून नाचत होता. शेवटी दतला शाांत करायला म्हणनू , त्याने गोठ्यातील
तळ्यातनू बादलीभर पाणी आणले आदण दतच्या डोक्यावर ओतले. पण यामळ
ु े
िक्त दतची चक्कर वाढली व तासाभरात म्हातारी वारली. ती नक्की मेली आहे
याची खात्ी करण्यासाठी दतला दचमटे काढत, दबचारा मल
ु गा म्हणाला, “हे िार
वाईट झाले. दकती अचानक आदण दकती झटपट हे झाले! काही तासाांपवू ीच
तर ती चागां ली उत्साही होती. दतने मी के लेला नवीन पदाथव, अळांबीचे बगवर
तीनदा वाढून घेऊन खाल्ले. तो छान झाल्याचेही सादां गतले.”
खपू वेळ शोक के ल्यावर, त्याला आजीच्या प्रेमाचे भरते आले. पण त्याने
स्वतःला सावरले आदण दतला गोठ्याच्या मागे परु ले.
दसु ऱ्या ददवशी दतच्या वस्तू आवरताांना, त्याला एक पाकीट दमळाले. ते
दतच्या हस्तािरात, त्याला उद्देशनू दलदहले होते. त्याने ते उघडले. त्यात दोनशे
पन्सनास डॉलसवच्या नोटा आदण दचठ्ठी दनघाली. त्यात दलदहले होते, “दप्रय मल
ु ा,
तू तेरा ददवसाांचा असल्यापासनू कधी डोंगरापलीकडे गेलेला नाहीस. पण मी
मेल्याबरोबर तू बटू चढवनू , व स्वच्छ शटव घालनू , गावात गेले पादहजेस व
डॉक्टरला भेटले पादहजेस. त्याला माझ्या मरणाचा परु ावा म्हणनू , प्रमाणपत्
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द्यायला साांग. मग ते प्रमाणपत् घेऊन माझ्या वदकलाकडे, दमस्टर झक
ु े रमनकडे
जा. तो न्सययू ॉकव ला रहातो. या पादकटातील पैसे डॉक्टरला देण्यासाठी व तझ्ु या
न्सययू ॉकव च्या प्रवासासाठी आहेत. तू दतथे जाशील, तेव्हा दमस्टर झक
ु ा
ु े रमन तल
अजनू पैसे देतील. माझी तल
ु ा अशी कळकळीची दवनांती आहे, की ते पैसे तू
तझ्ु या स्वयांपाकाच्या व भाज्याांच्या सांशोधनासाठी वापर. ते नीटपणे पणू व
होईपयंत, तझ्ु या पस्ु तकाचे काम तू सरुु ठे व.
तझु ी प्रेमळ आजी, ग्लोस्पन
नेहमी त्याच्या आजीचे ऐकणाऱ्या लेदक्सन्सगटनने पैसे दखशात ठे वले, बटू
घातले, स्वच्छ शटव घातला व डोंगर ओलाांडून डॉक्टर रहात होता, दतथे गावात
गेला.
डॉक्टर म्हणाला, “म्हातारी ग्लोस्पन? अरे देवा, ती मेली?”
मल
ु गा उत्तरला, “खात्ीने ती मेली. तम्ु ही माझ्याबरोबर घरी या. मी जमीन
उकरून तम्ु हाला दाखवतो, आदण तम्ु ही बघनू खात्ी करा.”
डॉक्टरने दवचारले, “तू दकती खोल खणले आहेस?
“मला वाटते, सहा/ सात िूट असेल.”
“आदण दकती वेळापवू ी?”
“ओहो, साधारण आठ तासापां वू ी असेल.”
“मग ती मेली आहे. मी प्रमाणपत् देतो.”

79

आता आपला नायक दमस्टर झक
ु े रमनला भेटायला न्सययू ॉकव च्या
प्रवासासाठी दनघाला. त्याने पायी प्रवास के ला. तो झडु ु पाांखाली झोपला. तो
बेरी आदण रानटी वनस्पती खात रादहला. त्याला दतथे पोचायला सोळा ददवस
लागले. सत्तावन्सनाव्या रस्त्यावर उभे राहून आजबू ाजल
ू ा बघत, तो म्हणाला,
“काय शहर आहे! इथे गाई नाहीत, कोंबड्या नाहीत. इथे ग्लोस्पनमावशीसारखे
कोणीच ददसत नाही.”
लेदक्सन्सगटनला दमस्टर सॅम्यएु ल झक
ु े रमन, त्याने पवू ी पादहलेल्या
कोणासारखाच ददसला नाही. तो छोटासा, िोपशा, करड्या रांगाच्या
ओघळलेल्या गालाच
ां ा, कोनिळी रांगाच्या नाकाचा माणसू होता. तो जेव्हा हसे,
तेव्हा त्याच्या तोंडातनू छान सोन्सयासारखे तक
ु डे चकाकत. त्याच्या आरामशीर,
मोठ्या कायावलयात त्याने लेदक्सन्सगटनशी हातदमळवणी के ली. त्याने त्याच्या
आजीच्या मरणाबद्दल, त्याचे अदभनदां न के ले. तो म्हणाला, “तल
ु ा मादहती
असेल की तझु ी आवडती आजी/पालक चाांगल्यापैकी पैसे राखनू होती.
“म्हणजे तम्ु हाला गाई आदण कोंबड्या असे म्हणायचे आहे का?”
दमस्टर झक
ु े रमन म्हणाले, “अधाव दमदलयन डॉलसव.”
“दकती?”
“अरे मल
ु ा, अधाव दमदलयन डॉलसव. आदण ते दतने तल
ु ा ददले आहेत.”
दमस्टर झक
ु े रमन खचु ीत मागे रे लले आदण त्याांच्या मोठ्या पोटावरून हात
दिरवला. त्याच वेळेस त्याांनी त्याांच्या कोटाच्या आत शटावमध्ये गप्तु पणे उजवे
बोट दिरवनू खाजवायला सरु वात के ली. हे ते नेहमी करत व त्यापासनू त्याांना
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आनांद दमळे . ते म्हणाले, “अथावत त्यातील पन्सनास टक्के मला माझी िी म्हणनू
कापनू घ्यावे लागतील. पण तरीही तल
ु ा पांचवीस हजार डॉलसव दमळतील.”
लेदक्सन्सगटन ओरडला, “मी श्रीमतां झालो. हे मस्त झाले. आता लवकरच
मला पैसे दमळतील का?”
दमस्टर झक
ु े रमन म्हणाले. “असे बघ, येथील कर कापणाऱ्या
अदधकाऱ्याश
ां ी माझी ओळख आहे. मला आत्मदवश्वास आहे, की मी सवव
मरणकर व काळे कर न घेण्यासाठी त्याचां े मन वळवू शके न.”
लेदक्सन्सगटन पटु पटु ला, “तम्ु ही दकती दयाळू आहात!”
“अथावत मला कुणाला तरी पैसे चारायला लागतील.”
“दमस्टर झक
ु े रमन, तम्ु ही म्हणाल तसे.”
“मला वाटते, एक लाख परु े से होतील.”
“अरे बापरे , हे िारच आहेत, नाही का?”
दमस्टर झक
ु े रमन म्हणाले, “कर इन्सस्पेक्टरला वा पोदलसाला कधीच कमी
पैसे देऊन चालत नाही.”
मल
ु ाने शाांतपणे दवचारले, “बरोबर आहे. पण मग मला दकती पैसे
उरतील?”
“दीडशे हजार डॉलसस. पण त्यातनू तल
ु ा परु ण्याचा खचव वजा करावा
लागेल.”
“परु ण्याचा खचव?”
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“परु णाऱ्या सांस्थेला तल
ु ा ते पैसे द्यावे लागतील. तल
ु ा ते मादहती असेल.”
“पण दमस्टर झक
ु े रमन, मी स्वतःच दतला गोठ्यामागे परु ले.”
वकील बोलला, “मला त्याबद्दल सश
ां य नाही. तरी काय झाले?”
“मी कधीच परु णाऱ्या सांस्थेला बोलावले नाही.”
दमस्टर झक
ु ा मादहती नसेल, पण या राज्यात
ु े रमन शाांतपणे म्हणाले, “तल
असा कायदा आहे, की परु णाऱ्या सांस्थेचे दबल चक
ु ते के ल्यादशवाय वारसाला
हक्काने दमळणारी रक्कम दमळणार नाही.”
“म्हणजे तम्ु हाला असे म्हणायचे आहे, की असा कायदा आहे?”
“अगदी खात्ीने, असा कायदा आहे. परु णाऱी सांस्था ही एक राष्ट्रीय सांस्था
आहे. दतला सांरिण दमळालेच पादहजे.”
दमस्टर झक
ु े रमन स्वतः एका साववजदनक डॉक्टराांच्या गटाबरोबर एक
सांस्था चालवत असत. त्यात नऊ चैनबाज परु णाऱ्या सांस्था होत्या.
िक
ु लीनमध्ये त्याांचा दकमती वस्तू ठे वायच्या पेट्या बनवणारा कारखाना होता.
वॉदशांगट्नमध्ये प्रेत सडू नये म्हणनू करायचे उपाय दशकवणारे एक
पदवीधराांसाठीचे महादवद्यालय होते. दमस्टर झक
ु े रमन याांच्या दृष्टीकोनातनू ,
मरण हे पणू वपणे धादमवक कमवकाांड होते. खरे तर हा सवव व्यवसाय व्यापारासाठी
येशच्ू या जन्समाइतकाच चलती असलेला होता. ते म्हणाले, असे एकट्यानेच
जाऊन तझ्ु या आजीला परु ायचा तल
ु ा अदधकार नाही. मळ
ु ीच नाही.”
“दमस्टर झक
ु े रमन, मला माि करा.”
“हे तर त्ासदायक कृ त्य आहे.”
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“दमस्टर झक
ु े रमन, मी तम्ु ही म्हणाल, तसे करे न. मला िक्त एवढे हवे
आहे, की सवांचे सवव पैसे ददल्यावर मला दकती पैसे दमळणार आहेत.”
दतथे शातां ता पसरली दमस्टर झक
ु े रमननी एक सस्ु कारा टाकला आदण
बेंबीजवळ बोट दिरवत, गप्तु खलबते चालू ठे वली. त्यानां ी मोठ्याने हसत,
सचु वले, “तल
ु ा पधां रा हजार दमळतील, नाही का?
“ही चाांगली रक्कम आहे.”
“ती मी आज दपु ारी माझ्याबरोबर घेऊन जाऊ शकतो का?”
“घेऊन न जायचे काही कारण मला ददसत नाही.”
मग दमस्टर झक
ु े रमननी त्याच्या रोखपालाला बोलावले आदण त्याला
लेदक्सन्सगटनला पधां रा हजार रोख व ररसीट द्यायला सादां गतले. तो मल
ु गा दबचारा
काहीतरी दमळाले या आशेन,े ते कबल
ू करून बसला. ते पैसे त्याने त्याच्या
दपशवीत ठे वले. मग त्याने दमस्टर झक
ु े रमनशी हातदमळवणी के ली. त्याांचे
आभार मानले आदण त्याने कायावलय सोडले. रस्त्यावर आल्यावर आपल्या
नायकाने दचत्कार के ला, “आता सवव जग माझ्या मठु ीत आहे. आता माझे
पस्ु तक छापले जाईपयंत, माझ्याकडे पांधरा हजार रोख आहेत आदण त्यानांतर
अथावत मला अजनू दमळतील.” तो िुटपाथवर कुठल्या ददशेने जावे, असा
दवचार करत उभा राहीला. तो डावीकडे वळून, आजबू ाजचू ी शोभा बघत
सावकाश चालू लागला. तो हवा हुगां त बोलला, “काय छान वास येतो आहे.
मी इथे थाांबू शकतो. त्याच्या घ्राणेंदद्रयाने त्याला स्वयांपाकघरातील खमांग वास
ददला. बसच्या मागील बाजनू े दडझेलचा धरू दनघत होता. “माझे नाक पणू वपणे
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गाळात जायच्या आत मला येथनू बाहेर पडले पादहजे. पण तत्पवू ी मला माझी
भक
ू शमवली पादहजे. मी भक
ु े ने मरतो आहे. त्या गरीब दबचाऱ्या मल
ु ाने काही
थातरु मातरु खाऊन एवढा वेळ काढला होता. “मला छानसे होदमनी कटलेट
आवडेल दकांवा काहीतरी रसदार पेय.” तो स्वतःशीच बोलला. त्याने रस्ता
ओलाांडला आदण एका लहानशा हॉटेलात दशरला. आत गरम, शाांत आदण
अांधारी होते. कोबी आदण तपु ाचा वास येत होता. अजनू एकच तपदकरी टोपी
घातलेले दसु रे दगऱ्हाईक होते. तो त्याच्या अन्सनावर तटु ू न पडला होता. त्याने
लेदक्सन्सगटन आत आल्यावर त्याच्याकडे पादहलेही नाही.
आपला नायक टेबलाच्या एका कोपऱ्यात बसला आदण त्याची बॅग
खचु ीच्या पाठीला लावली. हे िार रुचीपणू व चालले आहे, असे तो स्वतःशी
म्हणाला. माझ्या सतरा वषांच्या आयष्ु यात मी माझे दधू तापवनू बाटलीत
भरणारी दाई मॅकपोटल सोडली तर, मी आदण ग्लोस्पन मावशी, या िक्त
दोघाांसाठीच्याच, स्वयांपाकाचीच चव घेतली आहे. पण आता मी नवीन
स्वयांपाक्याच्या हाताची चव घेणार आहे. आदण जर मी नशीबवान असेन, तर
मला माझ्या पस्ु तकासाठी, काही नवीन कल्पना दमळतील. मागील सावलीतनू
एक वेटर आला आदण त्याच्या टेबलाशेजारी उभा रादहला. लेदक्सन्सगटन
बोलला, ‘मला एक मोठे होदमनी कटलेट हवे आहे. ते तव्यावर प्रत्येक बाजनू े
आांबट क्रीमसकट पांचवीस सेकांद भाजायला हवे. ते देण्यापवू ी त्यावर दचमटू भर
लव्हेजचा दशडकावा करून द्यावे. अथावत तमु च्या स्वयांपाक्याला याहून जास्त
चाांगली पद्धत मादहती असेल तर त्याची चव बघायला मला आनांदच होईल.
वेटरने एका बाजल
ू ा डोके कलते ठे ऊन दगऱ्हाईकाकडे पादहले. त्याने दवचारले,
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“तम्ु हाला भाजलेले डुकराचे माांस व कोबी हवे आहे का? एवढेच आमच्याकडे
उरले आहे.”
“भाजलेले काय आदण कोबी?”
वेटरने दखशातनू एक मातकट रुमाल काढला आदण तो चाबक
ू
मारल्यासारखा जोराने हलवनू , ओले नाक सांू सांू करत जोराने त्यात दशांकरले.
नाकपडु ् याांमधनू हवा सोडत, तो म्हणाला, “तम्ु हाला ते हवे आहे की नको?”
लेदक्सन्सगटन बोलला, “ते काय आहे, याची मला मळ
ु ीच काहीही कल्पना
नाही. पण ते चाखनू बघायला मला आवडेल. असे बघ, मी स्वयांपाकावर
पस्ु तक दलदहतो आहे आदण --- “ वेटर ओरडला, “एक डुकराचे माांस व
कोबी” हॉटेलच्या मागील बाजच्ू या अांधारातनू , त्याला उत्तर दमळाले. वेटर
नाहीसा झाला. लेदक्सन्सगटन त्याच्या चाांदीच्या खासगी सरु ा आदण काटा
यासाठी बॅगक
े डे वळला. ते त्याला ग्लोस्पनमावशीने तो सहा वषांचा असताांना,
भेट म्हणनू ददले होते. तो नेहमी खायला तेच वापरे . खाणे येईपयंत तो ते प्रेमाने,
िडक्याने पसु ू लागला. लवकरच वेटर खाणे घेऊन आला. एका ताटलीत जाड
करडा पाांढरा तक
ु डा होता. वास घेण्यासाठी, लेदक्सन्सगटन अधीरतेने पढु े
वाकला. तो वािाळता पदाथव त्याच्यासमोर ठे वल्यावर, त्याचा वास घेण्यासाठी
त्याच्या नाकपडु ् या, थरथरत, हुगां त िुलल्या. तो बोलला, ”हे तर स्वगावसारखे
आहे. काय घमघमाट येतो आहे! त्याच्या दगऱ्हाईकाकडे काळजीपवू वक बघत,
वेटर एक पाऊल मागे झाला.
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त्याची सरु ी व काटा सरसावनू , आपला नायक ओरडला, “माझ्या
आयष्ु यात मी कधीच इतका छान आदण नवलपणू व वास घेतलेला नाही. हे
बनवले आहे तरी कसे?” तपदकरी कपड्यातील माणसाने आजबू ाजल
ू ा पादहले
व खाण्याकडे वळला. वेटर स्वयांपाकघराकडे दनघाला होता. एक लहानसा
मासाचा तक
ु डा लेदक्सन्सगटनने कापला. तो काट्याला लावला. तो वास
घेण्यासाठी नाकापयंत नेला. नांतर तो तोंडात टाकला. तो हळूहळू चावू लागला.
त्याचे डोळे अधववट दमटलेले होते. शरीर आतरु ले होते. तो ओरडला, “हे
अप्रदतम आहे. हा काही नवाच स्वाद आहे! ओहो, माझ्या आवडत्या
ग्लोस्पनमावशी, हा चदवष्ट पदाथव खायला, तू इथे असायला हवी होतीस. वेटर,
ताबडतोब इकडे ये.”
आश्चयवचदकत झालेला वेटर दसु रीकडून त्याच्याकडे बघत होता. पण तो
जवळ येत नव्हता. लेदक्सन्सगटन शांभर डॉलरची नोट िडकावत म्हणाला, “जर
तू जवळ येऊन माझ्याशी बोललास, तर मी तल
ु ा एक भेट देईन. कृ पया जवळ
येऊन माझ्याशी बोल.”
वेटर घाबरत टेबलाशी आला आदण नोट घेऊन गेला. तो सवव बाजांनू ी त्या
नोटेकडे बघू लागला. मग त्याने ती पटकन स्वतःच्या दखशात टाकली.
त्याने दवचारले, “अरे दमत्ा, मी तझ्ु यासाठी काय करू शकतो?
लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “हा चदवष्ट पदाथव कसला व कसा बनवला आहे,
हे तू मला सादां गतलेस, तर तल
ु ा मी अजनू शभां र डॉलरची नोट देईन.”
“मी तल
ु ा आधीच साांदगतले आहे. हे डुकराचे माांस आहे.”
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“आदण पोकव म्हणजे नक्की काय?”
वेटर त्याच्याकडे दनरखनू बघत म्हणाला, “तू यापवू ी कधी डुकराचे
भाजलेले माांस खाल्ले नाहीस?”
“कृ पा करून, मला काय ते सागां . मला असे सश
ां यात ठे ऊ नकोस.”
वेटर म्हणाला, “हे डुक्कर असते. ते बदां भाडां ् यात ओव्हनमध्ये ठे वायचे.”
“डुक्कर?”
“पोकव म्हणजे डुक्कर असते. तल
ु ा हे मादहती नाही का?”
“म्हणजे हे डुकराचे माांस आहे?
“खात्ीने हो.”
मल
ु गा चाचरत म्हणाला, “पण --- पण हे अशक्य आहे.
ग्लोस्पनमावशीला पदाथांबद्दल जगातील कुणाहीपेिा जास्त मादहती आहे. ती
म्हणाली होती की कुठल्याही प्रकारचे मासां हे उबग आणणारे , उलटी करणारे व
भयक
ु डा मी आतापयंत चव
ां र असते. आदण तरीही माझ्या ताटलीतील हा तक
घेतलेल्या जगातील कुठल्याही वस्तपू ेिा जास्त चदवष्ट आहे. आता तू याचे
स्पष्टीकरण कसे देशील? ते तसे असते, तर मला ग्लोस्पन मावशीने ते सादां गतले
असते.”
वेटर म्हणाला, तझ्ु या आजीला ते कसे दशजवायचे, ते मादहती नसेल.”
“हे शक्य असेल का?”
“हो, नक्कीच तसे असेल. दवशेषतः पोकव जर नीट दशजवले नाही तर ते
खाता येत नाही.
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लेदक्सन्सगटन ओरडला, “यरु े का! तसेच झाले असणार. दतने ते चक
ु ीचे
के ले असणार.”
त्याने वेटरला अजनू एक शांभर डॉलरची नोट ददली. “मला स्वयांपाक
घरात घेऊन चल. हे कोणी बनवले, त्याच्याशी माझी गाठ घालनू दे.”
लगेच लेदक्सन्सगटनला दतथे नेले गेले. दतथे त्याची ते बनवणाऱ्या
स्वयांपाक्याशी गाठ घालनू देण्यात आली. तो वयाने मोठा माणसू होता. त्याच्या
मानेवर एका बाजल
ू ा परु ळ होते. वेटर बोलला, “आता तल
ु ा मला अजनू शांभर
डॉलर द्यावे लागतील. लेदक्सन्सगटन िारच उपकृ त झाला. पण यावेळेस त्याने
पैसे स्वयांपाक्याला ददले. तो म्हणाला, “हे बघ, मला या वेटरने जे साांदगतले,
त्यामळ
ु े मी गोंधळलो आहे. तम्ु हाला खात्ी आहे का, की मी आता खाल्लेला
पदाथव हा डुकराच्या माांसापासनू बनवलेला होता?”
त्याने वेटरकडे बघनू डोळे दमचकावले व बोलला, “मला वाटते, ते
डुकराचे माांसच होते.”
“म्हणजे तमु ची खात्ी नाही आहे?”
“एखाद्याला खात्ी कशी असेल?”
“मग ते दसु रे काय असू शके ल?”
स्वयांपाकी वेटरकडे बघत, हळू म्हणाला, “असेही असू शके ल की
ते माणसाचे मासां आहे.”
“म्हणजे तम्ु हाला माणसू म्हणायचे आहे?”
“हो.”
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“अरे बापरे !”
“दकांवा बाईही असू शके ल. बाई दकांवा परुु ष, दोघे चवीला सारखेच
लागतात.”
मल
ु ाने जाहीर के ले, “तम्ु ही मला खरोखर थक्क करून सोडले आहे.”
“प्रत्येकजण जगतानां ा दशकतो.”
“हे खरे आहे.”
स्वयांपाक्याने जाहीर के ले, “पण खरे तर, हल्ली आम्हाला डुकराच्या
मासाऐवजी कसाई माणसाचे मासच पाठवू लागला आहे.”
“खरे की काय?”
“खरे तर हे सागां णे अशक्य आहे, की कुठले मासां कुणाचे आहे. दोन्सही
चागां ली असतात.”
“मी आता खाल्लेला पदाथव िारच रुचकर होता.
स्वयांपाकी म्हणाला, “तम्ु हाला तो आवडला, म्हणनू मला आनांद झाला.
पण प्रामादणकपणे साांगायचे झाले, तर तो डुकराचा तक
ु डाच होता. मला
त्याबद्दल खात्ी वाटते.”
“असे म्हणता?”
“हो.”
लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “मग तसेच असणार. आता मी तम्ु हाला अजनू
एक शभां र डॉलरची नोट देतो. तम्ु ही मला हे सागां ा, की तम्ु ही हा पदाथव कसा
बनवला?”
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नोट दखशात ठे ऊन, स्वयांपाकी डुकराच्या मासाचा तक
ु डा कसा
दशजवायचा, याचे रांगीत वणवन करू लागला. मल
ु ाला त्या इतक्या छान
पदाथावच्या कृ तीतील एकही शब्द चक
ु वायचा नसल्याने, स्वयांपाकघरातील
टेबलावर बसनू , सगळे तो त्याच्या वहीत दलहून घेऊ लागला.
स्वयपां ाक्याचे सागां नू झाले, तेव्हा त्याने दवचारले, “एवढेच?”
“हो, एवढेच.”
“पण अजनू काहीतरी असले पादहजे.”
स्वयांपाकी म्हणाला, “तम्ु हाला सरु वातीला डुकराच्या माांसाचा चाांगला
तक
ु डा दमळायला हवा. तर तम्ु ही अधी लढाई दजांकता. डुक्कर चाांगले असले
पादहजे आदण कसायाने त्याला चाांगले कापले पादहजे. नाहीतर, तम्ु ही ते कसेही
दशजवले, तरी वाईटच लागणार.”
लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “मला एक कापनू दाखवा. म्हणजे मला दशकता
येईल.”
स्वयांपाकी म्हणाला, “आम्ही स्वयांपाकघरात डुकरे कापत नाही. िोनक्स
मधील एका दक
ु डा आणला होता.”
ु ानातनू , तू आता खाल्लेला तक
“मग मला तो पत्ता द्या.”
स्वयपां ाक्याने त्याला पत्ता ददला. आपला नायक दोघाचां े त्याच्ां या
दयाळूपणाबद्दल, खपू वेळा आभार मानत, बाहेर पडला व एक टॅक्सी करुन
िोनक्सकडे दनघाला. ते मोठे चार मजली दक
ू ा
ु ान होते. त्याच्या आजबू ाजल
कस्तरु ीमृगासारखा गोड वास येत होता. आत दशरायच्या जागी मोठी सचू ना
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लावलेली होती, की इथे येणाऱ्याांचे कुठल्याही वेळी स्वागत आहे. त्यामळ
ु े
लेदक्सन्सगटनला धीर आला. तो इमारतीभोवती असलेल्या िरसबांद अांगणातनू
चालत गेला. मग त्याला खणु ाांचे िलक लागले. त्याप्रमाणे तो चालत रादहला.
नांतर तो मख्ु य इमारतीपासनू वेगळ्या असलेल्या एका लोखांडी छताखाली
आला. दरवाज्यावर नम्रपणे थाप देऊन, तो आत दशरला. दतथे त्याच्याआधी
सहा लोक होते. दतथे दोन नऊ व अकरा वषांच्या मल
ु ाांसकट एक जाड बाई
होती. जणू मधचु ांद्राला आल्यासारखे, चमकदार डोळ्याांचे एक दाम्पत्य होते
आदण दतथे एक लाांब पाांढरे हातमोजे घातलेली अशक्त बाई, समोर बघत ताठ
बसलेली होती. दतने हात दमु डून माांडीवर ठे वले होते. लेदक्सन्सगटनला आश्चयव
वाटले, की सगळे त्याच्यासारखे स्वयांपाकावर पस्ु तके दलदहत होते का. कोणी
बोलत नव्हते. पण त्याने जेव्हा त्यानां ा मोठ्याने प्रश्न दवचारला, तेव्हा त्याला
उत्तर दमळाले नाही. ती मोठी माणसे िक्त गप्तु पणे एकमेकाक
ां डे बघनू हसली व
डोकी हलवली. ती दोन मल
ु े त्याच्याकडे तो वेडा असल्यासारखी रोखनू बघत
रादहली. लवकरच दार उघडून, गल
ु ाबीसर आनदां ी चेहऱ्याचा एक माणसू
खोलीत डोकावला. तो म्हणाला, “पढु चा नबां र” मग दोन मल
ु े व त्याचां ी आई
उठून बाहेर गेले. दहा दमदनटानां ी तोच मनष्ु य परत येऊन म्हणाला, “पढु चा नबां र”
मग मधचु द्रां ाला आल्यासारखे ददसणारे दाम्पत्य उडी मारून उभे रादहले व
त्याच्यामागोमाग बाहेर गेले. दोन नवीन माणसे आली. ते मध्यमवयीन नवरा
बायको होते बायकोच्या हातात वाणसामानाची दपशवी होती. “पढु चा नबां र”
म्हटल्यावर, लाांब पाांढरे मोजे घातलेली बाई उठली व गेली. खपू लोक आले व
कडक पाठीच्या खच्ु यांवर बसले. परत चौथयाांदा तो माणसू आला व आता
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बाहेर जाण्याची पाळी लेदक्सन्सगटनची होती. “माझ्या पाठोपाठ या” असे ऐकून
तो मल
ु ाला मख्ु य इमारतीकडे नेऊ लागला. भरभर चालत मल
ु गा स्वतःशी
बोलला, “हे दकती उद्दीदपत करणारे आहे! माझी एवढीच इच्छा आहे, की आता
माझी ग्लोस्पनमावशी माझ्याबरोबर असायला हवी होती.”
तो माणसू म्हणाला, “मी िक्त प्राथदमक काम करतो. मग मी तल
ु ा अजनू
दसु ऱ्या कुणाच्या तरी हवाली करतो.”
मल
ु गा दवदचत्पणे ओरडला, “तम्ु ही म्हणाल तसे.”
प्रथम ते इमारतीच्या मागील बाजसू असलेल्या दठकाणी गेले. दतथे अनेक
डुकरे वावरत होती. तो माणसू बोलला, “इथे याची सरु वात होते आदण इथनू ती
आत जातात.
“कुठे ?”
“दतथे.” त्या माणसाने कारखान्सयाच्या दभांतीबाहेर असलेल्या, एका लाांब
लाकडी दनवाऱ्याकडे बोट के ले. “आम्ही याला अडकवण्याची जागा म्हणतो.
इकडून या.”
रबरी बटू घातलेली तीन माणसे डझनभर डुकरानां ा त्या जागेत ढकलत
होती. लेदक्सन्सगटनही आत गेला. “आता ते त्यानां ा कसे अडकवतात, ते पहा.
आत एक छत नसलेली लाकडी खोली होती. दतथे एक हुक असलेली स्टीलची
वायर होती. ती दभतां ीच्या कडेने तीन िुटावां र हलत होती. जेव्हा ती दनवाऱ्याच्या
शेवटाकडे गेली, तेव्हा दतथे दतची ददशा अचानक बदलली. दतथनू ती उघड्या
छतातनू सरळ वर मख्ु य इमारतीकडे गेली. गेली. बारा डुकरे शाांतपणे लाकडी
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खोलीतनू त्याना भीती वाटत, हाकलत नेली गेली. रबरी बटू घातलेल्या एका
माणसाने धातचू ी वायर खाली ओढली आदण जवळच्या डुकराला मागील
बाजनू े लावली. मग तो वाकला आदण वायरच्या एका बाजचू े वेटोळे करून,
त्या डुकराच्या मागील पायात अडकवले. दसु रे टोक त्याने हलणाऱ्या वायरच्या
हुकाला बाांधले. वायर दिरत होती. दतचा िास बसनू डुकराचे पाय वर मागे
ओढले गेले आदण डुक्कर मागे मागे जाऊ लागले. पण पडले नाही. ती डुकराची
झटपट हालचाल होती. ते कसेबसे तीन पायाांवर तोल साांभाळून होते व
दहसक्याला तोड देत िूटािूटावर उड्या मारत होते. दजथे वायरची ददशा बदलनू
ती सरळ वर गेली, दतथे डुकराला अचानक धक्का ददला गेला आदण ते वर
उचलले गेल.े बचावाच्या दकांकाळ्याांनी पररसर भरून गेला.
लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “ही लिवेधक आदण रुचीपणू व कृ ती आहे.”
“पण वर जाताांना मजेशीर तटु णारा आवाज कसला येत होता?
तो माणसू उत्तरला, “बहुधा पायाचे हाड दकांवा दोन पाय दजथनू सरुु
होतात, तेथील हाड मोडल्याचा.”
“पण असा आवाज आलेले चालते का?”
“न चालायला काय झाले?”
“तम्ु ही हाडे खात नाही का?”
रबरी बटू घातलेले लोक एकामागनू एक डुकराांना बाांधल्यावर, त्याांना
दिरत्या वायरच्या हुकाला अडकवण्यात गांगु होते. नांतर त्याना उघड्या
छतामधनू , दोरीच्या सहाय्याने त्याांच्या ओरडण्यासहीत बाहेर िे कले जात होते.
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लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “भाज्या तोडण्यापेिा ही कृ ती िारच वेगळी आहे.
ग्लोस्पनमावशीने हे कधीच के ले नसते.” शेवटचे डुक्कर वर उचलले गेल,े
तोपयंत लेदक्सन्सगटन, आकाशाकडे दनरखनू बघत होता. रबरी बटू घातलेला
माणसू त्याच्याकडे गपु चपू आला आदण वायरचे एक टोक त्या मल
ु ाच्या
घोट्याला बाधां ले आदण दसु रे टोक हलणाऱ्या वायरला बाधां ले. पढु च्या िणी
काय होते आहे, हे कळायच्या आत, आपल्या नायकाच्या पायाला धक्का
बसनू , तो अडकण्याच्या खोलीत ओढला गेला. तो ओरडला, “थाांबवा. माझा
पाय अडकला गेला आहे.” पण कुणालाही ते ऐकू गेले नाही. पाच सेकांदानी
दःु खी मल
ु गा धक्का बसनू जदमनीवरून उचलला गेला आदण एक कोपर
अडकलेल्या अवस्थेत, गळाला लागलेल्या माशासारखा, उघड्या छतातनू
सरळ वर गेला.
“मदत करा. मदत करा. मोठी चक
ू झाली आहे. मशीन थाांबवा. मला
खाली उतरवा.”
त्या माणसाने तोंडातनू दसगरे ट बाजल
ू ा के ली आदण शातां पणे वर खेचल्या
जाणाऱ्या मल
ु ाकडे पादहले. पण तो काहीच बोलला नाही. रबरी बटु ातील
माणसे आधीच डुकराांचा पढु चा तािा आणायला गेली होती.
आपला नायक ओरडत होता, “मला वाचवा. मला खाली उतरवा.” पण
आता तो इमारतीच्या सवावत वरील मजल्यावर चालला होता. दतथे वेगवान पट्टा
सापासारखा वळून, दभतां ीतील मोठ्या भोकाकडे, दार नसलेल्या दाराकडे जात
होता. दतथे उांबरठ्यावर गडद दपवळे रबरी अॅप्रन घातलेल,े स्वगावच्या दारातील
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सेंट पीटरसारखे ददसणारे पहारे करी उभे होते. लेदक्सन्सगटनने त्याांना वरपासनू
खालपयंत पादहले. पण तरीही त्याला त्याांच्या चेहऱ्यावर पणू व शाांततेची व
दयाळूपणाची जाणीव झाली. ते चेहरे आनांदी असनू , त्याांचे डोळे चमकून, ते
खेदपवू वक हसत होते. गालावर खळ्या पडत होत्या. या सवावमळ
ु े , त्याला आशा
वाटली.
पहारे करी हसत म्हणाला, “हॅलो.”
आपला नायक ओरडला, “लवकर, मला वाचवा.”
“आनांदाने.” त्याच्या डाव्या हाताने त्याने लेदक्सन्सगटनचा कान पकडून,
मोठ्या चपळपणे, कसब वापरून, सरु ीने मानेची शीर कापली. वायरचा पट्टा
दिरत होता. त्याबरोबर लेदक्सन्सगटन िरिटत होता. सगळे काही उलटे पालटे
होते. त्याच्या घशातनू रक्त गळून डोळ्यात येत होते. पण तरी त्याला अजनू
ददसत होते. त्याला एका लाांब खोलीत आणल्यासारखे वाटले आदण खोलीच्या
दसु ऱ्या टोकाला, दवस्तवावर ठे वलेले, धरू येणारे , पाणी असलेले आदण मोठे
झाकण व हँडल असलेले भाांडे होते. त्यातील वािे त अधववट लपलेल्या अांधारी
आकृ ती उद्दीदपत होऊन, नाचत होत्या. त्यावरून वायरचा पट्टा दिरत होता. त्या
उकळत्या पाण्यात, डुकरे एक एक करून, बडु त होती. त्याांच्या पढु च्या पायात,
पाांढरे मोजे होते. एकाएकी आपल्या नायकाला झोप येऊ लागली. पण त्याच्या
चागां ल्या बळकट हृदयाने शेवटच्या रक्ताचा थेंब बाहेर पपां के ला जगातील शक्य
असेल, ते सवव चागां ले पढु े के ले गेले.
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जेिा एडवडड

दतच्या हातात भाांडी कोरडे करायचे िडके धरून, लईु सा घराच्या मागील
बाजल
ू ा असलेल्या स्वयांपाकघराच्या दारातनू ऑक्टोबरच्या गार उन्सहात बाहेर
पडली. दतने हाक मारली, “एडवडव! जेवण तयार आहे. िणभर ती ऐकत
थाांबली. मग दहरवळीवर चालत गेली. दतने ती ओलाांडली. दतला थोडी सावली
दमळाली. गल
ु ाबाांच्या कडेने, सौरघड्याळाला बोटाने स्पशव करत, ती
डौलदारपणे चालत रादहली. ती छोटीशी व जाड होती. दतच्या चालण्यात झोक
होता. चालताांना दतचे खादां े व हात झोका घेतल्यासारखे हलत असत. ती
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मलबेरी झाडाखालनू गेली. दवटाांच्या रस्त्यावरून चालत त्या मोठ्या बागेच्या
शेवटाकडे गेली.
“एडवडव, जेवण.”
आता ऐशां ी याडाववर जगां लामध्ये त्याची उांच, बारीक, खाकी पँटमधील व
गडद दहरव्या स्वेटरमधील आकृ ती दतला ददसत होती. त्याच्या हातातील
दचमट्याने तो अग्नीमध्ये काळ्या बेरीच्या डहाळ्या टाकत होता. ती आग शेंदरी
ज्वाळानां ी जोरात भडकत होती. पाांढऱ्या धरु ाची वलये त्यातनू दनघत होती व
बागेत पसरत होती. दहवाळ्याचा व जळणाऱ्या पानाांचा नवलपणू व वास सटु ला
होता. लईु सा उतारावरून, दतच्या नवऱ्याकडे गेली. दतला हवे असते, तर ती
त्याला हाक मारून दतचा आवाज त्याला ऐकायला लाऊ शकली असती. पण
दतथे पेटलेल्या मोठ्या आगीच्या जाळाने, दतला दतकडे खेचले. ती इतक्या
जवळ पोचली, की दतला धग लागू लागली व जळतानाचा आवाज येऊ
लागला. ती त्याच्या जवळ जात म्हणाली, “जेवण”
“ओहो, ठीक आहे. हो. मी येतो.”
“के वढी आग पेटली आहे.”
दतचा नवरा म्हणाला, “मी ही सगळी जागा स्वच्छ करायचे ठरवले आहे.
मी या झाडाझडु ु पाांच्या पसाऱ्याला कांटाळलो आहे.” त्याचा लाांब चेहरा घामाने
ओला झाला होता. त्याच्या दमशाांवर दवदबांदसू ारखे घमवदबांदू दचकटले होते.
आदण दोन लहानशा नद्या त्याच्या घशावरून स्वेटरच्या मानेवर वहात होत्या.
“एडवडव, तू अती श्रम करू नकोस.”
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“लईु सा, तू मला ऐशां ी वषावच्या माणसासारखे वागवायचे सोडून दे. थोड्या
व्यायामाने काही तोटा होत नाही.”
“हो, दप्रय एडवडव, मला ते मादहती आहे. ते बघ. ते बघ.”
त्या माणसाने वळून आगीच्या लाबां वरच्या टोकाकडे दनदेश करणाऱ्या
लईु साकडे बदघतले. “एडवडव, दतथे माांजर आहे.”
आगीच्या जवळ जदमनीवर बसनू , जवळ जवळ आगीला दचकटून एक
वेगळ्याच रांगाचे मोठे माजां र बसले होते. ते एका बाजल
ू ा डोके करून, त्या
दोघाांकडे दपवळ्या डोळ्यानां ी बघत दस्थर बसले होते.
लईु सा ओरडली, “ते भाजेल.” दतने दतच्या हातातील िडके हळूवारपणे
िे कले व दोन्सही हाताांनी त्याला पकडले. त्याला लाांब हाकलत दजथे आगीची
घग नव्हती, अशा गवतावर ठे वले. दतचे हात झटकत ती बोलली, “अरे मख
ू व
माजां रा, तल
ु ा काय झाले आहे?”
दतचा नवरा म्हणाला, “ते काय करत आहेत, ते माजां राांना मादहती असते.
माांजरे त्याना नको असलेले काही कधीच करत नाहीत. नाहीतर ती माांजरे
कसली?”
“हे कोणाचे आहे? तू यापवू ी ते पादहले होतेस का?”
“नाही. कधीच नाही. काही वेगळाच रांग आहे, नाही का?” ते माांजर
गवतावर बसनू दतरप्या नजरे ने त्याच्ां याकडे बघत होते. त्या डोळ्यात व सवव
काही जाणत असल्यासारखे काही चौकस गभां ीर भाव होते. आदण नाकावर
तच्ु छतेचा नाजक
ू िणकारा होता, जसे काही, एक छोटीशी व जाड आदण दसु रा
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वाकलेला व घामट, ही दोन माणसे आश्चयवकारक व िालतू प्राणी होते.
माांजरासाठी तो डोळ्याांचा रांग अगदी वेगळा होता --- दनळ्याचा लवलेशही
नसलेला पणू व चांदरे ी आदण अांगावरचे के स िार लाांब व मऊ होते.
लईु साने वाकून त्या माजां राच्या डोक्यावरून हात दिरवला. ती म्हणाली,
“तल
ु ा घरी जायला पादहजे. तू चाांगले माांजर आहेस ना?”
एडवडव व लईु सा टेकडीवरून घराकडे दनघाले. त्याांच्यामागनू माांजरही
येऊ लागले. प्रथम ते लाबां होते पण हळूहळू जवळ येऊ लागले. आता ते
त्याांच्याबरोबर चालू लागले. मग त्याांच्यापढु े गेले. दहरवळीवरुन घराशी आले.
जसा काही तो सगळा पररसर ओळखीचा असल्यासारखे ते शेपटी दशडासारखी
ताठ ठे ऊन, चालले होते.
एडवडव म्हणाला, “तझ्ु या घरी जा. आम्हाला तू नको आहेस.”
पण ते दोघे घरी पोचले तेव्हा त्याांच्यापाठोपाठ ते ही आले. लईु साने
त्याला थोडे दधू ददले. जेवणाच्या वेळी, ते त्या दोघाांच्यामधील एका ररकाम्या
खचु ीत चढून बसले. जेवणभर ते त्याचे डोके टेबलाच्यावर काढून बसले होते.
त्याांचे काय चालले आहे, ते त्याच्या दपवळ्या डोळ्यानां ी एकाकडून दसु ऱ्याकडे
सावकाश बघत बसले होते.
एडवडव म्हणाला, “मला हे माांजर आवडले नाही.”
“ओहो, मला तर हे सदांु र वाटते. मला वाटते, त्याला अजनू थोडा वेळ
राहू दे.”
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“लईु सा, माझे ऐक. हे माजां र इथे राहू शकणार नाही. ते दसु ऱ्या कुणाचे
तरी आहे. ते वाट चक
ु ले आहे. ते दपु ारभर इथे घटु मळत रादहले, तर तू त्याला
पोदलसाकडे नेलेले बरे राहील. ते त्याला त्याच्या घरी पोचवतील.”
जेवणानतां र एडवडव पन्सु हा बागेतील कामाला लागला. लईु सा नेहमीप्रमाणे
दपयानोकडे वळली. दतला सगां ीताचे प्रेम होते व ती दपयानो उत्तम वाजवत असे.
रोज दपु ारी तासभर दतचा ररयाज चाले. आता माजां र सोफ्यावर पहुडले होते.
त्याला थोपटण्यासाठी, ती त्याच्याजवळ गेली. त्याने डोळे उघडून िणभर
दतच्याकडे पादहले, लगेच ते दमटून घेतले व झोपी गेल.े
ती बोलली, “तू एक छान माांजर आहेस. तझु ा रांग इतका मस्त आहे. मला
वाटते, तल
ु ा ठे ऊन घ्यावे.” मग दतचा हात माजां राच्या डोक्यावरील मऊ
के साांवरून दिरू लागला. दतथे दतच्या हाताला एक टेंगळ
ू लागले. उजव्या
डोळ्याखाली थोडी सजू आली होती. ती म्हणाली, “दबचारे माांजर, तझ्ु या सांदु र
चेहऱ्यावर सजू आली आहे. तू जास्त वयाचे झाले असणार.”
ती लाांब जाऊन दपयानोच्या स्टुलावर बसली. पण दतने लगेच वाजवायला
सरु वात के ली नाही. दतचा छोटासा आनांद असा होता, की रोज मस्त मैदिल
जमवनू आणायची. त्या काळजीपवू वक बसवलेल्या कायवक्रमाचा सराव ती
वाजवायला सरु वात करण्याआधी करत असे. पढु े काय वाजवायचे हे आठवत,
मध्येच थाबां नू , ती दतच्या आनदां ात खडां पाडत नसे. प्रत्येक तक
ु डा
वाजवल्यावर, श्रोते टाळ्या वाजवेपयंत व दतने अजनू वाजवण्याची मागणी
करे पयंत, ती अगदी थोडा वेळ थाबां .े समोर श्रोते बसले आहेत अशी कल्पना
100

करणे छान होते. नशीब चाांगले असे त्या ददवशी, खोली जणू स्वराांमध्ये दभजनू
जाई आदण मग हळूहळू तो पररणाम कमी कमी होत सांपे. दतला दतच्याकडे
बघणाऱ्या चेहऱ्याांच्या ओळीच्या ओळी ददसत. तो श्रोत्याांचा समद्रु तल्लीनतेने
व कौतक
ु ाने दतचे वादन ऐकत असे. कधी ती स्मरणशक्तीने वाजवे, तर कधी
पस्ु तकात बघनू वाजवे. आज ती दतच्या मनाला भावेल असे, आठवनू
वाजवणार होती. कायवक्रम काय असेल? ती दपयानोसमोर दतचे छोटेसे हात
एकमेकात गांि
ु ू न, माांडीवर ठे ऊन बसली. ती सांदु र चेहऱ्याची छोटीशी व जाड
आकृ ती होती. दतने के साांचा आांबाडा बाांधला होता. थोडे उजवीकडे बघनू ,
दतला सोफ्यावर मटु कुळे करून झोपलेले माांजर ददसत होते. जाांभळ्या उशीवर,
त्याचे चांदरे ी करडे अांग उठून ददसत होते.
दतने दवचार के ला, बाकच्या सगां ीताने सरु वात करावी का? दकांवा त्याहून
चाांगले म्हणजे, दववाल्डी. बाकची ऑगवनसाठीची सरगम --- डी मायनर
कॉन्ससेटो ग्रोसो --- हो, तीच पदहली वाजव.ू मग कदादचत दलटील शमू न.
कानवव्हल? ते मस्त राहील. आदण त्यानांतर --- बदल म्हणनू लीस्झ्ट. एखादे
पेट्रचचे सनु ीत. सवावत सांदु र असलेले दसु रे एि मेजर. मग शमू नच्या काही
आनांदी रचनापां ैकी एखादी आदण मैदिलीच्या शेवटी, श्रोत्याांच्या आग्रहावरून,
वाटले तर िा्म्सच्या व वाल्ट्झच्या एखाददोन रचना.
दववाल्डी, शमू न, लीस्झ्ट, िा्म्स. खपू छान कायवक्रम होईल. हे ती
साथीदशवाय सहजपणे उत्तम वाजवू शकते. दतने स्वतःला दपयानोच्या थोडे
जवळ नेल.े थोडा वेळ थाांबली. कारण श्रोत्याांमधनू कोणीतरी खोकत होते.
101

दतला जाणवत होते, की आजचा ददवस चाांगल्या नशीबाचा आहे. मग दतने
डौलदारपणे दोन्सही हात उचलनू , दपयाांनो वाजवायला सरु वात के ली. त्या िणी
ती माांजराकडे बघत नव्हती --- खरे तर ती त्याचे आदस्तत्व दवसरली होती. पण
जसे दववाल्डीचे सरू हळूवारपणे खोलीभर पसरले, दतला एका डोळ्याच्या
कोपऱ्यातनू दतच्या उजवीकडे सोफ्यावर वाऱ्याची काही खसु खसु ऐकू आली.
लगेच ती वाजवायची थाांबली. ती माजां राकडे वळून म्हणाली, “काय झाले?
काही सेकांदाांपवू ी शाांतपणे झोपलेले माांजर आता तणावपणू व रीतीने कान
उांचावत, डोळे सताड उघडत, थरथरत, दपयानोकडे टक लाऊन बघत, सोफ्यावर
उठून बसले.
दतने हळूवारपणे दवचारले, “मी तल
ु ा घाबरवले का? कदादचत तू यापवू ी
सगां ीत ऐकले नसशील.” दतने दतचे दतलाच उत्तर ददले, “नाही.” िणभर दवचार
करून दतला असे वाटले, की माांजराला भीती वाटली नव्हती. ते आक्रसनू घेणे
नव्हते, दकांवा माघार घेणेही नव्हते. जर काही असलेच तर काहीशा उत्सक
ु तेने
पढु े झक
ु णे होते. त्या प्राण्याच्या तोंडावर थोडे दवदचत् भाव होते. आश्चयव आदण
धक्का याांचे दमश्रण होते. अथावत माांजराचा चेहरा लहान असतो आदण त्यावरचे
भाव खरे तर ददसत नाहीत. पण तम्ु ही काळजीपवू वक पादहलेत, तर डोळे व कान
याांच्या सांयदु क्तक हालचालीने व दवशेषतः कानाखालील कातडीच्या दवदशष्ट
थरथरण्याने, तम्ु हाला प्रसगां वशात खोलवर भावनाचां े प्रदतदबांब पहाता येत.े
आता लईु सा माांजराकडे जवळून बघत होती. आता परत काय होते हे
बघण्यासाठी दतने दपयानोकडे दतचे हात उांचावले. ती दववाल्डी वाजवायला
लागली. यावेळेस माांजर त्यासाठी तयार होते. आदण सरु वातीला काय झाले,
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तर माांजराचे शरीर थोडे ताणले गेले. पण जसजसे सांगीत वाढले आदण पदहल्या
द्रुत ठे क्याकडे आले, तसतसे त्या प्राण्याच्या चेहऱ्यावर आनांद ददसू लागला.
उभे रादहलेले कान खाली आले. पापण्या पडल्या आदण चेहरा एका बाजल
ू ा
वळवला गेला. आता लईु सा शपथेवर साांगू शकत होती, की त्याला सांगीत
आवडत होते. दतला काय ददसले [ दकांवा ददसले असे वाटले ] तर दतला अनेक
वेळा जे ददसले होते, तेच की जेव्हा सांगीत लोकाांना पणू वपणे गांगु वनू टाकून,
आपलेसे करते व एका दवदशष्ट प्रमाणात सरु ात बडु वनू टाकते तेव्हा ते सख
ु ावनू
उद्दीदपत होतात. एखाद्याचे हसणे जसे समजते तसेच हेदख
े ील दतला समजते.
लईु साला अगदी तसेच भाव आता माजां राच्या चेहऱ्यावर ददसले.
लईु साने एक भाग सपां वला. मग दसदसलीआना वाजवले आदण हा सवव
वेळ ती सोफ्यावरील माजां राचे दनरीिण करत रादहली. जेव्हा सगां ीत सपां ले, तेव्हा
माांजराचे ऐकणेही सांपले, तेव्हा त्याने डोळे उघडदमट के ले, थोडे हलनू , पाय
ताणले व अजनू आरामशीरपणे बसले. खोलीभर नजर दिरवली व काही
अपेिेने दतच्याकडे पादहले. हे एखाद्या रदसक श्रोत्याने दाद द्यावी, तसेच झाले.
सांगीताच्या दोन तक
ु ड्याांमध्ये ते थोडे मोकळे होत होते. हे वागणे अगदी
मानवासारखेच होते. दतला छातीत काहीतरी दाटून आले. “तल
ु ा ते आवडले
का? दववाल्डी तल
ु ा आवडले का?” ती हे बोलल्यािणी, दतला काही नको ते
घडणार असल्यासारखे दवदचत् वाटले --- म्हणजे एवढे दवदचत् नाही वाटले.
ठीक आहे. त्याचे आता एवढे काही नव्हते. कायवक्रमातील पढु चे कादनवव्हल
सांगीत वाजवणे, दतने सरुु के ले. दतने तसे करताच माांजर कडक होऊन सरळ
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झाले. आवाजाबरोबर ते हळूवारपणे व आनांदाने त्या सरु ाांमध्ये बडु ू न गेले. ते
दवनोदी दृष्य होते.
आता कायवक्रमाचा पढु चा भाग सरुु करायला हवा होता. तो कानवव्हल
होता. दतने वाजवायला सरु वात के ल्यावर, माजां र पन्सु हा कडक होऊन ताठ बसले.
आदण सरु ानां ी बेभान झाले. लईु साला नेहमीपेिा दवदचत् वाटले. दतने दवचार
के ला, माजां रासारखा प्राणी सगां ीतात इतका बडु ू न जाऊ शकतो. पण प्रगट करणे
तर त्याला अवघड असते. त्याचा रसास्वाद घ्यायला त्याला अवघड असते.
जगातील बरे चसे मानव सगां ीताचे रसग्रहण करण्यापयंत पोचत नसतील.
कदादचत ती नागाला भल
ू घालणारी कृ ती असेल. शेवटी तम्ु ही सगां ीताने
नागाला भल
ू घालू शकलात, तर माजां राला का नाही? िक्त हजारो माजां रे
त्याच्ां या आयष्ु यात रे दडओवर आदण दपयानोवर रोज सगां ीत ऐकत असतील. पण
दतला मादहती आहे, त्याप्रमाणे असे सांगीत आवडणारे माांजर दतने पादहले
नव्हते. ते तर जणू त्याला प्रत्येक सरू कळत असल्यासारखे वागत होते. हे
काहीतरी दवशेष होते. पण ही नवलपणू व गोष्टदेखील नव्हती का? खरे च ती तशी
होती. खरे तर ती चक
ु त नसेल, तर हा चमत्कार होता. शांभर वषावतनू प्राण्याांच्या
बाबतीत एकदा होणारा चमत्कार होता. दतचा तो भाग वाजवनू झाल्यावर, ती
म्हणाली, “मी बघू शकते, की तल
ु ा ते आवडते आहे.”
कुठले जास्त आवडले, दववाल्डी की शमू न?”
माजां राने काही उत्तर ददले नाही. श्रोत्याचां े लि उडेल म्हणनू लईु साने सरळ
कायवक्रमाच्या पढु ील भाग, म्हणजे लीस्झ्ट, पेट्रचचे दसु ऱे सनु ीत वाजवायला
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सरु वात के ली. आदण आता एक असामान्सय गोष्ट घडली. दतने तीन चार पेिा
जास्त धनू वाजवल्या नसतील, तेव्हा त्या प्राण्याच्या दमशा हळूहळू थरथरू
लागल्या. ते स्वतःला ताणत उांच झाले. त्याने डोके एका बाजल
ू ा व नांतर दसु ऱ्या
बाजल
ू ा कललेले ठे वले आदण भवु या उांच करत, अवकाशात असे पाहू लागले,
की जणू ते म्हणत होते, “हे काय आहे? मला काही साांगू नकोस. मला चाांगले
मादहती आहे. िक्त िणभर तल
ु ा असे करणे शक्य आहे, असे समजू नकोस.”
लईु सा अवाक झाली. दतने दतचे हसरे तोंड अधववट उघडे टाकून, वाजवणे
सरुु ठे वले. ती वाट बघत रादहली, की आता पढु े काय होणार आहे. माजां र उभे
रादहले. सोफ्याच्या कडेला गेले. पन्सु हा बसले व अजनू ऐकू लागले. मग
अचानक जदमनीवर उडी मारून दपयानोजवळच्या स्टुलावर, दतच्या शेजारी
आले. दतथे बसनू ते स्वप्नाळूपणे नव्हे, तर कान सरळ ठे ऊन, दपवळे डोळे
लईु साच्या बोटाांकडे रोखत, ते छान सनु ीत लि देऊन ऐकू लागले. शेवटचा सरू
छे डून ती बोलली, “तर तू माझ्याशेजारी बसायला आले आहेस, नाही का?
ठीक आहे. मी काही तल
ु ा हाकलत नाही. पण तू उड्या न मारता दस्थर बसले
पादहजेस. दतने हात लाांब करून हळूवारपणे पाठीवर व डोक्यापासनू शेपटीपयंत
माांजराला थोपटले. हे लीस्झ्ट होते. तल
ु ा साांगते, हे सगां ीत कधीकधी िार दहन
पातळीला जाते. पण त्यातही त्याचे सौदयव ददसते. लहान मल
ु ाांच्या दसनेमाच्या
बाबतीत असलेल्या दवदचत् प्रदतसादासारख्या या प्राण्याच्या प्रदतसादाने दतला
खपू मजा येत होती. त्यामळ
ु े ती कायवक्रमाच्या पढु ील भागाकडे, शमू न याच्या
दकांडरदसनेनकडे वळली. दतने एक दोन दमदनटे वाजवल्यावर दतच्या लिात
आले, की माांजर पन्सु हा हलले आहे आदण त्याच्या मळ
ू जागी, म्हणजे सोफ्यावर
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जाऊन बसले आहे. त्यावेळी दतचे लि दतच्या हाताांकडे होते त्यामळ
ु े दतला
माांजर गेलेले समजले नाही. ते अगदी हळूच शाांतपणे गेले असणार. ते अजनू
दतच्याकडे बघत होते. अजनू ही सांगीतात गांगु झाले होते. तरीही लईु साला असे
वाटले, की आधीच्या लीस्झ्टच्या वेळी ते दजतके आनांदी झालेले ददसत होते,
तसे आता वाटत नव्हते. दशवाय त्याचे परत सोफ्यावर जाऊन बसणे, हे थोडे
नाराज झाल्याचे दनदशवक होते. ते सांपल्यावर दतने दवचारले, “काय झाले?
शमू नच्या बाबतीत काय वाईट होते? आदण लीस्झ्टमध्ये इतके
वाखाणण्यासारखे काय होते? माांजर दपवळ्या डोळ्याांनी दतच्याकडे बघत होते.
ती स्वतःशी बोलली, हे खरे च रुचीपणू व व थोडे अस्वस्थ करणारे होत
चालले आहे. पण दतथे सोफ्यावर बसलेल्या सावध आदण चटपटीत माजां राकडे
बघतानां ा, ते अजनू सगां ीत ऐकण्यासाठी थाबां ले आहे, अशी दतची खात्ी झाली.
ती म्हणाली, “ठीक आहे, आता मी काय करणार आहे, ते तल
ु ा साांगते.
मी आता खास तझ्ु यासाठी माझ्या कायवक्रमात बदल करणार आहे. तल
ु ा लीस्झ्ट
जास्त आवडते आहे. त्यामळ
ु े , मी त्यातील वेगळे काही परत वाजवते. ती
आठवत रादहली. आदण मग त्यातील एक चाांगली सरु ावट, डर
वायनाचट्सबामच्या लहान बारा सरु ावटींपैकी एक वाजवू लागली. ती जवळून
माांजराचे दनरीिण करत होती. दतला पदहली गोष्ट जाणवली ती म्हणजे, परत
माांजराच्या दमशा थरथरू लागल्या. त्याने गालीच्यावर उडी मारली, िणभर
शाांत उभे रादहले व डोके वाकडे करून, उद्दीदपत होऊन, शहारा देत उभे रादहले.
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मग हळूवार चालीने दपयानो जवळ घटु मळले. स्टुलावर चढून, दतच्याशेजारी
बसले.
हे सवव चालू असतानां ा एडवडव बागेतनू आला. लईु सा उडी मारत
दकांचाळली, “एडवडव, ओहो, दप्रय एडवडव, हे ऐक. काय झाले ऐक.”
“आता काय? मला चहा घ्यायला आवडेल.” त्याचे नाक धारदार होते.
दिकट कोनिळी चेहरा होता. घामामळ
ु े तो चकाकत होता. दपयानोवरील
माांजराकडे दनदेश करत लईु सा ओरडली, “ते माांजर --- काय झाले, ते ऐकून तर
घे.”
“मला वाटते, मी तल
ु ा त्याला पोदलसाक
ां डे न्सयायला साांदगतले.”
“पण एडवडव, ऐकून तर घे. हे िारच उत्तेदजत करणारे आहे. हे साांगीदतक
माजां र आहे.”
“हो?”
“या माांजराला सांगीताचा आनांद घेता येतो. आदण हे मला समजते.”
“हा मख
ू वपणा आता थाांबव. लईु सा, कृ पा करून आपण आता चहा घेऊ
या. मी झाडेझडु ु पे कापनू व ते जाळण्यासाठी शेकोटी पेटवनू , दमलो आहे.” तो
एका खचु ीत बसला. त्याच्या शेजारील दसगरे टच्या डबीतनू एक दसगरे ट काढली
व खपू प्रदसद्ध लायटरने ती पेटवली.
लईु सा म्हणाली, “तू बाहेर असतानां ा, घरात िार काही उद्दीदपत करणारे
घडत होते --- असे काही जे पणू वपणे --- अगदी स्मरणीय आहे, याबद्दल मला
खात्ी आहे.”
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दपयानोशेजारी उभी राहून ती म्हणाली, “एडवडव, कृ पया!” लईु साचा
गल
ु ाबी चेहरा अदधक गल
ु ाबी झाला होता. प्रत्येक गालावर रांग चढत होता. ती
म्हणाली, तल
ु ा जाणनू घ्यायचे असेल, तर मला काय वाटते, ते मी साांगते.”
“दप्रये, मी ऐकतो आहे.”
“मला वाटते, हे शक्य आहे, की या िणी आपण एका थोर
सांगीतकाराच्या सादन्सनध्यात आहोत --- “ ती थाांबली --- जणू काही दतला
स्वतःच्या दवचारातील गिलत लिात येऊन, ती थाांबली.
“काय झाले?’
माझा दवचार मख
ू वपणाचा असेल. एडवडव, पण मला प्रामादणकपणे असे
वाटते आहे.”
“कृ पया हे सागां , की कोणाच्या सादन्सनध्यात?
“स्वतः फ्रान्सझ लीस्झ्टच्या!”
दतच्या नवऱ्याने दसगरे टचा एक लाांब झरु का मारला आदण छतावर
धरू सोडला. त्याचे कडक कातडीचे, खपू वषे कवळी वापरणारे गाल, आत
गेलेले होते. प्रत्येक वेळी दसगरे ट ओढतानां ा ते अजनू आत जात असत आदण
गालिडे वर येत. तो म्हणाला, “मला काही समजले नाही.”
“एडवडव, माझे ऐक. या दपु ारी मी माझ्या डोळ्याांनी ते बदघतले आहे.
तो खरे च लीस्झ्टच्या आत्म्याचा पनु जवन्सम असावा.”
“या िालतू माजां राच्या रूपात?”
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“दप्रया, असे बोलू नकोस.”
“लईु सा, तू ठीक आहेस ना?”
“मी चागां ली ठीक आहे. आभारी आहे. मी जरा गोंधळले आहे आदण ते
कबल
ू करायला मला काही वाटत नाही. पण आता जे झाले, ते घडल्यावर कोण
गोंधळणार नाही ? एडवडव, मी तल
ु ा शपथेवर साांगते -”
“नेमके काय झाले, ते मी दवचारू शकतो का?”
लईु साने त्याला साांदगतले आदण ती साांगत असताांना, दतचा नवरा खचु ीत
पाय पसरून, दसगरे ट ओढत, होता. त्याच्या चेहऱ्यावर थोडे खात्ी वाटत
नसल्याचे हसू होते. दतचे साांगनू झाल्यावर तो बोलला, “मला यात असामान्सय
असे काही वाटत नाही. ते माांजर िसवे आहे. त्याला यक्ु त्या करायला पढवले
आहे.”
“एडवडव, असे म्हणू नकोस. प्रत्येक वेळी मी लीस्झ्ट वाजवले, की ते
उद्दीदपत होते आदण धावत येऊन स्टुलावर माझ्याशेजारी बसते. पण िक्त
लीस्झ्ट वाजवले, तरच ते असे करते. त्याला लीस्झ्ट आदण शमू नमधला िरक
कसा कळला? त्याला काही कोणी तो दशकवला नाही. तल
ु ाही याचे उत्तर देता
येणार नाही. पण त्याने प्रत्येक वेळी असे के ले आहे. एडवडव, हे िार वेगळ्या
प्रकारचे आहे.
दतचा नवरा म्हणाला, “त्याने िक्त दोनदाच असे के ले.”
दोनदा के ले, हे परु े से बोलके आहे.”
“आपण ते परत करून बघ.ू ”
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लईु सा म्हणाली, “नको, नक्कीच नको. कारण माझी खात्ी आहे की हा
त्याच्यात लीस्झ्टचा आत्मा दकांवा असाच काही आहे. त्याची पन्सु हापन्सु हा परीिा
घेणे योग्य नाही आदण सौजन्सयाचे पण नाही.”
“माझ्या दप्रय दस्त्रये, हे माजां र आहे --- हे करडे, मख
ू व माजां र आहे. खरे तर
त्याने आज सकाळी त्याचे अगां बागेतील आगीमध्ये शेकून काढले आहे.
आत्म्याच्या दसु ऱ्या शरीरातील नवप्रवेशाबद्दल तल
ु ा काय मादहती आहे?”
लईु सा ठामपणे म्हणाली, ”आत्म्याचे आदस्तत्व तू मान्सय करतोस ना?
तेवढे मला परु े से आहे.”
“अग, मग आपण बघचू . तू म्हणतेस ते खरे आहे का, ते बघ.ू तू परत
वाजव.”
“नको, एडवडव. मी तल
ु ा सादां गतले आहे. मला त्याला अजनू काही दवनोदी
परीिा द्यायला लावायच्या नाहीत. मी तल
ु ा सागां ते, एका ददवसासाठी ते
त्याच्यासाठी परु े से झाले आहे.
मी अजनू थोडे त्याचे सांगीत त्याच्यासाठी वाजवेन.”
“एक छानशी धनू ते दसद्ध करे ल.”
“तू बघ. आदण एक गोष्ट नक्की आहे. त्याने ते ओळखल्याबरोबर, ते
आता दजथे बसले आहे, दतथेच बसनू राहील.”
लईु साने लीस्झ्टचे पस्ु तक आणले व भरभर त्याची पाने उलटत, एक
छानशी धनू दनवडली --- बी मायनर सोनाटा --- ती त्याचा िक्त पदहला भाग
वाजवणार होती. पण एकदा सरुु के ल्यावर दतने पादहले, की माांजर दतथे
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आनांदाचे भरते येत कसे बसले आहे आदण दतच्या हाताांकडे कसे लि देऊन
बघत आहे. त्यामळ
ु े दतला ते सांपवायचा धीर झाला नाही. ती ते वाजवत
रादहली. जेव्हा ते सांपले, तेव्हा दतने दतच्या नवऱ्याकडे कटाि टाकला व ती
हसली. “तू आता असे म्हणू शकणार नाहीस, की ते माांजर गाण्यावर खपू प्रेम
करत नव्हते.”
“त्याला तो गोंधळाचा आवाज आवडत होता, एवढेच.”
माांजराला हातात उचलनू घेत, ती म्हणाली, “ते त्या सरु ाांवर प्रेम करत
होते. नाही का रे माांजरा? अरे देवा, जर त्याला बोलता येत असते, तर! दप्रया,
असा दवचार कर. ते त्याच्या तरुणपणी दबथोव्हीनला भेटले असणार. त्याला
शबू टव व मेंडेलसोन, शमू न व बेलीओझ, ग्रीग व डोलाक्रॉ, इनग्रेस व हेईन आदण
बाल्झॅक मादहती असणार. आदण तो नक्कीच वॅगनरचा सासरा असणार. मी
वॅगनरच्या सासऱ्याला माझ्या हातात धरले आहे.”
ताठ बसत, दतचा नवरा कडकपणे बोलला, “लईु सा, नीट भानावर ये.”
त्याच्या आवाजाला आता नवीन धार चढली. तो अजनू जोराने बोलला.
लईु साने झटपट वर पादहले, “एडवडव, मला वाटते, तल
ु ा हेवा वाटतो
आहे.”
“त्या अस्वस्थ माांजराचा?”
“मग इतका दचडू नकोस आदण िक्त स्वतःपरु ते पाहू नकोस. जर तू असा
वागणार असशील, तर आम्हाला दोघानां ा शातां तेत सोडून, तू परत बागेत तझ्ु या
कामाला गेलल
े े बरे राहील. हे सवावत चागां ले राहील, नाही का, दप्रय?” ती त्या
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माांजराच्या डोक्यावरून हात दिरवत त्याला उद्देशनू बोलली. “आदण
सांध्याकाळी उशीरा आपण, तू आदण मी, परत सांगीताकडे वळू. हो.” त्याच्या
मानेचे अनेक वेळा चांबु न घेत ती म्हणाली. “आपण कदादचत थोडे चॉदपनही
वाजव.ू तू काही साांगायची गरज नाही. तल
ु ा चॉदपन आवडतो, हे मला मादहती
आहे. तझु ी त्याच्याबरोबर चाांगली मैत्ी होती, नाही का? खरे तर मला नीट
आठवत असेल, तर चॉदपन --- त्याच्या सददनके त, तल
ु ा तझ्ु या आयष्ु याचे खरे
प्रेम दमळाले. त्या कोण बाईसाहेब --- दतच्यापासनू तल
ु ा दनयमबाय पद्धतीने,
तीन दपल्लेही झाली, नाही का? झाली, अरे लबाडा, हे नाकबल
ू करण्याचा
प्रयत्न करू नकोस. तर तल
ु ा चॉदपन ऐकायला दमळे ल. त्यामळ
ु े तझ्ु या सगळ्या
गोड आठवणी जाग्या होतील.”
“लईु सा, हे ताबडतोब बदां कर.”
“एडवडव, मनाचा इतका कोतेपणा दाखवू नकोस.”
“अग बाई, तू िारच मख
ू ावसारखी वागते आहेस.”
आदण तसेही तू दवसरून जा, की आपण आज सध्ां याकाळी दबल व
बेटीकडे कनास्टा [ रमीसारखा एक पत्तयाचां ा खेळ ] खेळण्यासाठी जात
आहोत.”
“मी आता बाहेर जाणे शक्य नाही. त्याचा काही प्रश्नच नाही.”
एडवडव हळूहळू खचु ीतनू उठला. आदण जोराने त्याची दसगरे ट अॅशट्रेमध्ये
दाबनू दवझवली. तो शाांतपणे बोलला, “मला एक साांग, तू हे असे खरे च वागते
आहेस? ही िालतू बडबड मनापासनू के लेली आहे का?”
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“अथावतच, हो. आता त्याबद्दल काहीच प्रश्न नाही आहे. आदण अजनू
काय तर आपल्या दोघाांवर आता खपू जबाबदारी पडलेली आहे, एडवडव”
तो म्हणाला, “मला काय वाटते सागां ू का, मला वाटते, तल
ु ा डॉक्टरकडे
जायला पादहजे आदण तेही अगदी लवकर.”
एवढे बोलनू , तो फ्रेंच दखडकीतनू , खोलीबाहेर पडला व बागेत गेला.
लईु साने त्याला दहरवळ ओलाांडून झाडाझडु ु पाांकडे व आगीकडे जाताांना
पादहले. तो ददसेनासा होईपयंत, ती बघत रादहली. मग वळली व माांजराला
घेऊन, पढु ील दाराकडे धावली. थोड्याच वेळात ती गाडी चालवत, गावात
दनघाली होती. दतने वाचनालयासमोर गाडी लावली. त्यात माांजराला कुलपु बांद
के ले आदण घाईने इमारतीच्या पायऱ्या चढून, सांदभवखोलीत गेली. दतथे ती दोन
दवषयाच्या पस्ु तकाांची काडे शोधू लागली. ररइनकानेशन [आत्म्याचा दसु ऱ्या
शरीरात प्रवेश.] आदण लीस्झ्ट. ररइनकानेशनच्या खाली दतला एि दमल्टन
दवलीस याचे, १९२१ मध्ये प्रकादशत झालेले, पृथवीवरचे आयष्ु य --- पन्सु हा कसे
व का जन्सम घेते --- हे पस्ु तक सापडले. तर लीस्झ्टखाली, दतला जीवशास्त्रीय
दवषयाचे दोन खांड सापडले. दतने ती दतन्सही पस्ु तके घेतली व गाडी चालवत घरी
परतली.
घरी येऊन, दतने माांजराला सोफ्यावर ठे वले. स्वतः पस्ु तके शेजारी घेऊन
बसली. ती गभां ीरपणे वाचू लागली. प्रथम दतने एि दमल्टन दवलीस याचे पस्ु तक
वाचायचे ठरवले. तो खडां लहान होता आदण थोडा डागाळलेला होता. पण
चागां ला जड होता. आदण लेखकाचे नाव अदधकाराने घेतले जात असे.
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ररइनकानेशनची तत्वे असे साांगत होती, की आदत्मक शक्ती अदधकादधक उन्सनत
प्राण्याांकडे जात रहाते. उदाहरणाथव, जसा मोठा माणसू परत लहान होऊ शकत
नाही, तसेच, माणसू एक खालच्या योनीतील प्राणी म्हणनू जन्सम घेत नाही. दतने
हे परत वाचले. पण त्याला हे कसे कळले? त्याची खात्ी कशी झाली? असे तो
म्हणू शकणार नाही. कोणीच असे दवधान करू शकणार नाही. पण तरीही त्या
वाक्याने दतचा दवश्वास ती गमावू लागली. आपल्या प्रत्येकाच्या सजगतेच्या
कें द्र्दबांदश
ू ी, बाहेरच्या भक्कम शरीराशी सांबांदधत नसलेल्या व नेहमीच्या
डोळ्याांना न ददसणाऱ्या अजनू चार गोष्टी असतात. पण ज्याांची ग्रहणशक्ती
जास्त प्रमाणात वृद्धींगत झाली आहे, अशा लोकानां ा त्या ददसू शकतात. ती
वाचत रादहली आदण लवकरच एका रुचीपणू व परीच्छे दाशी आली. त्यात असे
दलदहले होते, की आत्मा मरणानतां र दसु ऱ्या शरीरात दशरण्यापवू ी पृथवीपासनू
दकतीही लाबां राहू शकतो. तो वेळ प्रत्येकाच्या बाबतीत वेगवेगळा असू शके ल.
दवलीसने खालीलप्रमाणे, त्याचे दवश्लेषण के ले आहे.
दारुडे व ४०/५० वषांचे अकुशल, बेकार कामगार ६०/१०० वषे
मध्यमवगीय कुशल कामगार १००/ २०० वषे
उच्च मध्यमवगीय ५०० वषे
सभ्य शेतकरी ६००/१००० वषे
कमवकाांडाने धमांतर के लेले १५००/२००० वषे
लीस्झ्ट मेल्याला दकती वषे झाली, हे बघण्यासाठी दतने झटपट दसु ऱ्या
पस्ु तकाचा सांदभव शोधला. त्यात असे सापडले की तो बैरुतमध्ये १८८६ साली
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मेला. म्हणजे सदसु ष्ट वषांपवू ी. त्यामळ
ु े दवलीसच्या म्हणण्यानसु ार, अकुशल
कामगार लगेच आले असतील. पण ते बरोबर वाटत नाही. दशवाय दतने
लेखकाच्या दवश्लेषणाच्या पद्धतीदवषयी िार दवचार के ला नाही. त्याच्या
मतानसु ार, उच्च मध्यमवगीय सभ्य शेतकरी हे पृथवीवर सवावत जास्त उच्च
प्रतीचे असणार. लाल जादकटे, ढवळलेले कप, कोल्याांच्या खनु शी खनु ाने
रक्ताळलेले --- नाही – दतने दवचार के ला, हे बरोबर नाही. दवलीसबद्दल सांशय
घेण्याने, दतला आनांद झाला. नांतर ती त्या पस्ु तकातील अजनू काही प्रदसद्ध
रे नकानेशनकडे आली. दतला साांदगतले गेले, की इदपक्टेटस राल्ि वाल्डो
इमसवन म्हणनू , दससेरो ग्लॅडस्टोन म्हणनू , आल्फ्रेड द ग्रेट राणी दव्हक्टोररया
म्हणनू व जेता दवदलयम, लॉडव कीटचेनर म्हणनू पृथवीवर परतला. भारतीय राजा
अशोक वधवमान, २७२ BC कनवल हेन्री म्हणनू , स्टील ऑलकॉट प्रदसद्ध
अमेररकन वकील म्हणनू , पायथागोरस मेमे थीऑसॉिीकल सोसायटीची
स्थापना करणारा मास्टर कूट हूमी म्हणनू पृथवीवर परतला.
रूझवेल्टने खपू अवतार घेतले तो माणसाांचा नेता होता. त्याच्यापासनू -- चादल्डआ घराणे सरुु झाले, साधारण ३०००० BC, याला इगोने
[आपल्याला तेव्हाच्या पदशवयाचा राजा असलेला सीझर म्हणनू मादहती
असलेला] गव्हनवर नेमले --- रूझवेल्ट आदण सीझर हे हजारो वषांपवू ी
सैन्सयप्रमख
ु व प्रशासकीय नेता होते. हजारो वषांपवू ी, ते नवरा बायको होते.
दमलर हा स्पष्टपणे तकव करणारा होता, एवढे लईु सासाठी परु े से होते.
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तत्वे खरी असल्यासारखी खात्ीपवू वक माांडण्याच्या त्याच्या पद्धतीने ती
प्रभादवत झाली नाही. तो बहुधा योग्य मागाववर होता. पण त्याने जाहीरपणे
माांडलेली, दवशेषतः प्राण्याांच्या बाबतीत माांडलेली तत्वे ,अदतरे की स्वरूपाची
होती. लवकरच दतला आशा वाटू लागली, की ती थीऑसॉिीकल
सोसायटीची तत्वे गोंधळाची आहेत आदण माणसू मृत्यनु ांतर त्याच्यापेिा
खालच्या जातीत जन्सम घेऊ शकतो. आदण शांभर वषावत पन्सु हा जन्सम घेण्यासाठी,
तो अकुशल कामगार असायलाच हवा, असे नाही.
आता ती लीस्झ्टच्या जीवशास्त्रीय दवषयाकडे वळली. ती ते चाळत
असतानां ा दतचा नवरा बागेतनू आत आला. त्याने दवचारले, “आता तू
काय करते आहेस?”
“ओहो, असेच इकडचे दतकडचे काही वाचते आहे. दप्रया, ऐक. तल
ु ा
मादहती आहे का, की दथओडोर रूझवेल्ट एकदा सीझरची बायको होता?”
तो म्हणाला, “लईु सा, हे बघ, तू हा मख
ू पव णा थाबां वत का नाहीस? मला
तल
ु ा असे स्वतःला मख
ू व बनवणे आवडत नाही आहे. मला ते माजां र दे व मी ते
स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये देऊन येतो.”
लईु साने बहुधा त्याचे बोलणे ऐकले नाही. ती ओरडली, “अरे देवा,
एडवडव, हे बघ.”
“काय?”
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“त्याच्या चेहऱ्यावरचे गळू बघ. मी ते सवव दवसरले होते. त्याच्या
चेहऱ्यावरील ही गळवे प्रदसद्ध आहेत. त्याचे दशष्यसद्ध
ु ा के साांवर अशी
त्याच्यासारखी गळवे उगवू द्यायचे.”
“त्याचा काय सबां धां ?”
“काही नाही. म्हणजे दवद्याथयांचा नाही. पण गळवाांचा आहे.”
तो म्हणाला, “अरे देवा, सववशदक्तमान देवा, वाचव रे बाबा.”
“माांजराला पण ती झाली आहेत. मी तल
ु ा दाखवते.”
दतने माजां राला माडां ीवर घेतले आदण त्याचा चेहरा तपासू लागली.
“सापडले. इथे एक आहे. आदण दतथे दसु रे आहे. एक दमदनट थाांब.
माझा दवश्वास आहे ती त्याच जागी आहेत. दचत् कुठे गेल?े ”
ते एका सगां ीतकाराचे, त्याच्या म्हातारपणातील छान, शदक्तमान चेहरा
दाखवणारे प्रदसद्ध दचत् होते. त्यात त्याचे कान करड्या के सानां ी झाकले गेले
होते व ते त्याच्या मानेपयंत रुळत होते. त्या चेहऱ्यावर पाच ठळकपणे
दाखवलेली गळवे होती.
ती बोलली, “आता असे बघ, त्यातील एक उजव्या भवु ईच्या वर आहे.
दतने माांजराच्या उजव्या भवु ईच्या वर बदघतले. “हो. ते बरोबर त्याच दठकाणी
आहे. आदण दसु रे डाव्या भवु ईच्या वर त्याच जागी आहे. तसेच दचत्ातही आहे.
दतसरे दचत्ातल्याप्रमाणे नाकाच्या शेंड्यावर आहे. एडवडव ये आदण बघ. ती
अगदी बरोबर त्याच जागी आहेत.”
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“त्यामळ
ु े काही दसद्ध होत नाही.”
खाकी पँट आदण दहरव्या स्वेटरमध्ये घाम गाळत, खोलीच्या मध्यभागी
उभ्या असलेल्या दतच्या नवऱ्याकडे दतने पादहले. “एडवडव, तू घाबरलेला
ददसतोस, हो ना? तझु ा बहुमल्ू य आब घालवनू बसायची आदण लोक तल
ु ा
एकदा तरी मख
ू व म्हणण्याची भीती, तल
ु ा वाटते आहे.”
“मी त्याबद्दल आक्रमक व्हायचे टाळतो आहे, एवढेच.”
लईु सा परत पस्ु तकवाचनाकडे वळली. ती म्हणाली, “हे रुचीपणू व आहे.
इथे असे म्हटले आहे, की लीस्झ्टला चॉदपनचे बी फ्लॅट मायनरमधील स्चेरझो
हे एक सोडून, सवव काम आवडत होते --- खरे तर त्या कामाचा त्याला दतरस्कार
वाटत होता. तो त्याला ‘गव्हनेस स्चेरझो’ म्हणे. आदण ते िक्त त्या
व्यवसायातील लोकाांसाठीच राखनू ठे वले जावे, असे तो म्हणे.”
“त्याचे काय?”
“एडवडव, ऐकून घे. तू हट्टाने हे काही कबल
ू करत नाहीस. मी आता काय
करणार आहे, ते तल
ु ा साांगते. मी आता हे स्चेरझो वाजवणार आहे. तू इथे थाांबनू ,
काय होते ते बघ. मग तू आपल्याला जेवण दमळण्यास पात् ठरशील.”
लईु सा उठली आदण चॉदपनच्या कामाचे दोन खांड काढले. “हे बघ. हे
खरे तर आश्चयवकारक आहे. आता ऐक --- दकांवा खरे तर माांजर काय करते,
त्याचे दनरीिण कर.”
दतने दपयानोवर ते पस्ु तक ठे वले आदण बसली. दतचा नवरा उभाच
रादहला. त्याचे हात दखशात होते आदण तोंडात दसगरे ट होती. त्याच्या मनात
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नसनू ही, तो सोफ्यावर डुलकी काढणाऱ्या माांजराकडे बघत होता. जेव्हा
लईु साने वाजवायला सरु वात के ली, तेव्हा पदहला पररणाम नेहमीप्रमाणे नाटकी
होता. माांजराने काही दश
ां झाल्याप्रमाणे उडी मारली व दमदनटभर न हलता उभे
रादहले. कान उांचावलेले, सवव शरीर थरथरणारे होते. मग ते अस्वस्थ झाले व
सोफ्यासमोर मागे पढु े चालू लागले. शेवटी त्याने जदमनीवर उडी मारली आदण
नाक व शेपटी हवेत उांच करून, ते हळू, जादू झाल्यासारखे, खोलीतनू दनघनू
गेले.
लईु सा उडी मारून त्याच्या मागोमाग धावत ओरडली, “हे बघ. ते कसे
करते आहे. त्यामळ
ु े मी म्हणते, ते दसद्ध होते आहे.” ती माजां राला घेऊन परत
आली व त्याला सोफ्यावर ठे वले. दतचा सवव चेहरा उद्दीदपत होऊन, चकाकत
होता. मठु ी वळून पाढां ऱ्या पडल्या होत्या. दतच्या डोक्यावरचा अबां ाडा सटु ू न
के स एका बाजल
ू ा गेले होते. “एडवडव, तू काय पादहलेस? तल
ु ा काय वाटते?”
ती हे बोलतानां ा दखन्सन होऊन हसत होती.
“हे िार मनोरांजन करणारे होते, असे म्हणावे लागेल.”
“एडवडव, मनोरांजन करणारे ? ही सवावत नवलपणू व गोष्ट घडली आहे. अरे
बापरे !” माांजराला उचलनू छातीशी धरत ती म्हणाली. “आपल्याला फ्राांझ
लीस्झ्ट घरात रहात असल्याचा अनभु व आला, हे अभतू पवू व नाही का?”
“लईु सा, दवदचत् वागू नकोस.”
“माझा काही इलाज नाही. खरे च याहून दसु री कुठलीही प्रदतदक्रया देणे,
मला शक्य नाही. मला वाटते तो नेहमी आपल्याबरोबर रहातो आहे.”
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“काय म्हणालीस?”
“ओहो, एडवडव. मी खरे च हवेतनू चालते आहे. आता मी काय करणार
आहे, ते तल
ु ा मादहती आहे का? जगातील प्रत्येक सगां ीतकाराला मी त्याला
भेटवणार आहे. त्याला मादहती असलेल्या लोकाबां द्दल त्याला दवचारणार आहे.
दबथोदवनबद्दल, चॉदपनबद्दल आदण शमू नबद्दल.”
दतचा नवरा म्हणाला, “पण त्याला बोलता येत नाही.”
“ठीक आहे. पण त्या सगळ्याांना त्याला काही झाले तरी भेटायचे आहे.
त्याना स्पशव करून बघायचे आहे. स्वतःचे सांगीत त्याला ऐकवायचे आहे.
आधदु नक सगां ीत त्याने पवू ी कधी ऐकले नसेल.”
“तो काही इतका थोर नाही. आता जर बाक दकांवा दबथोदवन असेल, तर
गोष्ट वेगळी आहे.”
“एडवडव, कृ पया मध्ये काही बोलू नकोस. तेव्हा आता मी जगातील
सगळ्या महत्वाच्या सांगीतकाराांच्या रचना वाजवणार आहे. ते मला के लेच
पादहजे. मी त्याांना साांगेन, की इथे लीस्झ्ट आला आहे. आदण त्याला तू भेट.
तल
ु ा मादहती आहे का, की ते जगाच्या कोपऱ्यातनू धावत येतील.”
“करड्या माांजराला भेटायला?”
“दप्रया, ते तसेच आहे. तो तो आहे. तो कसा ददसतो ही गोष्ट अलादहदा.
ओहो, एडवडव, ही िारच दवलिण गोष्ट असेल.”
“त्याना वाटेल, तू वेडी आहेस.”
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“तू थाांब आदण बघ.” ती माांजराला हातात धरून नाजक
ू पणे कुरवाळत
होती. पण नवऱ्याकडे बघत होती. तो आता फ्रेंच दखडकीशी, बागेकडे बघत
उभा होता. सांध्याकाळ होत होती. बाग हळूहळू दहरव्या रांगाकडून काळ्या
रांगाकडे झक
ु त होती. लाांबवर त्याला आगीचा पाांढरा धरू ददसत होता. तो न
वळता, म्हणाला, “नाही. मला हे पटत नाही. या घरात असले काही नको.
यामळ
ु े आम्ही दोघेही मख
ू व ठरू.”
“एडवडव, तल
ु ा काय म्हणायचे आहे?”
“मी जे म्हणालो, तेच. अशा वेड्यासारख्या गोष्टीसाठी, मी तल
ु ा मळ
ु ीच
प्रदसद्ध होऊ देणार नाही. तल
ु ा लबाड माांजर सापडले आहे. ठीक आहे, तल
ु ा ते
आवडत असेल, तर ठे व. माझे काही म्हणणे नाही. पण पढु े जाऊन, तू काहीबाही
करू नकोस. लईु सा, तल
ु ा समजले का?”
पढु े जाऊन म्हणजे?”
“मला तझु े हे असले वेड्यासारखे बोलणे, ऐकून घ्यायचे नाही. तू िारच
वेड्यासारखे वागते आहेस.”
लईु साने माांजराला हळू खाली सोफ्यावर ठे वले. ती उठली आदण दतने एक
पाऊल पढु े टाकले. ती दतचा पाय आपटत ओरडली, “एडवडव, तझु ा दधक्कार
असो. आपल्या आयष्ु यात प्रथमच काही वेगळे असे घडते आहे आदण तू
मरणाांदतक घाबरला आहेस. कारण काय तर तल
ु ा कुणी हसेल म्हणनू ! हे खरे
आहे ना? तू हे नाकारू शकत नाहीस. शकतोस का?”
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दतचा नवरा बोलला, “लईु सा, हे परु े झाले. तू स्वतःला सावर. आदण हे
ताबडतोब बदां कर.” तो चालत गेला व टेबलावरील पादकटातनू , एक दसगरे ट
घेतली. ती लायटरने पेटवली. त्याची बायको त्याच्याकडे बघत उभी होती.
दतच्या डोळ्यातनू आता पाणी येऊ लागले. दतच्या गालावरील पावडरवरून
पाण्याच्या नद्या वाहू लागल्या.
तो म्हणत होता, “लईु सा, अलीकडे तझु े हे चाळे िारच झाले, बर का.
नाही. नाही. मध्ये बोलू नकोस. माझे ऐकून घे. तझ्ु या आयष्ु यातील हा दवदचत्
काळ असेल, असे समजनू , मी तल
ु ा आदण तझ्ु या ‘अरे देवा’ आदण ‘अरे मख
ू ाव’
’ला िार मोकळीक ददली. तू ददखाऊ मख
ू व! तल
ु ा हे काही वेगळे होत असल्याचे
कळत नाही का? हे --- हे --- काही चमत्कृ तीपणू व आहे. हे तल
ु ा ददसत नाही
का?”
त्या िणी तो खोलीत आला व दतच्या खाांद्याला धरले. त्याच्या ओठात
नक
ु तीच पेटवलेली दसगरे ट होती. खपू घाम आल्याने त्याच्या कातडीवर
पडलेले डाग दतला ददसले.
तो म्हणाला, “ऐक. मला भक
ू लागली आहे. मला जेवण हवे आहे.
त्यामळ
ु े तू स्वयपां ाकघरात जा आदण दोघासां ाठी काही चागां ले जेवण आण.”
लईु सा मागे झाली व दोन्सही हात तोंडावर ठे वले. ती ओरडली, “अरे देवा,
मी त्याबद्दल सवव काही दवसरूनच गेले. त्यालाही भक
ू लागली असेल. ते माांजर
आल्यापासनू त्याला मी दधु ादशवाय खायला काही ददलेले नाही.”
“कोण?
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“अथावत, ते माांजर. मला लगेच जाऊन काही दवशेष बनवले पादहजे.
त्याचे आवडते खाद्य काय आहे, हे मला मादहती पादहजे होते. एडवडव, त्याला
सवावत जास्त काय आवडेल?”
“ते माजां र गेले खड्ड्यात!”
खाली वाकून माांजराला बोटाने हळूवार स्पशव करत, ती बोलली, “एडवडव,
कृ पा कर. मी माझ्या पद्धतीने काय ते करते. िक्त तू इथे थाांब.”
“मी िार थाांबू शकत नाही.”
लईु सा स्वयांपाकघरात गेली. ती काय दवशेष बनवू शकते, असा दवचार
करत, िणभर उभी रादहली. अांड्याचे आम्लेट? की मस्त चीज? आम्लेटच
करावे. ते दवशेष राहील. अथावत एडवडवला ते िारसे आवडत नाही. पण मी दसु रे
काय करणार? ती खपू चागां ला स्वयपां ाक बनवणारी नव्हती. दतचे आम्लेटसद्ध
ु ा
प्रत्येक वेळी चागां ले होत असेच, असे नाही. पण यावेळेस, दवशेष काळजी
घेऊन, ओव्हन ठरादवक तापमानापयंत गरम करून, दतने त्यात ते भाजले.
त्याबरोबर काय खाता येईल, असे शोधतानां ा, दतला असे आठवले की लीस्झ्टने
त्याच्या आयष्ु यात कधी अॅव्होकॅ डोची, पेअरची दकांवा ग्रेपफ्रुटची चव पादहली
नव्हती. त्यामळ
ु े दतने त्याची कोदशबां ीर बनवायचे ठरवले. त्याचा प्रदतसाद
बघणे, खरे च मोठे मजेशीर ठरले असते. जेव्हा सवव तयार झाले, तेव्हा दतने ते
एका ट्रेमध्ये घातले आदण हॉलमध्ये आणले. ती दतथे दशरतानां ा, दतने दतच्या
नवऱ्याला बागेतनू , फ्रेंच दखडकीतनू आत येतानां ा पादहले. तो ट्रे टेबलावर ठे ऊन
सोफ्याकडे वळताांना ती म्हणाली, “हे त्याच्यासाठी आहे. ते माांजर कुठे गेले?
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दतच्या नवऱ्याने त्याच्या मागे बागेचे दार बांद के ले आदण तो दसगरे ट
आणण्यासाठी खोलीमध्ये चालत गेला.
“एडवडव, ते माजां र कुठे गेले?”
‘कोण?
“तल
ु ा मादहती आहे कोण ते.”
तो पढु े वाकून बोलला, “हो. हो. ते दभकार माजां र का? ह.ां थाबां , मी तल
ु ा
सागां तो.”
दसगरे ट पेटवण्यासाठी, त्याचे हात लायटरकडे गेल.े त्याने वर पादहले, तर
लईु साला त्याने त्याच्याकडे बघताांना पादहले. ती त्याच्या खाकी पँटकडे आदण
बटु ाांकडे बघत होती. लाांब गवतातनू चालनू त्याचे दोन्सही ओले झाले होते.
तो म्हणाला, “मी बाहेर जाऊन आग कशी पेटली आहे, हे बघनू आलो.”
दतचे डोळे हळूहळू वर दिरत, त्याच्या हातावां र दस्थर झाले.
त्याने चालू ठे वले, “आग अजनू चाांगली जळते आहे. मला वाटते, ती
रात्भर जळे ल.”
पण ती ज्या तऱ्हेने त्याला न्सयाहाळत होती, त्यामळ
ु े तो अस्वस्थ झाला.
तो बोलला, “हे तझु े काय चालले आहे? त्याने खाली पादहल्यावर,
त्याला पहील्यादां ाच जाणवले की त्याच्या एका हाताच्या मागील बाजल
ू ा,
नखापासनू ते मनगटापयंत लाांब स्पष्ट ओरखडा उमटला आहे.
“एडवडव”
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“ओहो, कृ पा करून शाांत रहा. बागेतील ती काटेरी झडु ु पे भयानक आहेत.
त्यामळ
ु े तो ओरखडा उमटला असेल. खाली बस. लईु सा, एक दमदनट थाांब.
लईु सा, खाली बस. काय झाले?”
“एडवडव!”
“ओहो, अग बाई, कृ पया खाली बस. इतके बेचैन व्हायचे काही कारण
नाही. लईु सा, लईु सा, शाांत हो.”
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हवहलयम आहण मेरी

दवदलयम पलव मेला तेव्हा त्याने िारसे पैसे मागे ठे वले नव्हते. आदण त्याचे
इच्छापत् साधे होते. नातेवाईकाांना लहान पष्ु पगच्ु छ सोडले, तर त्याने सगळी
मालमत्ता व पैसाअडका बायकोच्या नावे के ला होता. वकील आदण दमसेस पलव
याांनी ते वदकलाच्या कायावलयात वाचले. आदण जेव्हा काम झाले, तेव्हा ती
दवधवा जाण्यासाठी उठली. त्या वेळी वदकलाने त्याच्या टेबलावरील एक बांद
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पादकट दतला ददले. “तमु चा नवरा वारण्यापवू ी काही ददवस त्याने ते मला
पाठवले व त्याच्या मृत्यनू ांतर ते तम्ु हाला देण्यास साांदगतले. वकील अशक्त व
नाराज ददसत होता. त्या दवधवेला मान देण्यासाठी, डोके एका बाजल
ू ा कललेले
ठे वले होते व तो खाली बघत होता. असे ददसते आहे, की हे काही खासगी
असावे. तम्ु ही ते घरी घेऊन जा व खासगीपणे वाचा.”
दमसेस पलवने ते घेतले व घराबाहेर थाबां नू ते चाचपनू पादहले. ते दवदलयमचे
दनरोपाचे पत् होते. हो. ते चालीरीतीला धरून दलदहलेले कडक पत् असणार.
त्या माणसाने दसु रे काही व्यक्त करणे अशक्य होते. त्याने आयष्ु यात कधी काही
चाकोरी सोडून के ले नव्हते.
माझ्या दप्रय मेरी, माझा दवश्वास आहे, की तू मला हे जग सोडून देणार
नाहीस. कारण तल
ु ा िार वाईट वाटेल. पण आपण दोघे असताांना तू ज्या
नीतीदनयमाांना धरून वागत होतीस, तशीच पढु ेही वागशील, सगळ्या बाबतीत
प्रदतष्ठेने व काळजीने रहाशील, असे मी समजतो. पैशाांची उधळपट्टी करू
नकोस. इत्यादी इत्यादी ठरीव साच्याचे ते दवदलयमचे पत् होते.
शेवटी तो मोडून पडला असेल आदण दतला काही सदांु र दलदहले असेल,
तर! कदादचत तो प्रेमपत्ासारखा मृद,ु कोवळा, सांदु र दनरोप असता तर! दतने
दतच्या आयष्ु यातील तीस प्रेमळ व उबदार वषे ददल्याबद्दल, लाखो शटांना इस्त्री
के ल्याबद्दल आदण लाखो जेवणे बनवल्याबद्दल आभार मानणारे असते तर!
त्यात न ददसणारे काही ती पन्सु हा पन्सु हा वाचत रादहली. एखादा ददवस तरी दतने
ते दतच्या कपड्याच्ां या कपाटात निीदार दपनेजवळील पेटीत ठे वले असते. लोक
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मरणपथां ाला लागतात, तेव्हा ते काय करतात, कुणास ठाऊक, असा दवचार
करत दमसेस पलवने ते पत् काखेखाली ठे वले व घरात दशरली. कोट व टोपी न
काढताच ती सोफ्यावर जाऊन बसली. मग पाकीट उघडले. त्यात दमु डलेले
पांधरा सोळा आखीव कागद होते. त्याांना डावीकडील वरच्या कोपऱ्यात दपन
लावलेली होती. प्रत्येक कागदावर पढु ील बाजल
ू ा दतरपे असलेल्या, दतच्या
पररचयाच्या अिरात काही दलदहलेले होते. पण दतने जेव्हा पादहले की
व्यायसादयक भाषेत बरे च काही दलदहले आहे पण पदहल्या पानाची सरु वात
जशी असायला पादहजे तशी नसल्याचे पादहले, तेव्हा दतला सांशय येऊ
लागला. दतने लाांबवर पादहले. एक दसगरे ट पेटवली. एक झरु का ओढून ती अॅश
ट्रेमध्ये टाकून ददली. जर मला सांशय येतो आहे, तसेच ते असेल तर कशाला
वाचायचे, असे स्वतःशीच बोलनू दतने ते वाचले नाही.
मृत व्यक्तीचे पत् वाचायचे एखादा नाकारू शकतो का?
हो.
ठीक आहे --शेकोटीच्या दवरुद्ध बाजल
ू ा असलेली दवदलयमची ररकामी खचु ी दतने
पादहली. ती मोठी, तपदकरी, चामड्याची हातवाली खचु ी होती. अनेक वषे
त्यात तो बसल्यामळ
ु े , त्याचा मधील भाग खोल आत गेलेला होता. खचु ीच्या
पाठीवर उांच दठकाणी, दजथे त्याचे डोके टेके, दतथे लबां वतवळ
ु ाकार काळा डाग
पडला होता. तो त्या खचु ीत वाचत बसत असे. त्याच्या समोरील खचु ीत बसनू
ती बटणे लावत असे, मोजे दरुु स्त करत असे दकांवा त्याच्या कोपरावर
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िाटलेल्या जाकीटाला दठगळ लावत असे. थोड्या थोड्या वेळाने त्याचे डोळे
वाचनातनू बाहेर पडून, दतच्यावर दस्थर होत असत. पण ते दवदचत्पणे काही
हरवल्यासारखे, आकडेमोड करत असत. दतला ते डोळे कधीच आवडत नसत.
ते लहानसे, बिावसारखे, दनळे व एकमेकाांजवळ होते. त्या दोन्सहीमध्ये नापसांती
दशववणाऱ्या दोन उभ्या रे षा होत्या. दतच्या पणू व आयष्ु यभर ते डोळे दतला बघत
होते. आता आठवडाभर ती एकटीच घरी असताांना सद्ध
ु ा ते रात्ी दारातनू ,
ररकाम्या खचु ीतनू व दखडकीतनू दतला जणू दनरखनू बघत होते. ती हळूहळू
दतच्या पसवजवळ गेली व चष्मा बाहेर काढून, डोळ्याांना लावला. मग मागील
दखडकीतनू येणारा प्रकाश त्यावर पडेल, अशा रीतीने ते दतच्यासमोर उांच धरून,
दतने ते वाचायला सरु वात के ली.
माझ्या दप्रय मेरी, हे पत् के वळ तझ्ु यासाठी आहे. मी गेल्यावर तल
ु ा ते
दमळे ल. हे अिर बघनू दचकू नकोस. लँडे माझे काय करणार आहे, हे
साांगण्याचा, माझ्याकडून स्पष्टीकरणाचा प्रयत्न आहे. आदण त्याने हे करावे, हे
मी का कबल
ू के ले आहे, त्याच्या दथअरीज काय आहेत व त्याच्या आशा काय
आहेत, हे मी तल
ु ा साांगू इदच्छतो. तू माझी बायको असल्याने तल
ु ा हे सवव जाणनू
घेण्याचा अदधकार आहे. गेल्या काही ददवसात, मी तझ्ु याशी लँडेबद्दल
बोलायचा कसनू प्रयत्न के ला. पण तू माझे काही ऐकून घ्यायला नकार ददलास.
हे मी तल
ु ा आधीच साांदगतले आहे, की हा मख
ू ावसारखा दृष्टीकोन आहे. आदण
मला तो पणू वपणे दनःस्वाथी देखील वाटत नाही. तो जास्त करून अज्ञानातनू
उगवतो. माझी खात्ी झाली आहे, की जर तू सगळ्या गोष्टी जाणनू घेतल्या
असत्यास, तर तू तझु ा दृष्टीकोन लगेच बदलला असतास. म्हणनू मी आता
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नसताांना व तझु े दचत्त दस्थर असताना अशी आशा करतो, की तू या पानाांमधनू
माझे म्हणणे काळजीपवू वक ऐकून घेशील. मी तल
ु ा खात्ी देतो, की जेव्हा तू
माझी गोष्ट वाचशील, तेव्हा तझु ा खोलवरचा राग दनघनू जाईल आदण तल
ु ा
उत्साही वाटेल. मी असे समजतो, की तल
ु ा मी जे के ले, त्याबद्दल अदभमान
वाटेल. तू जसजशी वाचत जाशील, तसतसे तू मला माि करायला हवेस.
माझ्या थांड आदवभाववाने, पण माझे म्हणणे स्पष्टपणे तझ्ु यापयंत पोचवायचा
एवढा एकच मागव मला मादहती आहे, तर माझी वेळ जवळ आली आहे. हे
नैसदगवक आहे, की या जगातील प्रत्येक भावदनकतेच्या कडाांवर मी उभा आहे.
ददवसेंददवस मी मनापासनू पश्चात्ताप करतो आहे. दवशेषतः सांध्याकाळी. मी
स्वतःचे जवळून दनरीिण के ल्यादशवाय, माझ्या भावना या पानाांमधनू ओसांडून
वाहणार नाहीत. उदाहरणाथव माझी इच्छा आहे, की तझ्ु यासबां धां ी काही दलहावे
आदण तू एवढी वषे कशी माझी समाधानी बायको होतीस आदण मी मला वचन
देतो आहे, की मला अजनू वेळ दमळाला व शक्ती असली, तर मी पढु ेही ते करे न.
या माझ्या ऑक्सिडवमध्ये मी गेली सतरा वषे काम करतानां ा या जागेच्या
कीतीसबां धां ी, शक्य असेल तर, काही स्पष्ट करत रहातो आहे व दशकवतो आहे.
मी प्रेम करत असलेल्या सगळ्या गोष्टी व जागा आता या झोपायच्या खोलीत,
माझ्याभोवती गदी करतात. त्या तेजस्वी आदण सदांु र आहेत. त्या नेहमीच तशा
होत्या आदण आज, काही कारणाने, मला त्या नेहमीपेिा जास्त स्पष्ट ददसत
आहेत. दजथे लोव्हेलास चालायचा, त्या वोसेस्टर कॉलेजच्या
तळ्याभोवतालचा रस्ता, पेम्िोकचे दार, मॅग्डॅलेन शहराच्या पदश्चमेकडील
भागाचे दृष्य, दिस्ताच्या चचवच्या आजबू ाजल
ू ा पडणाऱ्या गारा, दजथे मी
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बेलीच्या आदण लहानशा, सांदु र वाल्डस्टेइदननाच्या िुलाच्या डझनापेिा जास्त
ददु मवळ प्रजाती, येथील पसरलेल्या दगडाांमधनू शोधनू काढल्या, ती सेंट जॉन
चचवची मोठी टेकडी. तू बघते आहेस, मी अजनू सरु वातही के ली नाही आदण
मी या पररसराच्या कै देत सापडतो आहे. तर आता मला सरु वात करू दे. दप्रया,
आता दःु खाच्या व नापसांतीच्या भावनेदशवाय, सावकाश वाच. नाहीतर तल
ु ा
समजायला अडथळा येईल. तू हे सावकाश वाचशील, असे वचन मला दे. तू
सरु वात करण्यापवू ी, मन शाांत व धीर धरलेले ठे वशील. माझ्या आयष्ु यात
मध्येच अचानक उद्भवलेले आजारपण तल
ु ा मादहती आहे. त्यात मी वेळ
घालवत नाही --- िक्त लगेच कबल
ू करतो, की आधी डॉक्टरकडे न जाणारा
मी दकती मख
ै ी आहे, की आधदु नक
ू व होतो. कॅ न्ससर अशा थोड्या रोगाांपक
औषधानेदख
े ील तो बरा होत नाही. जर तो िार पसरला नसेल, तर शल्यदवशारद
त्यावर शस्त्रदक्रया करू शकतो. पण माझ्या बाबतीत मला तो मला झाला
असल्याचे, उशीरा समजले. आदण एवढेच नाही तर माझ्या स्वाददु पडां ावर त्याने
हल्ला के ला होता. त्यामळ
ु े शस्त्रदक्रया करणे व जगणे, दोन्सही अशक्य होते.
त्यामळ
ु े आता माझ्याकडे जगण्यासाठी िक्त सहा मदहने उरले होते. प्रत्येक
तासागदणक दःु ख वाढत होते. आदण मग अचानक लँडे आला. सहा
आठवड्यापवू ी हे मगां ळवारी सकाळी खपू लवकर झाले. तू भेटायला येण्याच्या
खपू आधी झाले. मला मादहती होते, या झोपाळू, लाजऱ्या वाऱ्यात काही
वेडेपणा आहे. तो दबक्या पाऊलानां ी आला नाही. माझ्या इतर पाहुण्यासां ारखे,
काय बोलायचे, ते त्याला कळत नव्हते. तो हसत हसत व बळकटपणे लाांब
ढाांगा टाकत माझ्या अांथरुणाशी येऊन, दतथे त्याच्या डोळ्यात तेजस्वी चमक
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घेऊन, माझ्याकडे बघत उभा रादहला. तो म्हणाला, माझ्या मल
ु ा, दवदलयम, हे
छान आहे. मला पादहजे तसा तू आहेस!”
कदादचत मला तल
ु ा स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, की जरी जॉन लँडे आपल्या
घरी कधी आला नव्हता आदण तू त्याला अगदी क्वदचत भेटली होतीस, तरी
त्याची माझी मैत्ी दनदान गेले नऊ वषांची तरी होती. मी मळ
ु ात तत्वज्ञानाचा
प्राध्यापक आहे. पण तल
ु ा मादहती आहे, त्याप्रमाणे अदलकडे मी मानसशास्त्रात
रमलो आहे. त्यामळ
ु े माझी व त्याची रुची एकत् आली आहे. तो नसासां बां धां ीचा,
मोठा तज्ञ शल्यदवशारद आहे. अदलकडे त्याने मला दयाळूपणे त्याचे काही
शस्त्रदक्रयेचे पररणाम अभ्यासायची परवानगी ददली, दवशेषतः मेंदच्ू या पढु च्या
भागाशी सबां दां धत बदलणारे पररणाम. त्यामळ
ु े तल
ु ा समजेल, की मांगळवारी तो
अचानक जेव्हा माझ्या अगां ावर ओरडत आला, तेव्हा आम्ही काही एकमेकानां ा
अनोळखी नव्हतो. तो माझ्या अांथरुणाजवळील खचु ी ओढत म्हणाला, “हे बघ,
काही आठवड्यात तू मरणार आहेस. बरोबर? लँडेकडून आलेला तो प्रश्न मला
िार टोचला नाही. एक प्रकारे मनाई असलेल्या दवषयावर बोलणारा तो पाहुणा,
मला ताजेतवाने करत होता.
“तू याच खोलीत मरणार आहेस. ते तल
ु ा बाहेर काढून तझु े दिन
करतील."
मी म्हणालो, “परु तील.”
“ते अजनू वाईट आहे. आदण मग काय? तू स्वगावत जाशील, असा तझु ा
दवश्वास आहे का?
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“जरी हा दवचार ददलासा देणारा असला, तरी माझी खात्ी नाही.”
“दकांवा कदादचत नरकात?”
“दतथे मला पाठवायचे, काही कारण मला ददसत नाही.”
“माझ्या दप्रय दवदलयम, ते आपल्याला कधीच कळत नाही.”
मी दवचारले, “पण हे सवव काय चालले आहे?”
तो माझे नीट दनरीिण करत म्हणाला, “व्यदक्तशः असा दवश्वास ठे ऊ
नकोस, की मरणानतां र, तू तझ्ु याबद्दल काही ऐकशील. िक्त --- “ इथे तो थाबां ला
व हसनू माझ्यावर वाकत, पढु े बोलला, “अथावत िक्त तू मला माझ्या हातात
सोपवण्याची हुशारी दाखवलीस तरच! तू माझी ही सचू ना मानशील का?”
ज्या तऱ्हेने तो माझ्याकडे दनरखनू बघत होता, ज्या दवदचत् पद्धतीने
भक
ु े ला असल्याचे दाखवत होता, त्यावरून मला मी दवकायला दक
ु ानात
ठे वलेला महत्वाचा मासाचा तक
ु डा असल्याचे, त्याने तो दवकत घेतल्याचे व
तो त्याांनी गांडु ाळून द्यायचे बाकी उरल्याचे मला वाटू लागले.
“दवदलयम, मी हे गांभीरपणे म्हणतो आहे. तू माझा हा बेत मान्सय करशील
का?”
“तू काय बोलतो आहेस, ते मला समजत नाही.”
“मग मी काय साांगतो, ते ऐक. ऐकतोस का?”
“तल
ु ा आवडत असेल, तर साांग. पण मला वाटते, हे ऐकून माझे नक
ु सान
होणार आहे.”
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“उलट, तझ्ु या मरणानांतर तझु ा िायदा होणार आहे.”
मी त्यासाठी तयार झालो. दनश्चल पडून रादहलो. माझी खात्ी आहे, तो
माझ्याकडून उड्या मारायची अपेिा करत होता. काही कारणाने मी ते
करायलाही तयार होतो. मी त्याच्या हळूवार दस्मतहास्य असलेल्या चेहऱ्याकडे
बघत, दनश्चल पडून रादहलो.
“दवदलयम, हीच ती गोष्ट आहे, ज्यावर मी गेली काही वषे शाांतपणे काम
करतो आहे. येथील दवाखान्सयातील एक दोघेजण, दवशेषतः मॉरीसन मला मदत
करतो आहे. आम्ही प्रयोगशाळे तील प्राण्याांवर खपू शा यशस्वी चाचण्या के ल्या
आहेत. मी आता हे प्रयोग मानवावर करावेत, अशा टप्यावर येऊन पोचलो
आहे. हे मोठे आव्हान आहे. शल्यदचकीत्सेच्या बाबतीत, प्रथम हे जरा
ताणलेले वाटेल. पण हे व्यवहायव का नसावे, याला काही कारण ददसत नाही.”
लँडे पढु े झक
ू ा ठे वले.
ु ला व त्याचे दोन्सही हात माझ्या अांथरुणाच्या बाजल
त्याचा चेहरा जरा हडकुळा, पण नेहमीचा डॉक्टरचा ददसत नसनू , देखणा ददसत
होता. असा बऱ्याचजणाांचा असतो. त्याच्या डोळ्यातनू तो मांद दवजेच्या
प्रवाहासारखा चकाकीतपणे बाहेर पडत होता आदण जणू म्हणत होता, िक्त
मीच तल
ु ा वाचवू शकतो. जॉन लँडेचे डोळे मोठे तेजस्वी ददसत असनू , त्यात
उत्सक
ु ता नाचत होती. तो म्हणाला, “खपू मागे मी रदशयाहून आणलेली, एक
लहानशी वैद्यकीय दिल्म पादहली होती. ती जरा भीतीदायक होती, पण रुचीपणू व
होती. त्यात एका कुत्र्याचे डोके शरीरापासनू पणू वपणे वेगळे दाखवले होते. पण
कृ दत्म हृदय जोडून रक्तप्रवाह व्यवदस्थत चालू होता. आता ट्रेमधील कुत्र्याचे
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डोके दजवांत होते. मेंदू काम करत होता. ते त्याांनी अनेक कसोट्याांिारे दसद्ध के ले
होते. उदाहरणाथव, जेव्हा कुत्र्याच्या ओठाांवर अन्सन दशांपडले जाई, तेव्हा ते
चाटण्यासाठी जीभ बाहेर येई आदण डोळे खोलीत दहडां णाऱ्या माणसाचा
मागोवा घेत. यावरून असा दनष्कषव दनघतो, की डोके व मेंदू हा दजवांत
रहाण्यासाठी, इतर शरीराला जोडला गेलेला पादहजेच, असे काही नाही. अथावत
प्राणवाययु क्त
ु रक्तप्रवाह चालू पादहजे. मग आता ही दिल्म बदघतल्यावर, माझ्या
दवचाराांप्रमाणे मेंदू कवटीमधनू बाहेर काढायचा आदण एक वेगळा अवयव
म्हणनू बराच काळ दजवांत ठे वायचा. उदाहरणाथव, तू मेल्यावर, असा प्रयोग
करायचा.”
मी म्हणालो, “मला हे आवडले नाही.”
“मध्ये बोलू नकोस, दवदलयम, माझे सांपू दे. मी या प्रयोगाांिारे , असे म्हणू
शकतो, की मेंदू हा स्वयांपणू व आहे. तो स्वतःचा रिणद्राव, दवचाराांची जादमू यी
दक्रया व स्मरणशक्ती, हात नसले, कवटी नसली दकांवा धड नसले तरी, स्वतः
तयार करू शकतो. िक्त मी म्हटल्याप्रमाणे, प्राणवाययु क्त
ु रक्तप्रवाह योग्य
प्रकारे , चालू पादहजे. माझ्या दप्रय दवदलयम, िणभर तझ्ु या मेंदचू ा दवचार कर.
तो चाांगला सरु दित आहे. आयष्ु यभराचे अनभु व त्यात साठवलेले आहेत.
त्यासाठी वषावनवु षे लागली आहेत. काही नावीन्सयपणू व कल्पना माांडण्याची ही
सरु वात आहे. परांतु लवकरच, तझ्ु या शरीराबरोबर तोदेखील मरणार आहे.
कारण तझ्ु या स्वाददु पांडाला ककव रोग झाला आहे.”
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“नाही. मी तझु ा आभारी आहे, पण हे आता थाबां व. त्यापासनू पळ
काढावा, अशी ही कल्पना आहे. आदण जरी तू ती यशस्वीपणे राबवलीस,
ज्याबद्दल मला शांका आहे, तरी ते दनरथवक आहे. जर मी बोल,ू बघ,ू ऐकू व
अनभु तू ी घेऊ शकणार नसेन, तर माझा मेंदू दजवांत ठे वण्याचा काय उपयोग
आहे? व्यदक्तशः मला हा प्रकार अघोरी वाटतो.”
लँडे म्हणाला, “मला वाटते, तू आमच्याशी सवां ाद साधू शकशील आदण
आम्ही तल
ु ा काही प्रमाणात दृष्टीही देऊ शकू. पण आपण हे हळूहळू करू.
त्याकडे मी नतां र वळतो. काही झाले तरी, तू लवकरच मरणार आहेस, हे नक्की
आहे. माझ्या बेताप्रमाणे मी तल
ु ा मेल्यादशवाय हातही लावणार नाही.
दवदलयम, चल, तयार हो. खराखरु ा तत्वज्ञ त्याचे मृत शरीर शास्त्राच्या
भल्यासाठी द्यायला कचरणार नाही.”
मी उत्तरलो, “हे काही मला दततके साधेसरळ ददसत नाही. मी दजवांत
दकांवा मेलेला असलो, तरी तझु े माझे लागेबाांधे सांपलेले असतील.”
तो थोडे हसत म्हणाला, “ठीक आहे. तझु े बरोबर असेल. पण तरी तल
ु ा
याबद्दल अजनू थोडे समजल्यादशवाय, तू मला इतक्या लवकर उडवनू
लावावेस, असे मला वाटत नाही.”
“मला काहीही ऐकायचे नाही.”
दसगरे टके स उघडून तो म्हणाला, “दसगरे ट घे.”
“तल
ु ा मादहती आहे, मी दसगरे ट ओढत नाही.”
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त्याने स्वतः एक घेतली व ती छोट्या चांदरे ी लायटरने पेटवली. तो
म्हणाला, “माझ्यासाठी उपकरणे बनवणाऱ्या लोकाांकडून मला ही भेट दमळाली
आहे. ही नवीन आहे, नाही का?”
मी तो लायटर तपासनू परत ददला. तो म्हणाला, “मी पढु े सागां ू का?”
“मी म्हणेन, नको.”
“स्वस्थ पडून रहा आदण ऐक. मला वाटते ते तल
ु ा नक्की आवडेल.”
माझ्या पलांगाशेजारी काही दनळी द्रािे होती. ती ताटली मी माझ्या
छातीवर ठे ऊन, मी द्रािे खाऊ लागलो.
लँडे म्हणाला, “प्रत्यि मरणाच्या िणी, मी तझ्ु या शेजारी उभा असेन.
म्हणजे मला तातडीने तझु ा मेंदू दजवतां ठे वण्यासाठी हालचाल करता
येईल.”
“म्हणजे तो डोक्यात ठे ऊन?”
“सरु वातीला हो. ते तसेच करावे लागेल.”
“आदण नांतर तो कुठे ठे वणार?
“तल
ु ा मादहती करून घ्यायचे असले, तर एखाद्या खोलगट भाांड्यात.”
“तू याबद्दल खरोखर गांभीर आहेस का?”
“हो, खरे च गभां ीर आहे.”
“ठीक आहे, पढु े?”
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“मला वाटते, तल
ु ा मादहती आहे, की जेव्हा हृदय बांद पडते, तेव्हा मेंदल
ू ा
ताज्या रक्ताचा व प्राणवायचू ा परु वठा होत नाही. त्यामळ
ु े तो मरू लागतो. चार
ते सहा दमदनटात, सवव काही मरून जाते. तीन दमदनटानेही तम्ु हाला काही
नक
ु सान झालेले ददसते. त्यामळ
ु े असे होऊ नये म्हणनू , मला भरभर काम करावे
लागेल. पण मशीनच्या सहाय्याने, हे सवव सोपे होईल.”
“कुठले मशीन?”
“कृ दत्म हृदय. अलेक्स कॅ रे ल व दलांडबगव याांनी हे तयार के ले आहे. ते
प्राणवाययु क्त
ु रक्तप्रवाह योग्य तापमानाला व योग्य दाबाने चालू ठे वते. आदण
इतरही बऱ्याच आवश्यक गोष्टींची काळजी घेते. ते िार गांतु ागांतु ीचे नाही.”
“तू मला साांग की तू मरणाच्या िणी काय करणार? तू पदहली कुठली गोष्ट
करणार?”
“तल
ु ा मेंदतू ील शद्ध
ु व अशद्ध
ु रक्तवादहन्सयाबां द्दल दकतपत मादहती आहे?”
“काही नाही.”
“मग ऐक. ते िार अवघड नाही. मख्ु य दोन रक्तवादहन्सयाांतनू मेंदल
ू ा
रक्तपरु वठा होतो. ऊध्ववमहारोदहणी व त्याच्या उपशाखा. समजले?”
“हो.”
“आदण अशद्ध
ु रक्त परत नेणाऱ्या नीलाचां ी व्यवस्था तर त्याहून सोपी
आहे. काही रोदहण्या मणक्यात जातात तर काही मेंदतू . आदण काही नीला
मणक्यातनू व मेंदतू नू परत येतात. आपण त्यानां ा काही हात लावत नाही.”
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मी म्हणालो, “ठीक आहे. अशी कल्पना करू की मी नक
ु ताच मेलो आहे.
आता तू काय करणार?”
“मी ताबडतोब तझु ी मान उघडणार. त्या रक्तवादहन्सया शोधनू काढणार व
त्या कृ दत्म रक्तवादहन्सयानां ी कृ दत्म हृदयाला जोडणार. आता मशीन चालू
करणार. त्यात योग्य अशा रक्ताची दनवड आधीच के लेली आहे. त्यामळ
ु े तझ्ु या
मेंदतू ील रक्तप्रवाह चालू राहील.”
“मी त्या रदशयन कुत्र्यासारखा असेन.”
“तसे नसेल. कारण तू शद्ध
ु ीवर नसणार. तू मरशील तेव्हा मला सांशय
आहे, की तझु ा मेंदू परत खपू काळ दजवांत रहाणार की नाही, याबद्दल मला शांका
आहे --- म्हणजे तो दजवांत रादहलाच तर! तरीपण सजग दकांवा मृत, तू रुचीपणू व
अवस्थेत असणार, नाही का? तझु े शरीर थांडगार असेल आदण मेंदू दजवांत
असेल.” लँडे थाांबला. तो आनांदी भदवष्याचा वेध घेत होता. तो त्या कल्पनेत
इतका तल्लीन झाला होता व गोंधळून गेला होता, की मलाही तसेच वाटत
नसेल, हा दवचार त्याला दशवलाच नाही. “चला आता आपण आपापला वेळ
घेऊ. माझ्यावर दवश्वास ठे व. असे प्रयोग होण्याची काळाची गरज आहे.
पदहल्या प्रथम आपल्याला काय करावे लागेल, की तल
ु ा ऑपरे शनसाठी
दवाखान्सयात हलवावे लागेल. सतत चालणारे कृ दत्म हृदय तझ्ु या मेंदल
ू ा जोडावे
लागेल. पढु ील समस्या --- “
मी म्हणालो, “ठीक आहे. आता बास. मला अजनू काही ऐकायचे नाही.”
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“ओहो, पण तल
ु ा ऐकावेच लागेल. तझ्ु या बाबतीत काय काय होणार
आहे, हे तल
ु ा नीटपणे सवव काही मादहती पादहजे. जेव्हा तझु ा मेंदू सजग होईल,
तेव्हा तझ्ु या दृष्टीने, ते समाधानकारक ठरे ल. तू कुठे आहेस व दतथे कसा
आलास, हे तल
ु ा आठवेल. तझ्ु या मनाच्या समाधानाकरता, तल
ु ा ते मादहती
पादहजे. तल
ु ा हे कबल
ू आहे का?”
मी अजनू ही त्याच्याकडे बघत अथां रुणावर पडून होतो.
“तर पढु ील काम असे असेल, की तझु ा मेंदू काही इजा न होता, तझ्ु या मृत
शरीरापासनू वेगळा काढणे. शरीर कुचकामाचे होणार. ते आधीच कुजायला
सरु वात झाली असेल. कवटी आदण चेहराही कुचकामाचे ठरणार. ते ओझेच
होणार. त्यामळ
ु े मला ते आजबू ाजल
ू ाही नकोत. मला काय हवे आहे तर मेंद!ू
स्वच्छ सांदु र दजवांत मेंद!ू त्यामळ
ु े मी जेव्हा तल
ु ा टेबलावर घेईन, तेव्हा मी
लहानशी करवत घेऊन, मी तझ्ु या कवटीचे आवरण कापनू काढेन. तू काही
दमदनटाांपवू ीच मृत झालेला असशील. त्यामळ
ु े तल
ु ा भल
ू द्यायची गरज पडणार
नाही.”
मी बोललो, “नरकात गेली तझु ी ती भल
ू !”
“मी तल
ु ा सागां तो दवदलयम, तू थडां गार पडलेला असणार. दवदलयम,
दवसरू नकोस, तू काही दमदनटापां वू ीच मृत झालेला असशील.”
लँडेने त्याचे खाांदे उडवले. तो म्हणाला, “त्यामळ
ु े मला काहीच िरक
पडत नाही. जर तल
ु ा हवे असेल तर मी तल
ु ा काही गांगु ी येणारे द्रावण देऊन
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स्वतःला आनांदी करे न व मग मी तझ्ु या मानेच्या वरील डोक्याची कातडी सोलनू
काढेन.
मी म्हणालो, “आभारी आहे.”
त्याने चालू ठे वले, “तल
ु ा मादहती आहे का, कधीकधी काही वेगळे च
होते. मागच्याच आठवड्यात एका मनष्ु याला बेशद्ध
ु ावस्थेत आणले गेले.
त्याला भल
ू ददल्यादशवाय मी त्याचा मेंदू शरीरापासनू वेगळा के ला आदण एक
रक्ताची गाठ सोडवली. मी अजनू कवटीवर काम करत होतो तेव्हा तो जागा
होऊन बोलू लागला. तो बोलला, “मी कुठे आहे?”
“तू दवाखान्सयात आहेस.”
“ठीक आहे. मी तशी कल्पना करतो.”
“मला सागां , मी जे करतो आहे, त्यामळ
ु े तल
ु ा त्ास होतो आहे का?”
तो उत्तरला, “नाही. अदजबात नाही. तम्ु ही काय करत आहात?”
“मी तझ्ु या मेंदतू ील रक्ताची गाठ घालवतो आहे.”
“घालवत आहात?”
“स्वस्थ पडून रहा. हलू नकोस. माझे होत आले आहे.”
तो मनष्ु य बोलला, “ती हलकट गाठ माझे डोके दख
ु वते आहे.”
तो प्रसांग आठवनू , थोडे थाांबनू लँडे हसला. ”तर असे सांभाषण झाले.
दसु ऱ्या ददवशी मात् त्या माणसाला ते काही आठवत नव्हते. मेंदू म्हणजे
मजेशीर गोष्ट आहे.”
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मी म्हणालो, “मला स्थादनक भल
ू हवी आहे.”
“जशी तझु ी इच्छा, दवदलयम आदण आता मी म्हटल्याप्रमाणे, लहानशी
करवत घेऊन ,मेंदू कवटीतनू बाहेर काढणार. त्यामळ
ु े वरील अधाव मेंदू मोकळा
होईल. तल
ु ा मादहती असेल दकांवा नसेल, पण मेंदभू ोवती तीन आवरणे
असतात. सवावत बाहेरील आवरणाला डयरु ा म्हणतात. मधल्याला आचवनॉईड
म्हणतात आदण सवावत आतले दपया असते. सववसामान्सय माणसाची अशी
कल्पना असते, की मेंदू हा उघडा असनू एका द्रावणात तरांगत असतो. पण तसे
नसते. तो नीटपणे तीन आवरणात गडांु ाळलेला असतो. आदण एक प्रकारचा
द्राव दोन आवरणामां ध्ये वहात असतो. हा द्राव मेंदतू च तयार होतो. काही दक्रयेने
तो नीलामां ध्ये दमसळतो. मी स्वतः ही छानशी नावे असलेली दतन्सही आवरणे
नष्ट करणार. असे करण्याची पष्ु कळ कारणे आहेत.
“आता पढु ची पायरी जरा धोकादायक आहे. आता उरलेला अधाव मेंदहू ी
आवरणातनू मोकळा करायचा आहे. मग रक्तवादहन्सया लोंबत ठे वाव्या
लागतील. लगेच त्या कृ दत्म हृदयाला जोडल्या जातील. ही लाांबलचक व
नाजक
ू कृ ती आहे. रोन्सगेंअरच्या सहाय्याने हे अवघड काम करणे शक्य होईल.
मग मेंदू पणू वपणे सटु ा होईल. यात येणाऱ्या समस्या पणू वपणे ताांदत्क आहेत. पण
त्या सोडवता येतील. हे शल्यदचकीत्सेचे व धीर धरण्याचे कसब आहे. आदण
हे दवसरून चालणार नाही की माझ्याकडे भरपरू वेळ आहे. आता मी मेंदू दजवतां
ठे वण्यात यशस्वी होतो आहे.
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आता असे धरून चाल,ू की कृ दत्म हृदय ऑपरे शन टेबलाच्या शेजारी
सतत पांप करत असल्याने, मेंदू दजवांत रहातो. आता असे धरून चाल,ू की मी
तझु ा मेंदू तझ्ु या कवटीतनू सख
ु रूपपणे बाहेर काढलेला आहे आदण तो
रक्तवादहनीमािव त कृ दत्म हृदय मशीनला जोडला गेलेला आहे, तर आता पढु े
काय?
“आता मेंदू एका दवशेष प्रकारच्या खोलगट भाडां ् यात ठे वला जाईल
आदण पाठीच्या कण्याला जोडलेला बाहेरील आवरणाचा, ड्यरु ाचा भाग मी
दशवनू टाके न. मग काही समस्या उरणार नाही. ते खोलगट भाडां े मी ररांगर, या
दवदशष्ट द्रावणाने भरून टाके न. हे न्सयरु ो शस्त्रदक्रयेतील दवदशष्ट प्रकारचे द्रावण
आहे. तर अशी ही सगळी दक्रया आहे.” लँडे म्हणाला. “तझु ा मेंदू आता
खोलगट भाडां ् यात दजवतां आहे. आदण तो खपू काळ, वषावनवु षे तसाच
रादहल्यास काही आश्चयव नाही. अथावत कृ दत्म हृदयाकडे सतत लि द्यावे
लागेल.
“पण तो काम करे ल का?”
"माझ्या दप्रय दवदलयम, हे मला कसे कळे ल? मी हेदख
े ील साांगू शकणार
नाही, की त्याच्यात सजगता असेल, की नाही.”
“आदण असेल तर?”
“तेच तर नवलपणू व ठरे ल.”
मी म्हणालो, “हो का? पण मला काही शांका आहेत.”
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“अथावत त्या तू दवचार. पण तझु ी दवचारप्रदक्रया छानपैकी चालू असणार
आदण स्मरणशक्तीही शाबतू असणार.”
मी म्हणालो, “जरी ददसत नसले, ऐकू येत नसले, वास येत नसला व
बोलता येत नसले, तरीदेखील!”
तो ओरडला, “आहा, मला मादहती आहे, मी काहीतरी दवसरलो आहे.
ऐक. आदण मी तल
ु ा डोळ्याबद्दल काही साांदगतले नाही. ऐक. मी तझु ा बघायचा
एक मज्जातांतू दजवांत ठे वणार आहे. तो डोळ्याचे काम करे ल. खरे तर तो
मज्जातांतू नाहीच आहे. तो मेंदचू ाच एक लहानसा भाग आहे. त्यामळ
ु े तल
ु ा ददसू
शकण्याचा माझा उद्देश सिल होईल. मी आधीच डोळा ठे वण्यासाठी, तझ्ु या
डोळ्याच्या खोबणीऐवजी एक लहानशी प्लॅस्टीक डबी तयार के ली आहे. ती
ररांगर, या दवदशष्ट द्रावणाच्या पृष्ठभागावर तरांगेल.”
मी म्हणालो, “छताकडे बघत.”
“मला वाटते, हो. मला वाटते कडेचे व आजबू ाजचू े काही बघण्यासाठी
दतथे दवदशष्ट स्नायू नाही आहेत. पण तो दतथे आरामात शातां पणे पहुडलेला
असेल व छताकडे बघत असेल.”
“छान. छान. माझा कान दजवांत ठे वण्याबद्दल काय?”
“यावेळेस मी तो प्रयत्न के लेला नाही.”
मी म्हणालो, “मला कानही हवा. हवा म्हणजे हवाच.”
“नाही.”
“मला बाकचे सांगीत ऐकायचे आहे.”
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लँडे सभ्यतापवू वक म्हणाला, “ते दकती कठीण आहे, ते तल
ु ा समजत नाही
आहे. ती डोळ्यापेिा िार गांतु ागांतु ीची प्रदक्रया आहे. यावेळी मी सवव काही करू
शकणार नाही. आदण जर डोळा काम करत असेल, तर कानाचे एवढे महत्व
उरत नाही. आम्ही तल
ु ा वाचण्यासाठी दनरोप देऊ शकू. काय शक्य आहे आदण
काय नाही, हे तू माझ्यावर सोड.”
“मी अजनू तल
ु ा हा प्रयोग माझ्यावर करायला परवानगी ददलेली नाही.”
“मला मादहती आहे, दवदलयम, मला मादहती आहे.”
‘माझे काही नक्की नाही. मी या कल्पनेचा दवचार करतो आहे.”
“म्हणजे तू नसु ताच मरून जाणार?”
“कदादचत हो. अजनू मी ठरवले नाही. मी बोलू शके न का?”
“अथावत नाही.”
“मग मी तझ्ु याशी सांवाद कसा साधणार? मी भानावर आहे, हे तल
ु ा कसे
कळणार?”
लँडे म्हणाला, “ते आम्हाला सहज कळे ल.”
“खरे म्हणतोस?”
“हो. ते सोपे आहे.”
“पण मी तमु च्याशी सांपकव साधू शकणार नाही?”
“खरे तर तू तेही करू शकशील. लडां नमध्ये एक वरदायमर नावाचा मनष्ु य
आहे. तो दवचारप्रदक्रयेवर, रुचीपणू व काम करतो आहे आदण मी त्याच्याशी
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सपां कव ठे ऊन आहे. तल
ु ा मादहती आहे का, की दवचार करणारा मेंदू वीजप्रवाह
व रासायदनक सांदश
े सोडतो. आदण हे लहरींच्या रुपात प्रगटतात.”
मी म्हणालो, “मला त्याबद्दल थोडेबहुत मादहती आहे.”
“तर वरदायमरने एन्ससेिॅलोग्रािसारखे एक उपकरण शोधनू काढले आहे.
ते खपू अचक
ू असनू बारीकसारीक तपशीलदेखील नोंदवते. मेंदू काय दवचार
करतो आहे, हे त्यातनू एका आलेखािारे शब्दात माांडता येत.े मी त्याला
बोलावनू तझु ी त्याच्याशी भेट घडवनू आणावी, अशी तझु ी इच्छा आहे का?
मी म्हणालो, “नको.”
लँडे आधीच असा दवचार करत होता, की मी त्याला हा प्रयोग करायला
परवानगी देणारच आहे. म्हणनू त्याने त्याचा दृष्टीकोन प्रगट के ला.
मी म्हणालो, “तू येथनू जा. मला एकट्याला राहू दे. मला घाई करून तझु ा
हेतू साध्य होणार नाही आहे.”
तो घाईने उठून बाहेर पडला.
मी म्हणालो, “एक प्रश्न आहे.” तो दरवाज्याच्या कडीवर हात ठे ऊन
थाांबला व म्हणाला, “दवदलयम, बोल.”
“साधा प्रश्न आहे. तू प्रामादणकपणे यावर दवश्वास ठे वतोस का, की
खोलगट भाडां ् यातील माझा मेंदू माझ्या मनात आता जसे दवचार येतात, तसे
प्रगट करू शके ल? मी तेव्हादेखील आतासारखा दवचार करू शके न? आदण
माझी स्मरणशक्ती शाबतू राहील?”
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तो उत्तरला, “का नाही रहाणार? तो तोच मेंदू आहे. तो दजवांत आहे. तो
खराब झालेला नाही. खरे तर त्याला जराही धक्का लागलेला नाही. िक्त तझु े
दवचार तझ्ु या जाणीवाांशी दनगडीत असणार नाहीत. तू एका वेगळ्या, एकाकी,
असामान्सय जगात रहात असशील. तल
ु ा कसला त्ास होणार नाही. वेदनाही
होणार नाहीत. भक
ू लागणार नाही. तहान लागणार नाही. िक्त तझ्ु या स्मृती
आदण दवचार शाबतू असतील. आदण कदादचत तू वाचू शकशील. मला तर हे
सवव ठीक वाटते आहे.
“हो का?”
हो दवदलयम, दवशेषतः तत्वज्ञानाच्या डॉक्टरकरता. हा अनभु व खपू
मोलाचा असेल. मेंदचू ा वेगळे पणा आदण शाांतता, असे मनष्ु याने यापवू ी कधी
साध्य के ले नाही, असे काही जगाला तू दमळवनू देऊ शकशील. कदादचत पढु ेही
कोणाला, असले काही जमणार नाही. तझ्ु यामळ
ु े जीवनातील क्राांदतकारक अशी
मोठ्या प्रश्नाचां ी उत्तरे , दवचार आदण कल्पना पढु े येतील. अशी कल्पना कर की
दवचाराांची दकती एकाग्रता यामळ
ु े साधू शके ल.”
मी म्हणालो, “आदण कदादचत दनराशाही!”
“काहीही बोलू नकोस. दनराशा नक्कीच नसेल. मळ
ु ात काही इच्छा
के ल्यादशवाय दनराशा येत नाही. तल
ु ा काही करायची इच्छाच नसेल. शारीररक
इच्छा.”
“मला जगातील माझ्या आधीचे आयष्ु य आठवत असेल आदण त्यात
परत जावे अशी मला इच्छा होत असेल.”
147

“हा काय खळ
ु चटपणा आहे! तझु ा आरामशीर मेंदू सोडून पन्सु हा या
खातेऱ्यात कशाला?”
मी म्हणालो, “अजनू एका प्रश्नाचे उत्तर दे. दकती काळ तू हा मेंदू असा
दजवतां ठे ऊ शकशील?”
“मेंद?ू कोणाला मादहत? आदशव अटींवर, शक्यतो वषावनवु षे. तो नष्ट
करणाऱ्या गोष्टी बहुधा नसतील. कृ दत्म हृदयाचे आभार. रक्तदाब कायम आहे,
तसाच राहील. खऱ्या आयष्ु यात असे होणे अवघड आहे. तापमानही तेच
असेल. रक्तघटक तेच असतील. काही अशद्ध
ु ता नसेल. दवषाण,ू दजवाणू
नसतील. अथावत असा दवचार करणे मख
ू वपणाचे आहे, पण मला वाटते, अशा
तऱ्हेने मेंदू दोनतीनशे वषे जगेल. बरय. मी उद्या येतो.” अशा तऱ्हेने माझे
मनस्वास्थय हरवनू , तो घाईने बाहेर पडला. तो गेल्यावर माझी पदहली प्रदतदक्रया
काय होती, तर या सवावपासनू सटु का दमळवण्याची इच्छा. हा सवव प्रकार िार
चाांगला वाटत नव्हता. मल
ू तः त्यापासनू पळ काढावा, असे काही त्यात होते.
मी बाकी सवव शरीर सोडून िक्त एका खोलगट भाडां ् यापरु ते उरावे, ही काही
नकोशी कल्पना होती. दशवाय यामळ
ु े मला अगदतक देखील वाटत होते. एकदा
या प्रयोगाला परवानगी ददल्यावर माघार घेण,े बचाव करणे दकांवा काही
स्पष्टीकरण देणे शक्य नाही. त्याना जमेल तेवढा वेळ ते माझा मेंदू दजवांत
ठे वणार. आदण समजा मला ते सहन झाले नाही तर? ते िार वेदनादायक ठरले
तर? मी आक्रमक झालो तर? पळायला मला पायही नसतील. दकांचाळायला
आवाजही नसेल. मला िक्त पढु ील दोनशे वषे हसायला तोंडही नसेल. या
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वळणावर मला एक नवीन दवचार सचु ला. तो असा होताः एक पाय कापलेल्या
माणसाला पाय दतथे अजनू ही असल्याचा जसा भास होतो आदण तो नसवला
वेड्यासारखे साांगतो की माझ्या पायाच्या बोटाांना खाज सटु ली आहे आदण
असेच काहीबाही. मी अलीकडे असेच काहीसे ऐकले. अशाच तऱ्हेने एकटा
पडलेला माझ्या मेंदल
ू ा कशावरून माझ्या शरीराचे असे भास होणार नाहीत?
त्यावेळी माझी सगळी जनु ी दख
ु णी उिाळून येतील. तेव्हा मी वेदनाशामक
गोळीदेखील घेऊ शकणार नाही. एका िणी मी कदादचत अशी कल्पना करत
असेन, माझ्या पायात भयक
ां र दख
ु त आहे दकांवा खपू अपचन झाले आहे. काही
दमदनटाांनी मला असेही वाटू शकते, की माझे दबचारे मत्ू ाशय इतके भरले आहे,
की आता ते ररकामे के ले गेले नाही, तर ते िुटेल. अरे देवा, असे काही व्हायला
नको रे बाबा. मी बराच वेळ दतथे पडल्या पडल्या असा दवचार करत होतो. मग
अचानक दपु ारी माझी मनदस्थती बदलू लागली. मला तो प्रकार इतका भयानक
वाटेना. लँडेच्या प्रस्तावावर दवचार करावा, जास्त बद्ध
ु ी वापरून दवचार करावा,
असे मला वाटू लागले. काही आठवड्यात माझा मेंदू मरून जाणार नाही व
नाहीसा होणार नाही, हा दवचार थोडा ददलासादायक नव्हता का? मी माझ्या
मेंदबू द्दल अदभमानी असायला हवे होते. तो एक भावनामय, चकचकीत व अती
प्रगत मेंदू असणार नव्हता का? त्यात प्रज्ञावानासारखी मादहती भरलेली नसेल
का? तो अजनू ही कल्पनारम्य व मल
ू गामी स्वरूपाच्या दथअरीज माडां ू शकणार
नाही का? मेंदच्ू या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्याचे उत्तमच चाललेले
असणार.
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तर लँडेला व दप्रय मेरी तल
ु ाही, िे कून द्यायचे असलेले माझे म्हातारे शरीर
खरोखर जपनू ठे वायच्या लायकीचे नाहीच आहे, असा दवचार माझ्या मनात
येतो आहे. मी पाठीवर झोपनू द्राि खात होतो. त्यातील तीन दबया काढून, मी
ताटलीच्या कडेला लावल्या. मी शाांतपणे म्हणालो, “मी ते करून घेणार. देवा
रे , माझा दवचार ठरला.” जेव्हा लँडे उद्या येईल, तेव्हा मी त्याला हे साांगेन. मी
हे झटपट ठरवल्यावर मला िार बरे वाटू लागले. मी भरपरू जेवण हादडले.
आदण नांतर नेहमीप्रमाणे, तू मला भेटायला आलीस. मी इतका चाांगला ददसत
होतो. तेजस्वी आदण उत्साही ददसत होतो. “काही झाले का? काही चाांगली
बातमी दमळाली का?” असे तू म्हणालीस.
मी म्हणालो, हो, तसे झाले आहे. तल
ु ा आठवत असेल, तर मी तल
ु ा
आरामशीरपणे बसायला साांदगतले आदण दजतक्या हळूवारपणे हे सगळे साांगता
येईल, दततके साांदगतले. पण अरे रे, तल
ु ा त्यातले काही समजले नाही. मी तल
ु ा
त्यातील महत्वाच्या बाबी साांगू लागलो, तेव्हा तल
ु ा खपू राग आला. तू
म्हणालीस की हे चीड/उबग आणणारे व भयानक अदवचारी आहे. मी पढु े साांगू
लागलो, तेव्हा तू खोली सोडून दनघनू गेलीस. ठीक आहे. मेरी, मी तझ्ु याबरोबर
या दवषयावर बोलायचा खपू वेळा प्रयत्न के ला. पण तू ऐकायला सतत नकार
ददलास. म्हणनू मी ही दचठ्ठी दलदहली आहे. मी आशा करतो, की तू हे वाचशील.
मला हे दलहायला बराच वेळ लागला. दोन आठवडे होऊन गेले. आता मला
पवू ीपेिा, अशक्त वाटते आहे. आता अजनू काही साांगण्याची शक्ती मला उरली
नसावी. मी काही दनरोप घेत नाही आहे. कारण जर लँडेचा प्रयोग यशस्वी
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झाला, तर छोटीशी सांधी आहे. तू मला भेटायला आलीस, तर मी तल
ु ा नांतर
भेटतो. मी मेल्याांनांतर, आठवड्याच्या आत तल
ु ा ही दचठ्ठी वाचायला देऊ नये.
कारण लँडे जे करणार आहे, ते तल
ु ा स्वतःला मादहती नसेल, की याचे पररणाम
काय होतील. जर नसतील दकांवा तू मद्दु ाम ते जाणनू घेतले नाहीस, तर तझु े मन
आता बदल आदण लँडेचा प्रयोग कसा झाला आहे, हे िोन करून, त्याला
दवचार. एवढे तरी दनदान कर. सातव्या ददवशी तझ्ु याकडून त्याला िोन येईल,
असे मी त्याला साांदगतले आहे.
तझु ा दवश्वासू नवरा, दवदलयम
मी गेल्यावर छान रहा. नेहमी लिात ठे व की बायकोपेिा दवधवेचे दजणे
कठीण असते. दारू दपऊ नकोस. पैसे उधळू नकोस. दसगरे ट ओढू नकोस. गोड
के क खाऊ नकोस. दलपदस्टक लाऊ नकोस. दरू दशवन सांच आणू नकोस. माझा
पलांग व आरामखचु ी उन्सहाळ्यात नीट जपनू ठे व. आदण मी असे सचु वतो, की
आता मला िोनचा उपयोग नसल्याने, तो बांद करून टाक. दमसेस पलवने त्या
बाडाचे शेवटचे पान वाचनू , ते बाड सोफ्यावर दतच्या शेजारी ठे वले. दतचे ओठ
घट्ट बांद झाले होते. आदण नाकाच्या कडेला सववत् पाांढुरके झाले होते. खरे तर
एवढे वषांनी ती दवधवा, खरे तर थोडी शाांतता शोधत होती. हा सवव प्रकार
दवचार करायला भीतीदायक व पशतु ल्ु य होता. ती शहारली. दतने दतच्या बॅगेतनू
दसु री दसगरे ट काढली व ती पेटवली. धरु ाने छाती भरून घेत व धम्रु वलये
खोलीभर सोडत, ती दवलीयमच्या कामाच्या टेबलावरील दतचा छानसा कोरा
करकरीत, मोठा व चकचकीत दरू दशवन सांच पाय गडु घ्यात दमु डून दवरोध
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दशववत, बघत होती. त्याने हा दरू दशवन सांच पादहला असता, तर तो काय
म्हणाला असता, याचे दतला आश्चयव वाटले. त्याने मागच्या वेळी दतला दसगरे ट
ओढताांना पकडल्याचे दतला आठवले. ते समु ारे एक वषावपवू ी असेल. तेव्हा ती
स्वयांपाकघरात उघड्या दखडकीशेजारी बसली होती. तो कामावरून यायच्या
आत दतने घाईघाईने एक दसगरे ट सांपवली होती. दतने मोठ्याने रे दडओ लावला
होता. त्यावर नाचायचे गाणे लागले होते. दतने स्वतःसाठी कॉिीचा दसु रा कप
भरला. दधप्पाड, रुांद हसू हसणारा, भयानक रागाचा दठपका मध्यभागी
ददसणाऱ्या डोळ्याांनी दतच्याकडे दनरखनू बघणारा, तो दारात उभा होता. एक
मदहन्सयाने, त्याने घराचे भाडे भरल्यावर, दतला काहीही पैसे ददले नाहीत. पण
त्याला हे मादहती नव्हते, की दसांकच्या खालील कपाटात, सहा पौंड खचव करून,
दतने साबणाचां ा खोका आणनू ठे वला होता. एकदा रात्ी जेवतानां ा ती त्याला
म्हणाली, “हे काय? तल
ु ा मला िुफ्िुसाचां ा ककव रोग होऊन द्यायचा नाही आहे
का?”
तो उत्तरला, “नाही. असे काही नाही.”
“मग मी दसगरे ट का ओढू नको?”
“कारण मी त्याला मनाई करतो, म्हणनू .”
त्याने मल
ु ेही होऊ ददली नव्हती. त्यामळ
ु े त्यानां ा मल
ु े नव्हती. पण आता
मेल्यावर, तो दतला मनाई करणारा दवदलयम कुठे रहाणार होता? दतने लँडेला
िोन करायची अपेिा तो करत होता. दतने त्याला िोन करणे अपेदित होते का?
खरे तर नाही. दतने दसगरे ट सांपवली. नांतर लगेच दसु री पेटवली. दतने िोनकडे
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पादहले. तो कामाच्या टेबलावर दरू दशवनशेजारी ठे वलेला होता. दवलीयमने
दतला पत् वाचल्यावर, लँडेला लगेच िोन करायला साांदगतला होता. ती तो
करायला, कल्पदनक कतवव्य करायला, काां कू करत होती. दतला धीर होत
नव्हता. शेवटी ती थरथरत का होईना, पण िोनजवळ गेली. पस्ु तकात एक नांबर
पादहला. िोन दिरवला व थाांबली.
“मला दमस्टर लँडे याच्ां याशी बोलायचे आहे.”
“कोण बोलते आहे?”
“दमसेस पलव. दमसेस दवदलयम पलव.”
“एक दमदनट.”
िणाधावत लँडे िोनवर आला, “दमसेस पलव?”
“हो, मी दमसेस पलव.”
थोडी शाांतता पसरली.
“दमसेस पलव, शेवटी तम्ु ही मला िोन के लात, म्हणनू मला आनदां झाला.
मला वाटते, तम्ु ही एकदम ठीक आहात.” तो आवाज भावनारदहत, शातां व नम्र
होता. “तम्ु ही दवाखान्सयात येता का, म्हणजे आपल्याला थोडे बोलता येईल.
मला वाटते, हे सवव कसे काय करायचे, याची तम्ु हाला उत्सक
ु ता असेल.” ती
काही बोलली नाही.
“सवव काही सरु ळीत झाले. मला आशा होती, त्यापेिा खपू च चाांगले.
िक्त तो दजवांत नाही.”
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“दमसेस पलव, ही जाणीवपवू वकता आहे. दसु ऱ्या ददवशी त्याला सजगता
आली आहे. हे रुचीपणू व नाही का?”
ती तो बोलत रहाण्यासाठी थाबां ली. ”डोळा बघू शकतो आहे. त्याची
आम्हाला खात्ी आहे. कारण एन्ससेिॅलोग्रािच्या आलेखावरून, आम्हाला ते
लगेच कळले. त्या मेंदल
ू ा आता आम्ही रोज वतवमानपत् वाचायला देतो
आहोत.”
दमसेस पलवने टोके रीपणे दवचारले, “कुठले वतवमानपत्?”
“डेली दमरर, त्यात शीषवके ठळक व मोठी असतात.”
“त्याला दमरर आवडत नाही. त्याला टाईम्स द्या.”
दतथे शातां ता पसरली. मग डॉक्टर म्हणाले, “छान, दमसेस पलव. आम्ही
टाईम्स देऊ. ते आनदां ी ठे वण्यासाठी, आम्ही नैसदगवकपणे सवव काही करू.”
“तो, तो आहे. ते नाही.”
डॉक्टर म्हणाले, “तो. मी तमु ची मािी मागतो. त्याला आनांदी
ठे वण्यासाठी. म्हणनू च आम्ही तम्ु हाला लवकरात लवकर, इथे बोलावले आहे.
मला वाटते, त्याच्यासाठी, तम्ु हाला बघणे चाांगले ठरे ल. त्याच्याकडे बघनू हसा
आदण त्याला उडते चांबु न द्या. तो आनांदी होईल. त्याला बघनू तम्ु ही दकती
आनांददत झाला आहात, ते तम्ु ही त्याला दाखवू शकता. पन्सु हा पन्सु हा
त्याच्याबरोबर रहा.” मग शातां ता पसरली.
शेवटी दमसेस पलव गभां ीर व िार दमलेल्या आवाजात, म्हणाली, “मला
वाटते, मी पन्सु हा पन्सु हा येऊन बघावे, की तो कसा आहे.”
154

“छान. मला वाटलेच की तम्ु ही हे कराल. सरळ माझ्या दसु ऱ्या
मजल्यावरील कायावलयात या. अच्छा.”
अध्याव तासाने, दमसेस पलव दतथे आली.
लँडे चालता चालता म्हणाला, “तो कसा ददसतो, हे बघनू तम्ु ही
आश्चयवचदकत होऊ नका.”
“नाही, मी नाही होणार.”
“पदहल्याांदा तम्ु हाला धक्का बसेल. मला तमु ची काळजी वाटते, कारण
तो पदहल्यासारखा अदजबातच ददसत नाही.”
“डॉक्टर, मी त्याच्या ददसण्यासाठी, त्याच्याशी लग्न के ले नाही.”
डॉक्टरने त्याच्या मोठ्या डोळ्याांनी, चमकून दतच्याकडे पादहले. काय
दवदचत् बाई आहे! एके काळी ती छान ददसत असणार. पण आता ते रूप सरले
होते. चेहऱ्याची रया गेली होती. गाल गबु गबु ीत होऊन ओघळले होते. आनांदी
नसलेल्या वैवादहक जीवनाने, ती तशी झाली होती. ते न बोलता, चालत रादहले.
लँडे म्हणाला, “आत गेल्यावर तम्ु ही सावकाशीने त्याला बघा. जोपयंत
तम्ु ही तमु चा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोर ठे वत नाही, तोपयंत, त्याला तम्ु ही
आल्याचे त्याला कळणार नाही. डोळा नेहमीच उघडा असतो. पण त्याला तो
हलवता येत नाही. त्यामळ
ु े दृष्टीिेत् मयावददत असते. हल्ली आम्ही तो छतावर
दस्थर के ला आहे. आदण अथावत त्याला काही ऐकू येत नाही. आपण पादहजे
दततक्या जोरजोरात बोलू शकतो.”
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लँडेने एक दार उघडले. आदण दतला एका लहानशा चौकोनी खोलीत
ढकलले. दतच्या दडां ावर हात ठे वत, तो म्हणाला, “मी अजनू इतक्या जवळ
गेलो नाही. तम्ु हाला याची सवय होईपयंत, इथे माझ्याबरोबर िणभर उभे रहा.”
दतथे खोलीच्या मध्यभागी, वॉशबेसीनच्या आकाराचे एनॅमलचे मोठे
पाढां रे खोलगट भाडां े उांच पाढां ऱ्या टेबलावर ठे वलेले होते. आदण प्लॅस्टीकच्या
अधाव डझन अरुांद नळ्या त्यातनू बाहेर आलेल्या होत्या. त्या हृदय मशीनला
जोडल्या होत्या. त्यातनू रक्त जातायेताना ददसत होते. त्या मशीनमधनू ठे क्यात
आवाज येत होता
लँडे म्हणाला, “तो इथे आहे.” ते प्रकरण दतला ददसण्यासाठी िार उांच
होते. “थोड्या जवळ या, पण िार नको.” त्याने दतला दोन पाऊले पढु े नेल.े
आता मान उांचावनू , दमसेस पलवला ते ददसू लागले. ते द्रावण दस्थर व स्वच्छ
होते. त्यामध्ये लहानसा अांड्याच्या आकाराचा डोळा तरांगत होता. लँडे
म्हणाला, “हा डोळा ददसला का?”
“हो.”
“अजनू तरी तो चागां ल्या अवस्थेत आहे, असे आपण म्हणू शकतो. तो
त्याचा उजवा डोळा आहे आदण प्लॅस्टीकच्या भाडां ् यात त्याच्या चष्म्यात होते,
तसे दभगां आहे. आता त्याला पवू ीसारखेच ददसते आहे.
दमसेस पलव म्हणाली छतात बघण्यासारखे काही नाही.”
“त्याची काही काळजी करू नका. आम्ही त्याचे मन ररझवण्यासाठी सवव
कायवक्रम आखत आहोत. पण आम्ही त्याची इतकी घाई करणार नाही.”
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“त्याला एखादे चाांगले पस्ु तक द्या.”
“देऊ. देऊ. दमसेस पलव, तम्ु ही ठीक आहात ना?”
“हो.”
“मग आपण अजनू थोडे जवळ जाऊ. जाऊ या का? मग तम्ु हाला सवव
काही ददसेल.”
टेबलापासनू काही याडव अांतरावर जाईपयंत त्याने दतला पढु े के ले.
लँडे म्हणाला, “तो दवदलयम आहे.”
दतच्या कल्पनेपेिा तो डोळा िारच मोठा आदण गडद रांगाचा होता. त्या
पृष्ठभागावरील उांचवट्याचा व रे षाच्ां या खणु ाांचा भाग बघनू दतला दटकण्यासाठी
खारवलेल्या आक्रोडाची आठवण आली. दतला त्याच्या खालपासनू , मोठ्या
दोन रोदहण्या व दोन नीला ददसत होत्या. त्या प्लॅस्टीकच्या नळ्याांनी हृदय
मशीनला जोडलेल्या होत्या. रक्त पढु े सरकताांना त्याांना बारीकसा धक्का बसत
होता.
लँडे म्हणाला, “तम्ु हाला थोडे पढु े वाकावे लागेल. तमु चा सांदु र चेहरा
बरोबर डोळ्यासमोर धरा. त्याला तम्ु ही ददसाल. तम्ु ही त्याच्याकडे बघनू हसा
व उडते चांबु न िे का. जर तमु च्या जागी मी असतो, तर मी काही छान गोष्टी
बोललो असतो. त्याला खरे तर त्या ऐकू येणार नाहीत. पण त्याला साधारण
कल्पना येईल.”
दमसेस पलव म्हणाल्या, “त्याला उडती चबांु ने आवडत नाहीत. तमु ची
हरकत नसेल, तर मी माझ्या पद्धतीने काय ते करते. ती टेबलाच्या कडेपयंत
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चढून गेली. पढु े वाकली. आता दतचा चेहरा बरोबर त्या भाडां ् याच्या वर
दवलीयमच्या डोळ्यासमोर येईपयंत ती वाकली.
“हॅलो, दप्रय, मी मेरी आहे.”
नेहमी तेजस्वी असणारा तो डोळा दतच्याकडे दनरखनू बघत रहीला.
दतने दवचारले, “दप्रय, तू कसा आहेस?”
प्लॅस्टीकचा तो डोळा सवव बाजांनू ी उघडा असतो. त्यापासनू मेंदल
ू ा
जोडणारी वायर म्हणजे करड्या रांगाचा गतांु ा होता. “दवदलयम, तल
ु ा कसे वाटते
आहे? दतच्या नवऱ्याच्या डोळ्यात दवदचत् भावना उमटलेली ददसली. ती
बघायला त्याला चेहरा नव्हता. िक्त डोळ्यात बघणेच शक्य होते. तो डोळा
हळूहळू मोठा होत गेला. आदण दतला तो जणू चेहऱ्यासारखाच ददसू लागला.
ती त्याकडे दनरखनू बघत बसली. त्याच्या पाढां ऱ्या रांगावर छोट्या लाल
रक्तवादहन्सयाचां े जाळे पसरलेले होते. दनळ्या बबु ळ
ु ावर, तीन चार सांदु र, गडद,
चमकदार रे षा ददसत होत्या. बबु ळ
ु ाचा मधला गोल भाग काळा आदण मोठा
होता. “दप्रय, मला तझु े पत् दमळाले आदण तू कसा आहेस, हे बघायला मी
आले. डॉ लँडे म्हणतो, तू नवलपणू व रीतीने चाांगला आहेस. कदादचत मी
सावकाश बोलले, तर तल
ु ा समजेल. माझ्या ओठाांच्या हालचालीवरून मी काय
म्हणते आहे, हे समजनू घे.”
तो डोळा दतला दनरखत होता, यात काही सांशय नव्हता.
“तझु ी काळजी घेण्यासाठी शक्य असलेले सवव काही ते करत आहेत. हे
असामान्सय मशीन सतत रक्त पपां करते आहे. माझी खात्ी आहे, की हे आमच्या
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सगळ्याांच्या जन्सु या म्हाताऱ्या हृदयाांपेिा बरे आहे. आमचे हृदय कधीही मोडून
पडू शकते. पण तझु े नेहमी चालू राहील. ती त्यात काय दवशेष वेगळे आहे, हे
बघण्यासाठी जवळून डोळ्याचा अभ्यास करत होती. ”दप्रय, तझु े सवव िार छान
चाललेले ददसते आहे.” दजवांत असताना ददसायचा त्यापेिाही आता त्याचा
डोळा चाांगला ददसत होता. त्यात पवू ी न ददसणारा हळूवारपणा, शाांतपण व
दयाळु झाक होती. बबु ळ
ु ाच्या मध्य भागी असलेल्या दबांदमु ळ
ु े ते होते का?
दवलीयमच्या बबु ळ
ु ाचा मध्यभाग नेहमीच छोटासा व काळा होता. त्यातनू
नेहमी चकाकीत प्रकाशाची दतरीप बाहेर पडे. ती सरळ तमु च्या मेंदतू घसु े.
तमु च्यातनू आरपार बघे व तम्ु ही काय दवचार करत आहात, हे देखील जाणे.
पण आता ती बघत होती तो मऊसर, हळुवार, खपू सा गाईसारखा होता. दतने
वर न बघता दवचारले, “तमु ची खात्ी आहे का, की तो भानावर आहे?
लँडे म्हणाला, “हो. हो. पणू वपणे.”
“आदण तो मला बघू शकतो आहे?”
“अगदी व्यवदस्थत.”
“हे असामान्सय नाही का? मला वाटते, तो आश्चयवचदकत झाला
असेल.”
‘अदजबात नाही. त्याला तो कुठे आहे व दतथे का आहे, हे सगळे मादहती
आहे. तो ते दवसरला असण्याची शक्यता नाही.”
“म्हणजे तो खोलगट भाडां ् यात असल्याचे त्याला मादहती आहे?”
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“अथावत. जर त्याला बोलता येत असते, तर तो आता या िणी अगदी
नेहमीसारखे सांभाषण करू शकला असता. मला ददसते आहे त्याप्रमाणे,
मानदसक दृष्ट्या हा दवदलयम आदण तम्ु हाला मादहती असलेला घरगतु ी
दवदलयम याांच्यात काही िरक नाही.”
दमसेस पलव म्हणाली, “माझे चागां ले नशीब!” हा थक्क करणारा
अनभु व पचवत व त्या डोळ्याकडे रोखनू बघत, ती स्वतःशी बोलली, ‘तो
आता आहे, तसा त्याचा स्वीकार करणे अवघड आहे. पण माझा दवश्वास आहे,
की अशा प्रकारच्या दवदलयमबरोबरदेखील मी खपू आरामशीरपणे राहू शकते.
मोठ्याने ती बोलली, “तो शाांत आहे, नाही का?”
“नैसदगवकपणे, तो शाांत आहे.”
दतने दवचार के ला, “टीका नाही, वाद नाहीत. सतत धाकदपटशा नाही.
दनयमाचां े पालन नाही, दसगरे ट ओढायला बदां ी नाही, सध्ां याकाळी पस्ु तक
वाचतानां ा त्यावरून माझ्याकडे नापसतां ीदशवक कटाि नाही, शटव धणु े नाही वा
इस्त्री करणे नाही, त्याच्यासाठी जेवण बनवणे नाही. िक्त हृदयाच्या मशीनचा
आवाज ऐकणे, पण तो तसा शातां करणाराच आहे. दरू दशवनशी स्पधाव करणारा
नाही.”
ती म्हणाली, “डॉक्टर, मला एकाएकी त्याच्याबद्दल खपू प्रेम वाटू लागले
आहे. हे जरा दवदचत्च वाटते, नाही का?”
“मी समजू शकतो.”
तो दतथे पडलेला, इतका दबचारा व शातां ददसतो.”
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“हो, मला पण ते जाणवते.”
“तो एखाद्या बाळासारखा आहे.”
लँडे दतच्यामागे उभा राहून दनरीिण करत होता. त्या खोलगट
भाडां ् यातील त्याच्याकडे बघत, ती म्हणाली, “आता आजपासनू मेरी तझु ी
काळजी घेणार आहे. जगातील कसलीही दचांता तल
ु ा करायचे काही कारण
नाही.”
“डॉक्टर, मी याला घरी के व्हा घेऊन जाऊ शकते?”
“काय म्हणालात?”
“मी म्हणाले, की मी याला घरी के व्हा घेऊन जाऊ शकते?”
लँडे म्हणाला, “तम्ु ही दवनोद करत आहात.”
दतने डोके वळवनू त्याच्याकडे पादहले व दवचारले, “मी दवनोद का
करे न?” दतचा चेहरा चमकत होता. दोन डोळे दहऱ्यासारखे तेजस्वी होते.
“त्याला इथनू हलवता येणार नाही.”
“का नाही?”
“दमसेस पलव, हा प्रयोग आहे.”
“पण डॉ लँडे, तो माझा नवरा आहे.”
लँडेच्या चेहऱ्यावर मजेशीर, लहानसे हसू उमटले. तो म्हणाला,
“ठीक आहे --- “
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ती न रागावता, िक्त त्याला वस्तदु स्थती साांगत, म्हणाली, “तो माझा नवरा
आहे, हे तम्ु हाला मादहती आहे.”
लँडे म्हणाला, “हा थोडा यक्त
ु ीचा मद्दु ा आहे. दमसेस पलव, आता तम्ु ही
दवधवा आहात. मला वाटते, तम्ु ही हे सत्य स्वीकारले पादहजे.”
ती अचानक टेबलापासनू दरू जाऊन, दखडकीशी उभी रादहली. दतच्या
बॅगेतनू दसगरे ट काढत ती बोलली, “मला तो परत पादहजे.”
दतने दसगरे ट ओठात ठे ऊन पेटवली, तेव्हा लँडे दतच्याकडे बघत होता.
त्याने दवचार के ला की त्याचे चक
ु त नसेल, तर या बाईमध्ये काही दवदचत्
होते. दतचा नवरा असा खोलगट भाांड्यात असलेला दतला आवडत होता. जर
ही त्याची बायको असती, तर त्याच्या काय भावना असत्या, याचा तो दवचार
करू लागला. त्याला ते आवडले नाही.
तो म्हणाला, “आपण माझ्या खोलीत परत जायचे का?”
दखडकीशेजारी उभी राहून, दसगरे ट ओढताांना ती शाांत, मोकळी वाटत
होती. “हो, चला.”
जाताांना ती खोलगट भाडां ् याशी थोडी थाांबनू वाकली व बोलली, “दप्रय,
मेरी तल
ु ा सोडून चालली आहे. तू कसलीही काळजी करू नकोस., कळले का?
मी तल
ु ा लवकरात लवकर घरी घेऊन जाणार आहे. दतथे मी तझु ी व्यवदस्थत
काळजी घेऊ शके न. आदण दप्रय ऐक --- “
ती एक झरु का घ्यायच्या बेतात असतानां ा, थाबां ली. त्या िणी डोळा
िडिडला. ती त्यावेळेस सरळ डोळ्यात बघत होती. दतने त्या डोळ्यात
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छोटासा प्रकादशत दठपका पादहला. रागाने बबु ळ
ु दमदनटभर आक्रसले. प्रथम ती
हलली नाही. ती त्यावर वाकून, दसगरे ट तोंडात ठे ऊन, उभी होती. मग अगदी
सावकाश मद्दु ाम दतने दसगरे ट दतच्या ओठाांमध्ये ठे वली. एक खोल झरु का
घेतला. तीन चार सेकांद धरू िुफ्िुसात जाऊ ददला. आदण एकदम तो दतच्या
नाकपडु ् याांमधनू बाहेर आला. दोन धरु ाच्या रे षा खोलगट भाांडयाशी उमटल्या.
त्यामळ
ु े त्या डोळ्यावर एक दनळा दाट ढग दनमावण के ला.
लँडे दाराबाहेर दतच्याकडे पाठ करून थाबां लेला होता. “चला, दमसेस
पलव.”
ती मवाळपणे म्हणाली, “दवदलयम, इतका दचडून पाहू नकोस. असे
बघणे, बरे नाही.”
ती काय करते आहे, हे बघण्यासाठी, लँडेने डोके वळवले.
ती कुजबजु ली, “आता हे बास. तू माझा पाळीव नवरा असल्याने, यापढु े
मेरी म्हणेल तसेच तल
ु ा करावे लागेल. समजले का?”
दतच्याकडे जात, लँडे बोलला, “दमसेस पलव.”
ती म्हणाली, “परत खट्याळपणा करू नकोस. माझ्या दप्रय, करशील
का?”
दसगरे टचा अजनू एक झरु का घेत, ती म्हणाली, “खट्याळ मल
ु ाांना हल्ली
कडक दशिा के ली जाते, तल
ु ा हे मादहती असलेले बरे .”
आता लँडे दतच्या शेजारी उभा होता. दतचा हात धरून तो दतला सभ्यपणे
पण जोरात ओढू लागला. “दप्रय, अच्छा. मी लगेच परत येईन.”
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“दमसेस पलव, बास झाले.”
लँडेकडे मोठ्या तेजस्वी डोळ्याांनी बघत, ती ओरडली, “तो दकती गोड
आहे, नाही का? तो म्हणजे स्वगवच आहे. त्याला घरी नेण्यासाठी मी अधीर
झाले आहे.”
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अनवु ाददके ची ओळख

डॉ. वषृ ाली जोशी
B Sc, M A, M Ed, Ph D
२५ अनवु ाददत कथा मराठी मादसकामधनू प्रवसद्ध झाल्या आहेत. ई
सादहत्यतिे छत्तीस पस्ु तके प्रदसद्ध झाली आहेत.
मराठी व इग्रां जी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन के ले आहे.
सश
ां ोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आहे.
कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषू वले आहे.
सगु मसांगीत स्पधेत पाररतोदषके , दसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा,
कदवता करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आहे.
सांपकव : वषृ ाली जोशी ७, अिय, २० तळ
ु शीबागवाले कॉलनी पणु े
४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५
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ज्या कव्हरवर वललक कराल
ते पस्ु तक उघडेल
(नेट आवश्यक)

Agatha
Christrie
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ज्या कव्हरवर वललक कराल
ते पस्ु तक उघडेल
डॉ. वषृ ाली जोशी याांची पस्ु तके (नेट आवश्यक)

Agatha
Christrie
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ज्या कव्हरवर वललक
कराल
ते पस्ु तक उघडेल
(नेट आवश्यक)
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शेरलॉक होम्स
भाग १ ते ८ (५० कथा)
ज्या कव्हरवर वललक
कराल ते पस्ु तक उघडेल
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे पध
ं रावे वषड.
डॉ. वषृ ाली जोशी यांचे िे अडहिसावे पस्ु िक.

डॉ. वषृ ाली जोशी या मराठी व इग्रां जी या भाषाच्ां या दविान आहेत. त्या
प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ दवदेशात राहून तेथल्या वाचन सांस्कृतीचा
अनभु व घेतला आहे. तशी वाचन सांस्कृती महाराष्ट्रातही दनमावण व्हावी
असे त्यानां ा वाटते. वाचकाचां ी अवभरुची उांचावली तरच लेखकाक
ां डूनही
दजेदार सावहत्य वनमासण होईल. इग्रां जीतील उच्च दजावचे दनवडक लेखकाांचे
सादहत्य मराठीत अनवु ाद करून मराठी वाचकाांची अदभरूची सांपन्सन व्हावी
यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता अनवु ाददत पस्ु तकानां ा अनेक
व्यावसादयक प्रकाशकाक
ां डून मागणी असते. परांतु मराठीतील जास्तीत
जास्त वाचकाांपयंत आपलॆ सादहत्य जावे म्हणनू त्याांनी ई सादहत्यची दनवड
आपल्या पस्ु तकाांसाठी के ली आहे.
डॉ. वषृ ाली जोशी याच्ां यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु तके ई
सादहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना दवनामल्ू य देतात.
असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आदण त्यातनू कसलीही
अदभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन हजार वषे कवीराज
नरें द्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही परांपरा सरू
ु आहे. अखांड.
अजरामर. म्हणनू तर वदनानाथ मनोहर(४ पस्ु तके ), शांभू गणपल
ु (े ९पस्ु तके ),
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डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१४),
अववनाश नगरकर(४), डॉ. वस्मता दामले(९), डॉ. वनतीन मोरे (३९),
अनील वाकणकर (९), फ्रावससस आल्मेडा(२), मधक
ु र सोनावणे(१२),
अनांत पावसकर(४), मधू वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (४७ खांडाांचे
महाभारत), श्री. ववजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भावाथस), मोहन मद्वण्णा (जागवतक
कीतीचे वैज्ञावनक), सगां ीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पस्ु तके ), ववनीता
देशपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता
चव्हाण (८), डॉ. वषृ ाली जोशी(३८), डॉ. वनमसलकुमार फडकुले (१९),
CA पनु म सगां वी(६), डॉ. नवां दनी धारगळकर (१५), अक
ां ु श वशगां ाडे(२३),
आनांद देशपाडां े(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण
फडके (६) स्वाती पाचपाांडे(२), साहेबराव जवांजाळ (२), अरुण वव.
देशपाडां े(५), वदगबां र आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती बापट(२), अरुण
कुळकणी(१२), जगवदश खाांदवे ाले(६) पांकज कोटलवार(६) डॉ. सरुु ची
नाईक(३) डॉ. वीरें द्र ताटके (२), आसावरी काकडे(९), श्याम
कुलकणी(८), वकशोर कुलकणी, रामदास खरे (४), अतल
ु देशपाडां े, लक्ष्मण
भोळे , दत्तात्य भापकर, मग्ु धा कवणसक(३), मगां ेश चौधरी, प्र. स.ु
वहरुरकर(३), बांकटलाल जाजू (३), प्रवीण दवणे, आयास जोशी असे अनेक
ज्येष्ठ व अनभु वी लेखक ई सादहत्यिारे आपली पस्ु तके लाखो लोकाांपयंत
दवनामल्ू य पोहोचवतात.
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अशा सादहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक ददवस मराठीचा सादहत्य वि
ृ
जागदतक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्हाला खात्ी आहे.
यात ई सादहत्य प्रदतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आहे. अनेक
नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन
लेखक उदयाला येत आहेत. आदण या सवांचा सामदू हक स्वर गगनाला
दभडून म्हणतो आहे.

आदण ग्रथां ोपजीदवये । दवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट दवजयें । होआवे जी ।
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