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

कत्तल करायची िेंढी व इतर कथा 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

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

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या दमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक मेल आदण Whatsapp करा 

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

करा. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सवावत बहुमोल अशा तमुच्या सचूना द्या 

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

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

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   



4 

 

कत्तल करायची मेंढी व इतर कथा 

लेखक : रोआल्ड डाल 

अनुवादक: डॉ. वषृाली जोशी 

चलभाष : ९९२१७४६२४५  

इमेल – vrishalisjoshi@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क अनुवाददकेकडे सुरदित असून पुस्तकाचे 

दकां वा त्यातील अांशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, दचत्पट दकां वा इतर रुपाांतर 

करण्यासाठी अनुवाददकेची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न केल्यास 

कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

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

Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, 

sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of 

such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts. 

  

mailto:vrishalisjoshi@gmail.com


5 

 

प्रकाशन  : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

प्रकाशन : २० ऑगस्ट २०२२ 

©esahity Pratishthan® 2202  

 

➢ दवनामूल्य दवतरणासाठी उपलब्ध . 

➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता . 

➢ हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी दकां वा वाचनाव्यदतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापूवी ई प्रदतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 
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Roald Dahl 

रोआल्ड डाल 

 

रोआल्ड डाल हा नॉवेदजयन वांशाचा दिटीश कादांबरीकार, लघकुथाकार 

व पटकथाकार होता. जगभर त्याच्या पसु्तकाांच्या दोनशे पन्सनास लाखाांहून 

अदधक प्रती खपल्या. तो वेल्समध्य ेनॉवेदजयन पालकाांच्या पोटी १३ सप्टेंबर 

१९१६ मध्य ेजन्समला. त्याच ेबरेचसे जीवन त्यान ेइांग्लांडमध्ये व्यतीत केले. २३ 

नोव्हेंबर १९९० मध्य ेतो मरण पावला.   
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Lamb to the Slaughter  

कत्तल करायची मेंढी 

 

 

खोली स्वच्छ व उबदार होती. पडद ेओढलेल ेहोते. दोन टेबलावरील 

ददवे, जळत होते. त्यातील एक टेबल दतच े होते व दतच्या दवरुद्ध बाजलूा 

असलेल्या टेबलाजवळ, ररकामी खचुी 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 चाल ूहोता. त्यामळेु दतची काांती 

आश्चयवकारक ररत्या, आरस्पानी ददसत होती. चेहरा दनरागस, डोळे पवूीपेिा 

अदधक काळेभोर व मोठे ददसत होते. जेव्हा घड्याळ पाचला दहा दमदनटे अशी 

वेळ दाखव ू लागले, तेव्हा दतला गाडीच्या दाराचा व दकल्ली दिरवल्याचा 

आवाज ऐकू आला. ती दतच े दशवणकाम बाजलूा ठेऊन, तो आल्याबरोबर 

त्याच ेस्वागत करण्यासाठी, उभी रादहली.  

दतच्यासाठी ददवसातली ही वेळ, नेहमीच िार छान असायची. घरात खपू 

वेळ एकटीने घालवल्यावर, शाांतपणे व सावकाशीने त्याच्या सहवासाचा आनांद 

लटुणे, यात ती खपू समाधानी होती. तो ज्या पद्धतीने दारात येई, डौलदारपणे 

पाऊले टाकत, खोली ओलाांडे व खचुीवर आरामात बसे; या सवावमळेु ती खषू 

होऊन त्याच्यावर प्रेम करे. दतच्यावर दखळलेल्या त्याच्या डोळ्यात खोलवर 

पहात, त्याच्या तोंडाचा मजेशीर आकार बघत, व तो ज्या पद्धतीन ेगप्प राहून, 

त्याची दमणकू साांगे; त्यासाठी ती त्याच्यावर अगदी मनापासनू प्रेम करे.  

ती म्हणाली, “मला वाटते, तझु्यासारख्या जेष्ठ पोदलसाला ददवसभर 

पायपीट करायला लावणे, ह ेलाजीरवाणे आह.े” तो काही बोलला नाही. 

    मग दतने परत दशवणकामात डोके खपुसले. ती बोलली, “दप्रय, मी 

तझु्यासाठी चीज आण ूका? आपण जेवायला बाहरे जाऊ अस ेवाटल्याने, मी 

काही स्वयांपाक केला नाही.”  

“नको.” तो म्हणाला. 
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ती पढेु म्हणाली, “बाहरे जायला त ूिार दमला असशील, तर फ्रीजमध्ये 

बराच माल पडलेला आह.े तर खचुीतनू न उठता तलुा तो खाता येईल.” 

एखाद ेहास्य दकां वा मान हलवणे, यासाठी दतचे डोळे त्याच्याकडे लागल े

होते, 

पण त्याच्याकडून काहीच उत्तर दमळाल ेनाही. 

“ठीक आह.े पदहल्याांदा मी तलुा चीज आदण खारी दबदस्कटे आणते.” ती 

बोलत रादहली. 

दतने दतच्या खचुीत, अस्वस्थपणे हालचाल केली. दतचे मोठे डोळे 

अजनूही त्याच्या चेहऱ्यावर, दखळलेल ेहोते.  

“पण तलुा जेवण घ्यावेच लागेल. आपण मेंढीच ेकाप खाऊ शकतो. की 

तलुा डुकराचे मास आवडेल? तलुा हव ेअसेल, ते सगळे फ्रीजमध्ये आह.े” 

तो बोलला, “ते दवसर.” 

“पण दप्रय, तलुा जेवलेच पादहज.े मी काय ते बघते. मग त ूतलुा हवे तसे 

खा, दकां वा खाऊ नकोस.” 

दतने उठून टेबलावर ददव्याशेजारी, दशवणाचे सामान ठेवले. 

तो म्हणाला, “खाली बस. एका दमदनटाकरता, खाली बस.” 

सवव वेळ त्याच्याकडे मोठ्या घाबरलेल्या डोळ्याांनी बघत, ती पनु्सहा 

हळूहळू खाली बसली.  

तो म्हणाला, “मला तलुा काही साांगायचे आह.े” 
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“काय झाले, दप्रय? तलुा काय साांगायचे आह?े” 

आता तो एकदम दस्थर बसला. त्याच्या शेजारील टेबलावरील ददव्याचा 

उजेड त्याच्या हनवुटी व ओठाांवर न पडता, चेहऱ्याच्या वरच्या भागावर पडेल, 

अशा तऱ्हनेे त्यान ेत्याच ेडोके खाली केले. त्याच्या डाव्या डोळ्याजवळील 

कोपऱ्यातील छोटा स्नाय,ू हलताना दतने पादहला. तो म्हणाला, “मला भीती 

वाटते, की तलुा थोडासा धक्का बसेल. पण तलुा आता एकदाचे सगळे 

साांगायचे, अस ेमी ठरवनू टाकले आह.े”  

त्याने िार वळे घेतला नाही. िक्त चार ते पाच दमदनटे! जसेजस ेतो साांगत 

गेला, तसेतसे प्रत्येक शब्दाबरोबर, तो दतच्यापासनू दरूदरू गेला. सबांध वेळ ती 

भीतीदायक बधीरपण ेत्याच्याकडे बघत, अगदी स्तब्ध बसनू होती. 

तो पढेु बोलला, “एकां दरीत अस ेआह.े आदण ह ेतलुा साांगणे वाईट आह,े 

पण माझ्याकडे, दसुरा काही इलाजच नव्हता. अथावत मी तलुा पैस ेदईेन व तझुी 

ख्यालीखशुालीही पाहीन. मी अशी आशा करतो, की यामळेु त ूचक्रावनू जाणार 

नाहीस. माझ्या कामासाठी, ते चाांगले ठरणार नाही.” 

“मी जेवण आणत.े” ती कसेबस ेबोल ूशकली. आदण यावेळेस त्याने 

दतला थाांबवले नाही.  

यापैकी कशावरही दवश्वास न ठेवण्याची, दतची पदहली प्रदतदक्रया होती. 

कदादचत ती दतच्या कामाला लागली व काही ऐकलेच नाही अस ेभासवले. 

आदण नांतर ती जेव्हा एक प्रकारे जागी झाली, तेव्हा अस ेकाही झालेच नाही, 

अस ेजण ूसमज ूलागली.  
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ती जेव्हा खोलीत चाल ूलागली, तेव्हा दतच्या पायाांना जदमनीचा स्पशव 

जाणवेना. दतला काहीच जाणवेना. सवव गोष्टी आपोआप होत होत्या.— 

खालच्या खोलीत पायऱ्या उतरून जाण,े ददवा लावणे, फ्रीज  उघडून, आतमध्ये 

हाताला प्रथम लागलेली वस्त ूधरणे. 

मेंढीचा पाय. गोठलेला मेंढीचा पाय. 

ठीक आह.े त्याना जेवणासाठी मेंढी असणार आह.े ती तो मेंढीचा पाय 

घेऊन वरती येत.े हॉलमध्ये चालत येत.े तो दतच्याकडे पाठ करून दखडकीजवळ 

उभा आह,े ह ेबघनू ती थाांबते.  

दतचा आवाज आल्यावर न वळता, तो म्हणतो, “कृपया माझे जेवण बनव ू

नकोस. मी बाहरे चाललो आह.े” 

या िणी मेरी मेलनी सरळ चालत, त्याच्या मागे जात.े आदण न 

थाांबता, दतच्या हातातील गोठलेला मोठा मेंढीचा पाय हवेत उांच करून, 

जोराने त्याच्या डोक्याचा मागच्या बाजलूा मारते. 

जस ेकाही लोखांडी काांबीने, दतने त्याला मारले आह,े अशा तऱ्हनेे तो 

खाली गालीच्यावर पडतो. छोटे टेबल कोलमडून, मोठा आवाज होतो. या कू्रर 

धडपडाटाने, ती भानावर येत.े हळूहळू धक्क्यातनू सावरते. आश्चयवचकीत होऊन 

गार पडत.े अजनूही दतने दतच्या दोन्सही हातात वेड्यासारखा, तो मेंढीचा पाय 

घट्ट धरून ठेवलेला आह.े  

“मी त्याला ठार केले.” ती स्वतःलाच साांगते.  
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अचानक कस े काय कुणास ठाऊक, पण दतचे मन थाऱ्यावर येत.े ती 

पोलीस गपु्तहरेाची बायको असल्याने, दतला याची दशिा काय आह,े ह ेमादहती 

आह.े ते ठीक आह.े दतला काही िरक पडत नाही. खरे तर ती सटुकेचा ससु्कारा 

सोडत.े पण दसुऱ्या बाजनूे ती दवचार करत,े की मलुाचे काय? गरोदर, खनुी 

बाईसांबांधी काय कायदा आह?े 

मेरी मेलनीला मादहती नाही. आदण ती कुठलाही धोका घ्यायला, तयार 

नाही. 

ती मेंढीचा पाय घेऊन स्वयांपाकघरात जात.े एका पातेल्यात तो जोरान े

ठेऊन शेगडी पेटवत.े मग दतचे हात स्वच्छ धऊुन, आरशात बघते. हसायचा 

प्रयत्न करत.े “अरे सॅम, मला काही बटाटे हव ेआहते.” ती ओरडून बोलत.े 

दतचा आवाज, दवशेष भासतो.  

ती खपू वेळा, सराव करत.े मग कोट घालनू, बाहरे पडत.े 

अजनू सहाच वाजलेले असतात. अजनू वाण्याच्या दकुानात उजेड 

असतो. ती लख्ख आवाजात हसत, तेथील दवके्रत्याला म्हणत,े “कसे काय 

सॅम?” 

“अरेच्या, शभु सांध्याकाळ, श्रीमती मेलनी. तमु्ही कशा आहात?” 

“सॅम, मला अधाव दकलो बटाटे द ेव मटाराची एक दपशवी.”  

तो मनषु्य मटार घेण्यासाठी, मागील सामानाच्या भाांडाराकडे वळतो. 

ती त्याला म्हणत,े ”आज पॅट्रीक दमला आह,े त्यामळेु आज आम्ही 

खायला बाहरे जात नाही आहोत. नाहीतर सहसा, गरुुवारी आम्ही बाहरे जातो. 
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आदण त्यामळेु आज त्यान े मला, घरात काहीही भाज्या नसललेे, पकडले 

आह.े” 

“श्रीमती मेलनी, मग मासाचे काय, ते नको?” 

“नको. ते घरी आह.े माझ्या दफ्रजमध्य ेछान मेंढीचा पाय आह.े” 

“ठीक आह.े” 

“सॅम, खरे तर मला फ्रीजमधनू काढलेल्या गोष्टी दशजवायला आवडत 

नाहीत. तलुा काय वाटते. ते नीट दशजेल का?” 

“मला दवचाराल तर काही िरक पडतो, अस ेमला वाटत नाही. तमु्हाला 

ह ेइडाहो ( एक प्राांत ) चे बटाटे दऊे का?” 

“हो. हो. नक्कीच. अधाव दकलो द.े” 

तो दकुानदार एका बाजलूा मान वळवनू, दतच्याकडे प्रसन्सनपण े बघनू 

म्हणतो, “अजनू काही? जेवणानांतरच ेकाय? काही गोड पदाथव?’ 

“त ूकाय सचुवशील, सॅम?” 

तो माणसू दकुानात एक नजर टाकतो. “चीजकेक? मला मादहती आह,े 

की त्याला तो आवडतो.’ 

ती म्हणाली, “बरोबर. त्याला तो आवडतो.”  

त्याने सवव काही बाांधनू ददल.े दतने पैस ेददले व हसनू म्हणाली, “आभारी 

आह,े सॅम. शभु रात्.” 

“शभु रात्, श्रीमती मेलनी. आभारी आह.े” 

आदण आता घाईने परतताना, ती स्वतःशी म्हणत ेआता सवव झाले. आता 

आपण घरी परतत आहोत. घरी नवरा, जेवणाची वाट बघतो आह.े आदण तो 
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मनषु्य दबचारा, दमलेला असल्यान े दतला ते छान चदवष्ट बनवायला हवे. ती 

घरात दशरेल, तेव्हा दतला काही वेगळेच आढळेल, वाईट, दतला दःुखी करणारे, 

ते दतला धक्का बसणारे आह.े अगदी सहजपणे बसलेला धक्का! ती दःुखाने व 

भीतीने वेडी होणार आह.े लिात घ्या, दतला अस ेकाही ददसण ेअपेदित नाही.  

गरुुवारी रात्ी, नवऱ्याच्या जेवणासाठी भाज्या वगैरे सामान घेऊन परतणारी, ती 

श्रीमती मेरी  मेलनी आह.े 

त्यामळेु जेव्हा ती मागील दाराने स्वयांपाकघरात जात,े तेव्हा ती स्वतःशीच 

हसत, एक धनू गणुगणुत असत.े जेव्हा ती त्याला, जदमनीवर पडलेल ेपहाते, 

तेव्हा दतला खरांच धक्का बसतो. दतच ेजनुे प्रेम व त्याच्यासाठी तरसण,े दतच्या 

डोळ्यासमोर तरळून जात.े ती त्याच्या शेजारी गडुघ्याांवर बसनू, धाय मोकलनू 

रडायला लागत.े अदभनय करायची काही जरुरी नसत.े  

थोड्या वेळाने ती उठते व एका माणसाला िोन करत.े ती ओरडत,े 

“लवकर ये. पॅट्रीक मेला आह.े अगदी धावत ये.” 

‘कोण बोलते आह?े” 

“श्रीमती मेलनी. श्रीमती पॅट्रीक मेलनी.” 

“म्हणज ेमेलनीचा नवरा, पॅट्रीक मेला आह?े” 

“अस ेमला वाटते.” ती हुांदके दते बोलते.  

तो मनषु्य म्हणतो, “मी आलोच.” 

लगेचच एक गाडी येत ेव ती पढुचे दार उघडत,े तेव्हा दोन पोलीस आत 

येतात. दतला ते दोघेही मादहती आहते. — दतला पोलीस चौकीतील 
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जवळजवळ सवव लोक, मादहती आहते. ती जोरजोरान ेरडायचा काांगावा करत,े 

जॅक ननूनच्या गळ्यात पडते. थोडक्यात, ती दतची गोष्ट साांगते, कशी ती 

वाण्याच्या दकुानात गेली व परत आल्यावर कस े त्याला िरशीवर पडलेल े

पादहले. परत अगदी पदहल्यापासनू ती, दतची गोष्ट साांगते, ती दशवणकाम करत 

असताना कसा पॅट्रीक येतो, दमलेला असल्याने कस े जेवायला बाहरे न 

जाण्याचे सचुवतो व ती कशी मास दशजत ठेवत असल्याच,े त्याला साांगते. 

“आता ते आत दशजत पडल ेआह.े” — आदण कशी ती भाज्या आणायला 

बाहरे पडत ेव आल्यावर त्याला िरशीवर मरून पडलेले पहाते.  

“कुठले दकुान?” एक गपु्तहरे दवचारतो.  

ती त्याला साांगते. तो लगेच दसुऱ्या गपु्तहरेाच्या कानात काही साांगतो व 

दसुरा लगेच रस्त्यावर बाहरे पडतो. १५ दमदनटात तो कागदावर, दलदखत 

स्वरूपात मादहती घेऊन परततो. दतच्या हुांदक्याांच्या आवाजात, ती उडत उडत 

काही बोलणे ऐकत.े ‘नेहमीसारखीच वाटत होती. — आनांदी — त्याला चाांगले 

जेवण दणे्याची इच्छा असलेली — मटार — चीजकेक — ह ेअशक्य आह ेकी 

ती — ‘ 

काही वेळान े डॉक्टर दनघनू गेल्यावर, दोन माणस े येऊन, प्रेत घेऊन 

जातात. दोन गपु्तहरे व पोलीस मात् दतथेच रहातात. 

जॅक ननून दतच्याशी शाांतपणे बोलतो. पाठीमागनू डोक्यावर जोराने 

मारलेल्या प्रहारामळेु, दतचा नवरा मेल्याचे, तो दतला साांगतो. नक्कीच एखाद्या 

मोठ्या लोखांडी काांबीन,े ह ेकेले गेले असल्याचा सांशय, तो व्यक्त करतो. खनुी 
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ते हत्यार, बहतेुक बरोबर घेऊन गेला असावा, अस ेतो म्हणतो, पण कदादचत 

त्यान ेते इथेच जवळपास कुठेतरी टाकल ेदकां वा लपवले असल्याची, शक्यताही 

तो बोलनू दाखवतो.  

तो म्हणतो, ‘ही नेहमीचीच गोष्ट आह.े हत्यार सापडल े की खनुी 

दमळालाच अस ेसमजा. घरात हत्यारासारखे वापरता येईल, अस ेकाही दतला 

मादहती आह े का? उदाहरणाथव, एखादी मोठी िुलदाणी दकां वा तत्सम काही 

शस्त्र?” 

असे घरात काही नसल्याच,े ती साांगते.  

“एखाद ेमोठे हत्यार?” 

ती नाही म्हणत.े पण कदादचत गॅरेजमध्ये अस ेकाही अस ूशकेल, अस े

बोलते. दतला खचुीवर बसलेले तसेच सोडून, ते घरभर व गॅरेजमध्य ेशोध घेतात. 

दतला घरभर त्याांचा पायरव ऐकू येतो. पडद्याआडून टाकलेला दवजेरीचा 

प्रकाशही दतला ददसतो. उशीर व्हायला लागतो. शेकोटीच्या वरील बाजसू 

ठेवलेल्या घड्याळात नऊ वाजलेले, दतला ददसतात. शोध घेणारी माणसे पण 

दमलेली वाटतात.  

तरी शोध जारी रहातो. साजंट जॅक ननून स्वयांपाकघरातनू बाहरे येत 

म्हणतो, ‘ह ेबघा श्रीमती मेलनी, आत अजनू दवस्तव चाल ूआह ेव मास दशजते 

आह.े  

ती ओरडत,े “ अरे हो, असे आह ेनाही का!” 

“मी तो दवस्तव, तमुच्यासाठी बांद करतो. ते बरे, नाही का?”  
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“जॅक, त ूते करशील का? आभारी आह.े” 

जेव्हा साजंट ते काम करून बाहरे येतो, तेव्हा ती त्याच्याकडे, दतच्या 

मोठ्या पाणावलेल्या डोळ्याांनी बघत बोलते, “जॅक ननून.” 

“काय?” तो दवचारतो. 

 “त ूमाझ्यासाठी अजनू एक गोष्ट करशील का? त ूआदण तझेु ह ेबाकीच े

लोक.” 

“आम्ही प्रयत्न करू, श्रीमती मेलनी.” 

ती म्हणत,े “ह ेबघा, तमु्ही सगळे इथे आहात. तमु्ही माझ्या दप्रय पॅट्रीकच े

दमत्ही आहात. तमु्ही खनुी शोधायचा प्रयत्न करत आहात. आतापयंत 

तमु्हाला, सडकून भकू लागली असणार. आदण मी जर तमु्हाला अगत्य 

दाखवले नाही तर, पॅट्रीक मला कधीच िमा करणार नाही. मी दशजवलेला 

मेंढीचा पाय तमु्ही का खात नाही? आतापयंत तो चाांगला दशजला असेल.”  

साजंट जॅक ननून म्हणाला, “काय म्हणालात? मी याची कल्पनाही करू 

शकत नाही.”  

दतने दवनांती केली, “कृपया, मी त्याला दशव ू शकत नाही. जर तमु्ही 

तमुच्या हातान ेघेऊन, तो खाल्लात तर माझ्यावर उपकार होतील. त्यानांतर मग 

परत, तमु्ही तमुच्या कामाला लाग ूशकता.” 

त्या चार पोदलसाांमध्ये बराच वेळ, नको नको चालल ेहोते. पण त्याना 

खरेच, भकू लागली होती. शेवटी त्याांनी स्वयांपाकघरात 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 सांपवायला नको.” 

“दतने आपल्याला ते सांपवायला, साांदगतल ेआह.े ती तसे म्हणाली.” 

त्याांच्यापैकी एकजण म्हणत होता, “गरीब दबचाऱ्या पॅट्रीकला मारायला, 

एखादी मोठी काठी त्या खनु्सयाने वापरली असणार.” 

“म्हणनूच ती खरे तर, शोधायला सोपी असली पादहजे.” 

“मी सदु्धा तेच म्हणतो आह.े” 

“ज्याांनी कोणी ह ेकेले, त्याांनी ती काठी काही, स्वतःबरोबर नेली नसणार. 

आता त्याना, दतची काय जरुरी असणार?” 

त्याांच्यापैकी एकान,े ढेकर ददली.  

“व्यदक्तशः मला अस े वाटत,े की ते हत्यार इथेच कुठेतरी जवळपास 

असले पादहजे. कदादचत आपल्या अगदी जवळ.” 

दसुऱ्या खोलीत मेरी मेलनीला गालातल्या गालात हस ू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 मलुगी, मी, माझी बायको व अजनू 

एकजण म्हणजे ररचडव.  

ररचडव हा प्रदसद्ध वाइनपारखी होता. वाइनमधील त्याची अदभरुची 

वाखाणण्यासारखी होती. ‘चैनी’ नावाच्या मांडळाचा तो अध्यि होता. 

चमचमीत पदाथव दकां वा ददुमवळ वाइन्ससची जेवण ेतो आयोदजत करत अस.े त्याची 

चव घेण्याची िमता कमी होईल, म्हणनू तो दसगरेट ओढत नस.े वाइनबद्दल 
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बोलताांना दतचा दजवांत प्राण्यासारखा उल्लेख करायची त्याची दवदचत् सवय 

होती. ‘चाांगली दवनोदबदु्धी असलेली वाइन’ दकां वा ‘दयाळू व आनांदी वाइन’ 

अस ेतो म्हण.े  

ररचडव दतथ े असताांना दोनदा माईककडे रात्ीच्या जेवणासाठी मी गेलो 

होतो. प्रत्येक वेळेस माईकने रेड वाइनची जात कुठली आह े व ती कुठल्या 

द्रािाांपासनू बनवली आह,े याबद्दल पैज लावायचा खेळ खेळला  होता. त्यान े

ररचडवला अस ेआव्हान ददले होते, की त्याला ते नक्कीच साांगता येणार नाही. 

पण दोन्सही वेळेस ररचडवने पैज दजांकली होती. आज पण तो पैजेचा खेळ परत 

होणार, याबद्दल मला खात्ीच होती. माईकच्या वाइनचा दजाव उत्तमच आह,े ह े

दसद्ध होण्यासाठी माईक पैज हरायला तयार होता. व ररचडवला त्याच ेज्ञान प्रगट 

करायची खमुखमुी होतीच. 

त्या ददवशी मोसेल वाइन व मासे असा बेत होता. माईकने स्वतः वाइन 

ओतली व तो खाली बसला. तो ररचडवकडे बघत असलेला मी पादहला. त्यान े

बाटली माझ्यासमोर अशा तऱ्हनेे ठेवली, की त्यावरील नावाची अिरे, 

‘दगअसवले ओहलीस्गबगव १९४५’ ही मला वाचता यावी. मोसेल नावाच्या 

दवभागात दगअसवल े नावाच े खेडेगाव आह,े असे माईक कुजबजुला व 

जमवनीबाहरे बहुधा ते कुणालाच मादहती नाही, अशी पसु्तीही जोडली.  

जेव्हा माशाांच्या थाळ्या उचलण्यासाठी नोकराणी आली, तेव्हा ररचडवने 

त्याच्या थाळीला हातही लावला नव्हता. माईकची मलुगी ल्यसुी 

दहच्याबरोबरील सांभाषणात तो पणूवपणे गुांग झाला होता. बोलता बोलता, तो 
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दतच्या जवळ जवळ जात होता. उत्सकुतेची सीमा गाठून, दतला अगदी 

दभडायलाच आला होता. दबचारी मलुगी त्याच्यापासनू लाांब होण्याच्या 

प्रयत्नात इतकी एका बाजलूा झकुली होती व नाखशुीने पण नम्रपण ेत्याच्या 

बोलण्यावर मान डोलवत होती. 

नोकराणीला आलेल ेबघनू ररचडवने काट्याांची जलद हालचाल करून, 

खायला सरुवात केली. दोन लहान घासाांमध्ये वाइन घशाखाली ररचवनू, 

ताबडतोब तो परत ल्यसुीबरोबरील सांभाषणाकडे वळला.  

माईकचा चेहरा हळूहळू कमी आनांददत होत गेललेा ददसत होता, पण 

त्यान ेतो सावरून धरला होता. भाजलेले मोठे माांस वाढण्यासाठी नोकराणी 

आली. माईक उभा रादहला. त्यान े ते तकुडे करून, प्रत्येकाला वाढले व 

आम्हाला सवांना उद्दशेनू, पण ररचडवकडे बघत म्हणाला, “मला जाऊन रेड 

वाइन आणायला हवी.”  

मी म्हणालो, “काय रे माईक, ती कुठे आह?े” 

“माझ्या अभ्यादसकेत कमी थांड होण्यासाठी बचू काढून ठेवलेली आह.े” 

“अभ्यादसकेत का?” 

“ती घरातील सवावत चाांगली जागा आह.े मागील वळेी ररचडव इथ ेआला 

होता, तेव्हा त्यानेच ती दनवडायला मला मदत केली.” 

त्याने केलेल्या कामदगरीचा उल्लेख ऐकून, ररचडवने आजबूाजलूा बघत 

मान डोलवली.  
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माईक म्हणाला, “माझ्या अभ्यादसकेत, दहरव्या िाईलींच्या कप्प्यावर 

काही कागदपत् ेनसलेली, हवेशीर मोकळी जागा आह.े आम्ही ती दनवडली 

आह.े माि करा, मी आता आत जातो आह.े” 

तो परतला, तेव्हा त्याच्या दोन्सही हातात एक गडद रांगाची बाटली 

असलेली वाइनची टोपली होती. त्याच्यावरची नावाची अिरे खाली गेल्याने, 

ददसत नव्हती. “ररचडव, तलुा याचे नाव साांगताच येणार नाही. पढुच्या शांभर 

वषावत सदु्धा नाही.” 

ररचडवने भवुया उांचावनू पादहले --- दकां दचत आढ्यताखोर भवुयाांची 

कमान --- खालचा ओलसर ओठ त्याने बाहरे ढकलला होता. अचानक तो 

हुकुमत गाजवणारा व कुरूप ददस ूलागला.  

त्याने सौम्य आवाजात दवचारले, “रेड वाइन?” 

“अथावत.” 

“वषावतील चाांगल्यापैकी एक?” 

“हो --- अगदी खात्ीने.” 

िारच उदिग्न झाल्याप्रमाण ेददसणाऱ्या ररचडवने म्हटले, “ते िारसे कठीण 

नाही.” मला त्याच्या उदिग्नतेत आणखी काही दवदचत् वाटल.े त्याच्या 

डोळ्याांमध्ये काही दषु्ट छाया तरळत होती.  

“दहच ेनाव साांगणे खरेच अवघड आह.े मी तलुा पैज लावायची सक्ती 

करणार नाही.” 

“ह ेबघ, अस ेकरण ेमाझ्यासाठी िारसे भषूणावह नाही.” 
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माईक म्हणाला, “माझ्या दप्रय दमत्ा, त ूम्हणत असशील, तर मी तलुा 

आवडेल, त्याची पैज लावायला तयार आह.े” 

ओठाांच्या कोपऱ्यात हस ू खेळवत, ररचडव खचुीत मागे रेलनू बसला. 

त्याच्या काळ्या डोळ्याांच्या मध्यभागी आढ्यताखोरपणाची एक लहानशी 

हळूवार चमक लपलेली होती. व चेहरा ठळकपण ेअस्वस्थ झालेला मला ददसत 

होता. त्या तीन मदहला व मी त्या दोन माणसाांचे दनरीिण करत होतो. 

आमच्यासमोरील थाळ्याांमधनू भाजललेे, वािा येणारे माांस होते. 

ररचडव म्हणाला, “त ूम्हणतो आहसे, तर कसली पैज ते मी साांग ूका?”  

माईक बोलला, “हो, साांग ना.” 

थोडा वेळ शाांतता पसरली. ररचडवने हळूच टेबलाभोवती पादहले. 

आमच्यापैकी प्रत्येकजण या पैजेचा सािीदार आह,े याची खात्ी करण्यासाठी, 

तो प्रत्येकाला जण ूदटावत होता. भाज्याांची थाळी हातात घेतलेली नोकराणी 

आत यावे की नाही, अशा सांभ्रमात पडलेली मी पादहली. 

ररचडवने जाहीर केले, “ठीक तर मग, मी माझ्या दोन्सही घराांची पैज लावतो 

आदण त ूकसली पैज लावावीस, तेही साांगतो.  

माईक घाईघाईने म्हणाला, “साांग, साांग --- चाल ूकर.” 

पनु्सहा ररचडवच्या ओठाांच्या कोपऱ्यात हस ूउमटले. माईककडे सवव वेळ 

रोखनू बघत, तो म्हणाला, “त ूहरलास, तर तझु्या मलुीशी लग्न लावण्यासाठी, 

दतचा हात त ूमाझ्या हातात द्यावास.” 
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ल्यसुी टुणकन उडी मारून ओरडली, “नाही. नाही. ह ेबघा डॅडी, ही काही 

गांमत नाही.” 

माईकने त्याच्या मलुीकडे पादहले व वडीलकीच ेजपणकूीचे हस ूहसला. 

“ह ेबघ ल्यसुी, आपल्याला याबाबत थोडा दवचार केला पादहज.े” 

“डॅडी, आता ह ेथाांबवा.” 

“मलुी, एक दमदनट थाांब. अस ेपहा, शक्यतोवर तो दजांकणारच नाही. त ू

चाांगले पैस ेकमावशील. जर ही पैज त ूदस्वकारलीस, तर तलुा दोन मोठी घरे 

दमळतील.  

“अहो डॅडी, मला ह ेपसांत नाही. ह ेमखूवपणाचे आह.े” 

बोलताांना दतचा हात तावातावाने वरखाली करत, दतची आई म्हणाली, 

“मलाही तसेच वाटते. मायकेल, अशी एखादी गोष्ट सचुवण्याचा दवचार तरी त ू

कसा करू शकतोस? तलुा स्वतःची लाज वाटली पादहज.े ती तझुी स्वतःची 

मलुगी असनू, त ू असा वागतोस?” माईकने दतच्याकडे पादहलेही नाही. 

मलुीकडे उत्सकुतेने पहात तो म्हणाला, “त ूही पैज घे, त ूहरणार नाहीस, याची 

खात्ी मी दतेो.”  

माईक त्याच्या चमकत्या, दवस्िारलेल्या डोळ्याांनी ल्यसुीकडे टक 

लाऊन पहात होता. त्यामळेु मलुीला त्याला दवरोध करण ेअवघड जात होते. 

“पण मी हरले, तर काय?” 

“मी तलुा साांगतो आह,े त ूहरणारच नाहीस.” 

शेवटचा प्रयत्न म्हणनू दतने एकदा काां कू करून पादहले व मग 
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अगदतकतेन ेखाांद ेउडवल.े ती म्हणाली, “बर तर, ठीक आह.े पण िक्त तमु्ही 

त्यात धोका नाही, अस ेम्हणत आहात म्हणनू!” 

माईक ओरडला, “छान, मग लागली तर पैज.” 

मलुीकडे बघत ररचडव म्हणाला, “पैज लागली.” 

लगेच माईकने छोटे माप भरून वाइन स्वतःच्या पेल्यात ओतली. मग 

अधीरतेने टेबलाभोवती दिरून दसुऱ्याांचे पेलेही भरले. ररचडवने त्याचा पेला 

उचलनू नाकाशी नेला, ह ेसववजण बघत होते. तो मनषु्य साधारण पन्सनास वषांचा 

होता. त्याचा चेहरा सखुकारक नव्हता. खरे तर ते सवव तोंडच होते, आ 

वासलेले! ओठाचा खालचा भाग लोंबकाळत होता. जण ूतो चव बघण्यासाठी, 

पेल्याची कड पकडण्यासाठी दकां वा घोट दगळण्यासाठी, कायम उघडाच होता. 

मला तो भाग एखाद्या दववरासारखा वाटला.  

हळूहळू त्यान ेपेला नाकापयंत आणला. नाकाचे टोक पेल्यात बडुाले. 

वाइनच्या पातळीपयंत दिरून, ते नाजकूपणे वास घेऊ लागले. त्यान े वाइन 

हळूवारपणे ढवळली व दतच्या वासाच े गणुधमव जाणनू घ्यायचा प्रयत्न करू 

लागला. अगदी एकाग्रतेन े त्याची समाधी लागली होती. त्यान े डोळे दमटून 

घेतल ेहोते. आता कां बरेपासनू वरचे अध ेशरीर --- डोके, मान व छाती, जण ू

वास हुांगणारे व गाळणारे यांत्च बनले होते. त्या वासाच ेदवशे्लषण करण ेचाल ू

होते.  

दनदान एक दमदनटभर वास घेण ेचाल ूहोते. मग डोळे न उघडता ररचडवने 

पेला खाली आणला. तोंडाला लाऊन, अधाव ररकामा केला. तोंडात वाइन ठेऊन 
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तो तसाच थाांबला. मग पदहल्या घटुक्याची चव घेतली. काही वाइन त्याने 

घशाखाली जाऊ ददली. पण बरीचशी तोंडातच धरून ठेवली. आता त्याने 

तोंडावाटे ओठातनू थोडीशी हवा आत ओढून घेतली. ती तोंडातील वाइनच्या 

दपावबरोबर दमसळून खाली िुफ्िुसात गेली. त्यान ेश्वास रोखनू धरला. नाकातनू 

बाहरे सोडला. मग दजभेखाली वाइन खळुखळुवायला सरुवात केली. पाव 

असल्यासारखी ती दाताांनी चावायला सरुवात केली.  

ही िारच छाप पाडणारी करामत होती. 

त्याने पेला खाली ठेवला. गलुाबी जीभ ओठाांवरून दिरवत तो म्हणाला, 

“ओहो, िारच रुचीपणूव छोटीशी वाइन! सभ्य आदण डौलदार!” 

त्याच्या तोंडात िारच लाळ साठली होती. बोलताांना त्यातील काही भाग 

टेबलावर साांडत होता.  

तो म्हणाला, “आता आपण एकेका शक्यतेचा दनकाल लाऊ. सहसा 

कदादचत मी थोडी सांधी घेतली असती. झटपट आस्वाद घेत, मी द्रािाांच्या 

मळ्यातच उभा रादहलो असतो. पण आता मला खपू सावधानतेने पाऊल े

टाकायला हवीत, नाही का? जाड, ओलसर ओठाांनी तो माईककडे बघनू 

हसला. माईक हसला नाही. तर मग पदहल्याांदा बोडेक्समधील कुठल्या 

दजल्यातनू ही वाइन आली आह,े ते बघावे लागेल. इदमलीऑस दकां वा 

ग्रेव््जमधनू यायला दतचा पोत िारच हलका आह.े ती नक्की मेडॉकची आह.े  

आता अस े बघ,ू की ती मेडॉकमधील कुठल्या परगण्यातनू आली 

असावी. मारगॉक्स नाही. नाही. मारगॉकसचा आक्रमक पररमळ त्यात नाही. 
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पॉदललॅक? पण पॉदललॅकचा गणुधमव म्हणज े दतची हुकमती चव, ती तर 

दहच्यात नाही. वाइनच्या पदहल्या घोटाची चव शाांत व लाजरी आह.े पण 

सेकां दातच ती लाजरेपणातनू डौलदार होते. दसुऱ्या घोटात कदादचत थोडी धतूव 

व अवखळ वाटते. टॅनीनच्या कणभर चवीने ती जण ूदजभेला दचडवत असते. 

नांतर दतची चव आनांददायक, स्त्रीगणुधमीय व साांत्वन करणारी वाटत.े न चकुता 

साांगायचे, तर ही सेंट ज्यदुलयन आह.े 

त्याने त्याचे हात छातीच्या वर धरल.े बोटाांची टोके काळजीपवूवक 

जळुवली. तो दवदचत्पण ेददमाखदार ददस ूलागला होता. मला असे वाटले, की 

माईकला दहणवण्यासाठी, तो मदु्दाम असे करत होता.  

“आता आपण अदधक कठीण भागाकडे येत आहोत. त्या द्रािमळ्याचे 

नाव! सेंट ज्यदुलयनमध्ये खपू द्रािबागा आहते. मला िारच काळजीपवूवक पढेु 

गेले पादहजे.” 

कमालीची एकाग्रता साधत, त्याने त्याच्या दबलेल्या व मध्येच 

लोंबकळणाऱ्या खालच्या ओठावर पेल्याची कडा ठेवली. त्याची गलुाबी 

टोकदार जीभ बाहरे येऊन, वाइनमध्य े बडुत होती. परत बाहरे येत होती. ह े

अगदी दकळसवाण ेदृष्य होत.े त्याच ेडोळे बांद होत.े 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 तरुट चव. हो, आता मला समजल.े ही वाइन बेंचव्हीलमधील छोट्या 

द्रािमळ्यातनू आलेली आह.े ती खदु्द बेंचव्हीलमधनूच आली असेल का? 
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नाही. तसे वाटत नाही. पण त्याजवळ असलेले चॅटॅऊ, तालबोट अस ूशकेल 

का? 

त्याने परत एक वाइनचा घटुका घेतला. ररचडववर नजर ठेऊन माईक 

अदधकादधक पढेु झकुत असताना मी पादहला. 

ररचडवने पढेु चाल ूठेवले. “जर ती ३४ असेल, मला तशी खात्ी आहचे, 

तर मग तालबोट नाही. बेंचव्हीलही नाही व तालबोटही नाही. तरीही 

दोन्सहीपासनू खपू जवळ. इतकी जवळ की तो द्रािमळा दोन्सहीच्या मध्येच 

असला पादहल.े” 

त्याने चळुबळु केली व मान हलवली. आता सववजण त्याच्याकडे बघत 

होते. माझ्या मागील टेबलावर नोकराणीन ेहळूच भाज्या ठेवल्या, जेणेकरून 

शाांततेचा भांग होऊ नय.े 

ररचडव ओरडला, “मला वाटते, मला ते सापडल.े” 

वाइनचा शेवटचा घोट त्याने घेतला. माईककडे वळून तो हळूवारपणे 

हसला व म्हणाला, “ह ेकाय आह,े मादहती आह ेका? ती छोटी चॅटॅऊ िॅनेर डुकु्त 

आह ेव वषव आह े१९३४.” 

माईक म्हणाला, “ह ेतझेु पक्के उत्तर आह ेका?” 

“हो मला असेच वाटते, ती चॅटॅऊ िॅनेर डुकु्त आह.े ती छान द्रािबाग 

आह.े मला ती चाांगली मादहती आह.े ती पादहल्याबरोबरच मी कशी काय 

ओळखली नाही कुणास ठाऊक!” 

जण ूसवव बळ काढून घेतल्याप्रमाणे, माईक अगदी शाांत बसला होता.  
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ररचडव माईकला म्हणाला, “मग आता का थाांबला आहसे? मला 

बाटलीवर काय दलदहले आह,े ते बघायचे आह.े ती माझ्याकडे वळव.” 

ररचडवला मादहती होते, की आता तो दजांकला आह.े मला त्याच्यात 

जेत्याची गमुी ददसत होती. आता कोणी काही हरकत घेतली, तर तो आक्रमक 

होईल, अस ेददसत होते.  

काळ्या पाांढऱ्या वेषातील नोकराणीची ताठ बटुमतूी ररचडवच्या शेजारी 

उभी होती. दतच्या हातात काहीतरी होत.े  

ती म्हणाली, “सर, मला वाटते, हा तमुचा आह.े” 

ती त्याला दाखवत असलेला चष्मा त्यान ेिणभर पादहला व नाकारत तो 

म्हणाला, “माझा?” 

“हो सर, तो तमुचाच आह.े ”साठ ते सत्तरच्या दरम्यान वय असलेली ती 

नोकराणी त्या कुटुांबाची बऱ्याच वषावपासनूची दवश्वास ू नोकराणी होती. दतने 

चष्मा त्याच्या शेजारी ठेवला. दतची ताठ उभी रहाणारी बटुमतूी काही वेगळीच 

भासत होती. त्यामळेु मी दतच्याकडे दखळल्यासारखा बघत रादहलो. 

दतच्या करड्या वयस्क चेहऱ्यावर थांड पण ठाम भाव होते. हनवुटी बाहरे 

येऊन, ओठ दाबले गेले होते. दतने दोन्सही हात एकमेकात घट्ट गुांिले होते. 

डोक्यावरील उत्सकु टोपी आदण गणवेषच्या खाली झळकणाऱ्या घोळामळेु ती 

एखाद्या पाांढऱ्या छातीच्या छोट्या अस्वस्थ पिासारखी भासत होती.  

ती म्हणाली, “तमु्ही तो श्री माईक याांच्या अभ्यादसकेत दवसरला होतात.” 

दतचा आवाज दतने मदु्दाम होऊन नम्र केला होता. “त्याांच्या अभ्यादसकेत, 
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दहरव्या िाईल्सच्या कप्प्यात मला तो सापडला. जेवणापवूी तमु्ही दतकडे गेला 

होतात, तेव्हा रादहला असले.” 

दतच्या शब्दाांच्या अथावच े आकलन होण्यात, काही िण गेले. माईक 

त्याच्या खचुीत हळूहळू सावरून बसला. त्याचा चेहरा उजळलेला मी पादहला. 

त्याच े डोळे दवस्िारले होत.े तोंडाचा आ वासलेला होता. नाकपड्ुयाांच्या 

भागात पाांढुरका रांग पसरू लागला होता.  

त्याची बायको म्हणाली, “मायकेल, माझ्या राजा, आता  शाांत रहा बघ.ू 

गप्प रहा.” 

तरीही माईकच्या चेहऱ्यावरील आनांदाचे भाव व पैज न हरल्याची ख़शुी, 

अगदी ओसांडून वहात होती. ल्यसुीन ेएक दनःश्वास टाकलेला मी पादहला.   
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The Land Lady 

मालकीणबाई 

 

 

दबली दवव्हर लांडनपासनू दपुारच्या धीम्या, वाटेत दस्वांडनला बदलायच्या 

गाडीने बाथला साधारण रात्ी नऊ वाजता उतरला. चाांदण्याांनी भरलेल्या 

आकाशातनू स्टेशनबाहरेील घराांच्या मागनू, चांद्र वरती येत होता. हवा खपूच 

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, अस े

एखाद ेस्वस्त हॉटेल आह ेका?” 

रस्त्याकडे दनदशे करत, हमाल बोलला, ‘दबल आदण डॅ्रगन’ मध्ये जाऊन 

बघा. दतथ ेकदादचत जागा असेल. या दसुऱ्या बाजनू ेते पाव मैलावर असेल.” 

दबलने त्याच ेआभार मानल ेव बॅग उचलनू, तो चालायला लागला. तो 

यापवूी कधी बाथला आला नव्हता. त्याला इथ ेरहाणारे कुणी मादहती नव्हते. 

पण लांडनच्या मखु्य कायावलयातील दमस्टर ग्रीनस्लेड याांनी त्याला ते छान शहर 

असल्याचे साांदगतल ेहोते. तो म्हणाला, “त ूस्वतः रहायची जागा शोध आदण 

मग जरा दस्थरस्थावर झाल्यावर लगचे तेथील शाखेच्या व्यवस्थापकाला 

जाऊन भेट.” 

दबली सतरा वषांचा होता. त्यान ेनवीन दनळा मोठा कोट, नवीन तपदकरी 

मऊ िेल्ट टोपी व नवीन तपदकरी सटू घातला होता. त्याला मस्त वाटत होत.े 

तो रस्त्याने भरभर चालत होता. हल्ली तो सगळ्या गोष्टी भरभर करत असे. 

त्यान े ठरवले होते, की चटपटीतपणा हा सगळ्या यशस्वी व्यावसादयकाचा 

साधारण गणु असतो. मखु्य कायावलयातील, मोठ्या लोकाांना वळे िार कमी 

असतो व ते आश्चयवकारक असतात. तो चालत असलेल्या या रुां द रस्त्यावर 

दकुान ेनव्हती. दोन्सही बाजूांना िक्त उांच घरे होती. त्याना पढुील बाजलूा शेड 

होती व पढुील दाराला चार पाच पायऱ्या होत्या. ह ेसरळ होते, की एके काळी 

ती मोठी आरामशीर व चैनीची रहायची घरे असणार पण आता अांधारातही 

त्याांच्या दाराच्या लाकडावरील रांग दनघालेला ददसत होता आदण पाांढऱ्या 
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दखेण्या दखडक्याांना तडे गेल े होते व त्या दलुवदित ददसत होत्या. अचानक 

खालील बाजचू्या, रस्त्यावरील  ददव्याचा प्रकाश पडलेल्या, िारशा लाांब 

नसलेल्या दखडकीच्या काचेला एक छापील सचूना लावलेली दबलीला 

ददसली. त्यात दलदहल ेहोत,े  ‘अांथरूण व न्सयाहारी’ त्याखाली एक उांच सुांदर 

दवलोचे झडूुप उभे होते.  

तो चालायचा थाांबला. थोडा जवळ गेला. दहरव ेपडद े[बहुधा मखमलचे] 

दखडकीला टाांगलेले होते. दवलोचे झाड त्याशेजारी शोभनू ददसत होत.े तो दतथ े

गेला व काचेतनू आत खोलीत पादहल.े पदहली गोष्ट त्यान े कुठली पादहली 

असेल, तर धगधगलेली शेकोटी. त्यासमोर गालीच्यावर सुांदर छोटा कुत्ा, त्याच े

नाक पोटाला लाऊन, अांग मडुपनू झोपला होता. अधववट अांधारात त्याला 

खोली चाांगल्या िदनवचरने सजवलेली ददसली. दतथ ेएक लहान दपयानो, मोठा 

सोिा आदण एका कोपऱ्यात गबुगबुीत हाताच्या खपू खचु्याव होत्या. एका 

कोपऱ्यात मोठ्या पोपटाचा दपांजरा होता. असल्या जागेतील प्राणी चाांगली खणू 

दशववत होते. दबली स्वतःशी बोलला, की रहाण्यासाठी, ह ेमस्त घर ददसते आह.े 

‘दबल आदण डॅ्रगन’ पेिा नक्कीच ह ेजास्त आरामशीर असेल. हॉटेलपेिा दारू 

व इतर काही पदाथांच्या दवक्रीच ेदकुान जास्त रुचीपणूव असेल. सांध्याकाळी 

दतथ े दबअर व काही खाद्यपदाथव दमळू शकतील. बोलायला भरपरू लोक 

असतील. स्वस्तही असेल. तो यापवूी काही रात्ी अशा दठकाणी रादहला होता 

आदण त्याला ते आवडल े होते. पण तो कधी बोदडंग हाऊसमध्ये रादहला 

नव्हता. आदण प्रामादणकपणे साांगायच ेतर, तो त्याांना थोडा घाबरलेला होता. 

नावावरूनच ते पाणचट कोबी, लोभी मालकीणबाई व उग्र वासाचे 
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ददवाणखान्सयातील हरेरांग मासे असललेे अस े काही वाटत होत.े काही 

ठरवण्यापवूी दबलीने दोन तीन दमदनटे हो नाही करत घालवली व पढेु चालत 

राहून ‘दबल आदण डॅ्रगन’ पहायच ेठरवले. तो पढेु जाण्यासाठी वळला आदण 

आता एक दवदचत् गोष्ट झाली. तो मागे पाऊल घ्यायला व दखडकीपासनू 

वळायला बघत होता, तेव्हा दवशेष पद्धतीन े त्याची नजर एका लहानशा 

सचूनेवर पडली. ‘अांथरूण व न्सयाहारी’, ‘अांथरूण व न्सयाहारी’, ‘अांथरूण व 

न्सयाहारी’ प्रत्येक शब्द म्हणज े जसा काही काचेतनू एक काळा मोठा डोळा 

त्याच्याकडे बघत होता. त्याला जखडून ठेवत होता व त्याला भलू पाडत होता. 

त्याला त्या घरापासनू दरू जाऊन दते नव्हता. पढुची गोष्ट त्याने काय केली 

असेल, तर तो दखडकीपासनू हलला आदण आदण पायऱ्या चढून, घराच्या 

पढुील दाराकडे गेला. त्यान ेघांटी वाजवली. लाांबच्या मागील खोलीत त्यान े

घांटीचा आवाज ऐकला. त्याने घांटीवरुन बोट काढायच्या आतच दार सताड 

उघडल ेआदण एक बाई दतथ ेउभी रादहली. सहसा घांटी वाजवल्यापासनू, ते दार 

उघडेपयंत दनदान अधाव दमदनट तरी थाांबावे लागत.े पण ही बाई तर इतक्या 

झटपट आली की त्याने उडीच मारली. दतच ेवय पांचेचाळीस ते पन्सनासमधले 

वाटत होते. दतने त्याच ेहसनू स्वागत केले. ती दार धरत आल्हादकपण ेबोलली, 

“कृपया, आत या.” दतच्यापाठोपाठ आत जाण्याची प्रबळ इच्छा त्याला झाली.  

तो म्हणाला, “मी काचेवरची सचूना वाचली.” 

“हो, मला मादहती आह.े” 

“मला एक खोली पादहज ेहोती.” 
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ती म्हणाली, “अरे, तझु्यासाठी ती तयारच आह.े” 

"मी दखडकीवरील सचूना वाचली.   

दतचा चेहरा गोल, गलुाबी होता आदण डोळे दनळे होत.े 

दबली दतला म्हणाला, “मी ‘दबल आदण डॅ्रगन’ च्या वाटेवर होतो. पण 

तमुच्या सचूनेने माझे लि वेधनू घेतल.े” 

ती म्हणाली, “अरे मलुा, त ूबाहरेच्या गारठ्यातनू आत का येत नाहीस?” 

“खोलीचे भाडे दकती आह?े” 

“न्सयाहारी धरून, पाच दशदलांग आदण सहा पेन्सस.” 

ह ेखपूच स्वस्त होते. तो द्यायला तयार होता, त्याच्या अधेच ह ेहोते. 

ती पढेु बोलली, ‘जे जास्त वाटत असेल, तर मी थोडे कमी करू शकते. 

तलुा न्सयाहारीला अांडे चालेल का? हल्ली अांडी महाग आहते.” 

“जर अांडे नको असेल तर भाडे पाच दशदलांग पडेल.  

तो उत्तरला, “पाच दशदलांग आदण सहा पने्सस ठीक आह.े मला इथ ेरहायला 

आवडेल.”  

“मला ते मादहती होते. आत ये.” 

ती िारच अगत्यशील ददसत होती. दिसमसच्या सटु्टीत घरी 

बोलावणाऱ्या शाळेतील दजवलग दमत्ाच्या आईसारखी ती ददसत होती. 

दबलीने टोपी काढली आदण आत आला. ती म्हणाली, “ती दतथे लावा. आदण 

मी तलुा तझुा कोट काढायला मदत करत.े” 
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त्या हॉलमध्ये अजनू टोप्या दकां वा कोट नव्हत.े काठ्या दकां वा छत्र्या 

नव्हत्या. काहीच नव्हत.े त्याला वर घऊेन जाताांना ती त्याच्याकडे बघनू हसत 

म्हणाली, “इथे िक्त आपले आपणच आहोत. मला नवीन माणसाला माझ्या 

घरात घेताांना आनांद होत आह.े” 

दबली स्वतःशी बोलला, “ही मोठी मलुगी थोडी वेडी आह ेका?” पण 

पाच दशदलांग आदण सहा पेन्सस इतकी स्वस्त जागा त्याला कुठे दमळणार होती? 

तो नम्रपण ेबोलला, “त ूभाडेकरू शोधण्यात खपूच चाांगली असावीस.” 

“अरे मलुा, मी खरेच तशी आह.े पण तरी मी थोडीशी दनवड करणारी 

आह.े मी काय म्हणत ेआह,े ते तलुा कळेल.” 

“ओहो, हो.” 

‘पण मी नेहमी तयार असते. या घरात कुणी अचानक टपकल,े तर 

रात्ांददवस सवव काही तयार असत.े आदण मी दार उघडून कुणा योग्य व्यक्तीला 

पहाते, तेव्हा मला खपू आनांद होतो.” दतने अधाव दजना चढला आदण दतथ े

कठड्यावर हात ठेऊन, ती उभी रादहली. दतच ेतोंड खालच्या ददशेने त्याच्याकडे 

वळवत, ती दिकट ओठाने बोलली, “तझु्यासारख्या.” आदण दतचे दनळे डोळे 

दबलच्या शरीरभर दिरल.े पहील्या मजल्यावर  गेल्यावर ती म्हणाली, “हा 

मजला माझा आह.े” मग अजनू वर गेल्यावर, तो बोलली, “आदण हा मजला 

तझुा आह.े “इथ े तझुी खोली आह.े मला अशी आशा आह े की ती तलुा 

आवडेल.” दतने त्याला लहान पण छान झोपायच्या खोलीत नेल.े ददवा लाऊन 

ती आत गेली. 
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“दमस्टर पदकव न्सस, सकाळचा सयूव सरळ दखडकीतनू आत येतो, मादहती 

आह ेका? 

तो म्हणाला, “मी पदकव न्सस नाही. मी दवव्हर आह.े” 

“दमस्टर दवव्हर? दकती छान! मी पाण्याची बाटली चादरींच्या मध्य ेठेवली 

आह.े म्हणजे दतला हवा लागेल.” नवख्या दटकाणी अशी गरम पाण्याची 

बाटली दमळण ेम्हणज ेछानच होते. चादरी स्वच्छ होत्या. “तलुा गार वाटले, तर 

त ूकधीही शेकोटी सरुु करू शकतोस.” 

दबली बोलला, “आभारी आह.े िार आभारी आह.े” त्यान ेपादहले की 

अांथरुणावरील चादर नीट काढली गेली. त्यावरील कपडे एका बाजलूा केल े

गेले. एखाद्याला आत जायला सवव काही तयार होत.े  

त्याच्या चेहऱ्याकडे पहात, ती मनापासनू म्हणाली, “त ूआलास म्हणनू 

मला आनांद झाला. नाहीतर मला काळजी वाटू लागली होती.”  

दबली म्हणाला, “ते ठीक आह.े पण तमु्ही माझी काळजी करू नका.” 

त्याने त्याची बॅग खचुीवर ठेवली व ती उघडू लागला.  

“आदण रात्ीच्या जेवणाच ेकाय?  त ूइथ ेयेण्यापवूी काही खाऊन आला 

आहसे का?” 

तो बोलला, “मला काही भकू नाही आह.े आभारी आह.े मी आता 

झोपायला जातो. कारण मला उद्या लवकर उठून कायावलयात हजेरी लावायची 

आह.े” 
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“ठीक आह े तर मग. मी आता जात े त ू सामान लाव. पण झोपायला 

जाण्यापवूी, त ूतळमजल्यावरील ददवाणखान्सयात येऊन पसु्तकात सही करशील 

का? प्रत्येकाला ते करावेच लागते, कारण तसा दनयमच आह.े आदण 

आपल्याला आपल्या करारातील काहीही दनयम तोडायचा नाही, नाही का?” 

दतने त्याला हातान ेथोडासा झटका ददला आदण लगेच खोलीबाहरे पडून 

दार लाऊन घतेले. त्याची मालकीण जराशी वेगळी वाटत होती, तरी दबलीला 

काही काळजी वाटली नाही. शेवटी, ती त्ास दणेारी नव्हतीच. पण दयाळू आदण 

उदार होती. त्यान े असा तकव  केला की दतने दतचा मलुगा यदु्धात गमावला 

असावा दकां वा तसेच काही, आदण ते दःुख ती कधीच दवसरली नव्हती.  

काही दमदनटाांनी त्याची बॅग ररकामी केल्यावर, आदण हात धतुल्यावर, तो 

खाली आला आदण ददवाणखान्सयात दशरला. त्याची मालकीण दतथ ेनव्हती. 

पण शेकोटी धगधगत होती. आदण ते कुत्र्याचे दपल्ल ूअजनू दतथ ेझोपलेले होते. 

खोली आरामशीर ददसत होती. त्यान ेदवचार केला की ती नशीबवान आह.े ह े

थोडे खरे होत.े त्याला दपयानोवर पाहुण्याचे पसु्तक उघडे ददसले. त्यामळेु त्यान े

त्याच ेपेन काढल ेआदण त्याचे नाव व पत्ता दलदहला. त्या पानावर अजनू दोन 

ओळी भरलले्या होत्या. पाहुण्याांचे पसु्तक कोणीही वाचेल, त्याप्रमाण ेत्याने ते 

वाचायला सरुवात केली. एक नाव होते कादडविचा दिस्तोिर मलु्होलँड. दसुरे 

होते, दिस्टॉलचा ग्रेगरी टेम्पल त्याला ते मजेशीर वाटले. दिस्तोिर मलु्होलँड. 

त्याच्या मनात घांटी वाजली. त्यान े ते दवदचत् नाव कुठे बरे ऐकल ेहोते? तो 

शाळेतला कुणी होता का? त्याच्या बदहणीचा दमत् होता का? की त्याच्या 
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वदडलाांचा दमत् होता? नाही. नाही यापैकी कुणीच नव्हता. त्याने परत 

पसु्तकाकडे नजर वळवली.  

दिस्तोिर मलु्होलँड, कॅथेड्रल रस्ता, कादडवि. 

ग्रेगरी टेम्पल, २७, सायकामोर रस्ता, दिस्टॉल 

खात्ी नसली, तरी खरे तर आता त्याला आठवल े की दसुरे नाव 

पहील्याइतके ओळखीचे वाटत नव्हत.े 

तो डोके चालवत मोठ्याने म्हणाला, “ग्रेगरी टेम्पल? दिस्तोिर 

मलु्होलँड?” 

त्याच्यामागनू एक आवाज आला, “खपू गोड मलुे” तो वळला आदण 

त्याच्यामागे मालदकणीला हातात मोठा चहाचा चाांदीचा टे्र घेऊन खोलीत 

आलेले पाहील.े जस ेकाही खेळकर घोड्याचा लगाम असल्यासारखा, दतन ेतो 

नीट धरला होता. 

तो म्हणाला, “ही नावे ओळखीची वाटत आहते.” 

“हो का? दकती रुचीपणूव आह!े” 

“मी यापवूी ही नावे कुठेतरी ऐकली आहते. ह ेथोडे दवदचत् नाही का? 

कदादचत ती वतवमानपत्ात आली असतील. पण ती काही प्रदसद्ध नावे नव्हती, 

होती का? म्हणज ेदक्रकेट, िुटबॉल दकां वा तत्सम कसले खेळाडू?” 

दतने चहाचा टे्र खाली सोफ्यासमोरील टेबलावर ठेवत म्हटले, “प्रदसद्ध? 

नाही. मला नाही वाटत, की ते प्रदसद्ध होते. पण मी खात्ीपवूवक साांग ूशकत,े की 

ते दोघेही उांच, तरुण व िारच दखेणे होते, अगदी तझु्या सारखेच. अजनू एकदा 
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दबलीने खाली पसु्तकात पादहले. तो तारखाांकडे लि दते म्हणाला, “इकडे पहा, 

ही दोन वषांपवूीची तारीख आह.े” 

“हो का?” 

हो, खरेच. दिस्तोिर मलु्होलँड त्यापवूी एक वषव. म्हणज ेतीन वषावपवूीचे 

आह.े” 

दतचे डोके हलवत व ससु्कारा टाकत, ती म्हणाली, “अरे मलुा, मी 

याबद्दल कधी दवचार केला 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 मखूव आह!े मी 

िमा मागते. दमस्टर दवव्हर, मी एका कानाने ऐकून, दसुऱ्या कानान ेसोडून दतेे.” 

दबली बोलला, “तमु्हाला काही मादहती आह ेका? तमु्हाला त्याांच्याबद्दल 

काही असामान्सय अस ेमादहती आह ेका?” 

“नाही रे मलुा, नाही.” 

“ठीक आह.े पण अस े बघा, मलु्होलडँ आदण टेम्पल, ही दोन्सही नावे 

दवशेष प्रकारे माझ्या लिातच नाहीत, तर काही कारणाने, ती प्रदसद्ध होती. मी 

काय म्हणतो आह,े तमु्हाला कळत ेआह ेका? उदाहरणाथव, डेम्पस ेआदण ट्यनुे 

दकां वा चदचवल आदण रुझवेल्ट.” 

“दकती मनोरांजक! पण मलुा, आता इकडे ये व माझ्याशेजारी बसनू, 

झोपायला जाण्यापवूी आल्याची दबदस्कटे व चहा घे.” 
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“तमु्ही उगीच त्ास घेतलात. तमु्ही काही करायला नको होत.े” तो 

दपयानोशेजारी उभा राहून, दतला कप भरताांना बघत रादहला. त्याच्या लिात 

आले, की दतचे हात चपळ, गोरेपान व लहानसे आहते आदण नखे लाल आहते. 

दबली म्हणाला, “मला खात्ीने अस े वाटते आह,े की मी त्याांना 

वतवमानपत्ात पादहले आह.े मी िणभर दवचार करतो. पण ते तसेच आह.े” 

आपल्या स्मरणशक्तीच्या बाहरे रेंगाळणारे काही असण,े ही िार त्ासदायक 

गोष्ट असते. पण त्याला प्रयत्न सोडायचा नव्हता. “एक दमदनट थाांबा. एक 

दमदनट. दिस्तोिर मलु्होलँड ---  

ती म्हणाली, “मलु्होलँड --- ह े पदश्चमेकडील दशेातील चालणाऱ्या 

मोदहमेवरील इटॉनच्या शाळेतील मलुाचे नाव तर नाही? दधू? साखर?” 

“हो, चालेल.” 

मग अचानक ती म्हणाली, “इटॉनच्या शाळेतील मलुगा? ओहो, नाही. 

ह े बरोबर नाही. कारण माझ्याकडील दमस्टर मलु्होलँड नक्कीच इटॉनच्या 

शाळेतील मलुगा नव्हता. तो कें दिजमध्य ेदशकलेला होता. आता इथ ेयेऊन बस 

व छान शेकोटीसमोर स्वतःला शेक. ये, तझुा चहा तयार आह.े” दतने दतच्या 

शेजारील जागेवर हाताने खणू केली.  

तो चालत आला व सोफ्याच्या कडेवर बसला. दतने कप त्याच्यापढेु 

ठेवला. ती म्हणाली, “तर आपण छानपैकी उबदार होऊन आरामशीरपण े

बसलो आहोत.” 
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दबलीने चहाच ेघटुके घ्यायला सरुवात केली. दतने पण तेच केले. अधाव 

एक दमदनट कोणीच काही बोलले नाही. दबलीला मादहती होते, की ती 

त्याच्याकडे बघते आह.े दतच ेशरीर अधववट त्याच्याकडे वळले होते. त्याला 

दतचे डोळे त्याच्या चेहऱ्यावर दखळलेल ेददसत होते. आता परत त्याला दतच्या 

शरीरातनू कसला तरी दवदशष्ट वास आला. तो काही नकोसा नव्हता. त्याला 

काही आठवल.े काय आठवले हचे त्याला कळेना. खारवलेले आक्रोड? नवीन 

चामडे? की दवाखान्सयातील पॅसेज? 

बऱ्याच वेळान,े ती म्हणाली, “दमस्टर मलु्होलँड चहाप्रेमी होता. त्या गोड, 

आवडत्या मलु्होलँडइतके 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 त्यान ेत्याांचे 

नाव वतवमानपत्ाच्या मथळ्यात वाचल ेहोते.  

ती भवुया ताणत म्हणाली, “सोडून गेला? नाही रे माझ्या मलुा, तो  सोडून 

गेला नाही. तो अजनूही इथे आह.े दमस्टर टेम्पलही इथेच आह.े ते दोघेही एकत् 

दतसऱ्या मजल्यावर आहते.” 

दबलीने त्याचा कप हळूच टेबलावर ठेवला. त्यान ेत्याच्या मालदकणीकडे 

दनरखनू पादहल.े ती त्याच्याकडे बघनू हसली. मग दतने एका हातान े त्याला 

गडुघ्याांवर आरामात थोपटले. दतने दवचारले, काय रे मलुा, त ू दकती वषाचंा 

आहसे?” 

“सतरा.” 
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“ओहो, ह ेचाांगले वय आह.े मलु्होलँडचे पण हचे वय होते. पण मला 

वाटते, तो तझु्यापेिा थोडा बटुका होता. खरे तर माझी खात्ी आह,े की तो 

इतका गोरा नव्हता व त्याच ेदात इतके पाांढरे शभु्र नव्हत.े दमस्टर दवव्हर, तझेु 

दात खपू सुांदर आहते. तलुा ह ेमादहती आह ेका?” 

दबली म्हणाला, “ते ददसतात, दततके चाांगले नाहीत. मागील बाजलूा 

भरलेले आहते.”  

“दमस्टर टेम्पल अथावत थोडा मोठा होता. त्याच ेवय अठ्ठावीस होत.े पण 

ह ेत्याांनी मला साांदगतल ेनसत,े ते माझ्या आयषु्यात मला कधीही कळल ेनसत.े 

त्याच्या शरीरावर एकही डाग नव्हता, दकां वा खोट नव्हती.”  

दबली बोलला, “काय नव्हती?” 

त्याच्याकडे लि न दतेा, ती म्हणाली, “त्याच ेवय अठ्ठावीस होत.े पण 

त्याच्या शरीरावर एकही डाग नव्हता, दकां वा खोट नव्हती.”  

“काय नव्हती?” 

“त्याची काांती एखाद्या बाळासारखी होती.” दतथ े शाांतता पसरली. 

दबलीने कप उचलनू चहाचा अजनू एक घोट घेतला व मग परत तो बशीत ठेऊन 

ददला. दबलीला वाटल ेती काही बोलेल, पण ती शाांततेत बडुाली होती. तो 

त्याचा खालचा ओठ चावत, खोलीच्या कोपऱ्यात सरळ बघत उभा रादहला. 

शेवटी तो बोलला, “तो पोपट, तमु्हाला मादहती आह ेका, मी रस्त्यातनू जेव्हा 

त्याच्याकडे प्रथम पादहले, तेव्हा त्यान ेमला िसवल.े मी शपथेवर साांदगतले 

असत,े की तो दजवांत आह.े” 
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“अरेरे, पण आता तसे नाही.” 

तो म्हणाला, “ह ेभयांकर हुशारीने केले गेले असणार. तो मेलेला मळुीच 

वाटत नाही. कोणी ह ेकेले?” 

“मी केले.” 

“तमु्ही केले?” 

ती म्हणाली, “अथावत, आदण त ूछोट्या बेदसलला भटेलास का?” दतन े

शेकोटीसमोर मटुकुळे करून झोपलेल्या, बटुक्या पायाांच्या लाांब कुत्र्याकडे 

बघत दवचारले. दबलीने त्याकडे पादहले. आदण अचानक त्याला जाणवले की 

हादखेील पोपटासारखाच दनःश्चल आदण शाांत आह.े त्यान ेहात लाांब करून 

हळूवारपणे त्याच्या पाठीला स्पशव केला. पाठ कडक आदण गार होती. त्यान े

बोटाांनी त्या कुत्र्याचे केस एका बाजलूा केले, तेव्हा त्याला खालील काळसर, 

करडी, जतन केलेली कातडी ददसली. तो लाांब जात बोलला, “अरे बापरे, ह े

िारच काहीच्या काही आह.े” तो मोठ्या कौतकुाने सोफ्यावर त्याच्या शेजारी 

बसलेल्या लहानशा बाईकडे बघत बोलला, “ह े अस े करण े िार कठीण 

असणार.” 

ती म्हणाली, “अदजबात नाही. माझे पाळीव प्राणी मरतात, तेव्हा मीच 

त्याांच्यात भसु्सा भरते. तलुा अजनू एक कप चहा हवा आह ेका?” 

दबली म्हणाला, “नाही, नको. चहाला कडू बदामाांचा वास येत होता. पण 

त्याच ेत्याला िारसे काही वाटले नाही.  

“त ूपसु्तकात सही केलीस ना?” 
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“हो.” 

“ठीक आह.े कारण नांतर समजा मी तझेु नाव दवसरले, तर मला यात बघनू 

ते कळेल. मी दमस्टर मलु्होलँड आदण दमस्टर --- याांच्या बाबतीत, ते अजनूही 

रोज करत.े  

दबली म्हणाला, “दमस्टर टेम्पल. ग्रेगरी टेम्पल. मला दवचारल्याबद्दल  

िमा करा, पण गेल्या दोन तीन वषावत इथे ह ेदोघे सोडून कुणीच पाहुणे आले 

नाहीत का?” 

चहाचा कप एका हातात उांच धरून व दतचे डोके दकां दचत डावीकडे 

झकुवनू, ती डोळ्याच्या कोपऱ्यातनू त्याच्याकडे बघनू मांदपणे हसली. 

“नाही, रे मलुा. िक्त त.ू” 
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A Piece of Cake 

करायला सिजसोपे 

 

 

 

ते घडेपयंत नाही व आधीचेही काही नाही, मला त्यातल ेिारसे काही 

आठवत नाही. आम्ही िौकाला थाांबलो. परत दवमानाची टाकी भरत असताांना, 

ब्लेन्सहइेम  मलुाांनी आम्हाला मदत केली व चहा ददला. मला त्या ब्लेन्सहइेम 

मलुाांचा शाांतपणा आठवतो. ते कसे चहा दणे्यासाठी, काही न बोलता, 

वैमादनकाांच्या तांबतू आले, चहा सांपल्यावर कस ेमकुाट्याने उठून बाहरे गेल े

आदण तरीही काही बोलल े नाहीत. मला मादहती होते, की त्याांच्यापैकी 
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प्रत्येकजण शाांतपणे बसनू दवचार करू इदच्छत होता. कारण तेव्हा बाहरे पडणे 

िारसे योग्य नव्हत.े त्याांना सतत बाहरे जाव ेलागे. आदण त्याांची जागा भरून 

काढायला दसुरे कोणीच येत नस.े आम्ही चहाबद्दल त्याांचे आभार मानल ेव 

आमच्या ग्लडॅीएटर दवमानाांमध्ये त्याांचे पेट्रोल भरण े सांपले की नाही, ह े

बघायला बाहरे गेलो. मला आठवत होत,े की वारा वहात होता. तो वारा ददशा 

दशवकाला जदमनीशी समाांतर सरळ ठेवत होता. आमच्या पायाांमधनू वाळू वहात 

होती. वाऱ्यामळेु तांब ू हलत होता. कॅनव्हासची माणस े टाळ्या वाजवत 

असल्यासारखा तो ददसत होता.  

पीटर म्हणाला, “बॉम्बर दवमानाची पायलट मलुे दःुखी आहते.” 

मी म्हणालो, “नाही. दःुखी नाहीत.” 

“ठीक आह.े ती तपदकरीसर झाली आहते.” 

“नाही, ते उन्सहान े तसे झाल े आहते, एवढेच. पण त्याांची कामे चाल ू

रहातील. तमु्ही बघाल, की तसेच असण्याच ेत्याांचे प्रयत्न चाल ूरहातील.” 

आमची दोन ग्लॅडीएटर दवमाने एकमेकाांशेजारी उभी होती आदण एअरमन 

[ दवमानाांना सेवा परुवणारे कमवचारी ] खाकी शटावत व अध्याव चड्डीत अजनूही 

पेट्रोल भरत होते. मी पातळसर पाांढरा, सतुी उडता सटू घातला होता आदण 

पीटरने दनळा. ग्लॅडीएटर उडवण्यासाठी काही गरम कपडे घालायची जरुरी 

नव्हती. 

पीटरने दवचारल,े “ते दकती लाांब आह?े” 



49 

 

मी उत्तरलो, “चेररांग क्रॉसनांतर एकवीस मैल. रस्त्याच्या उजव्या बाजलूा. 

चेररांग क्रॉसपासनू िुटणारा वाळवांट रस्ता उत्तरेला मसावह मॅट्रहाकडे जात होता. 

इटादलयन सैन्सय मसावहबाहरे होते आदण त्याांचे चाांगले चालले होते. मला मादहती 

होते त्याप्रमाणे, इटादलयन सैन्सयाचे चाांगले चालले असल्याची, तेवढीच वेळ 

होती. एखाद्या अचकू 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 आह.े” 

“हो, ती सोपी असणार.” 

आम्ही वेगळे झालो. मी माझ्या दवमानातील माझ्या कॉकपीट [पायलट 

बसतो, त्या जागी दशरण्याचा मागव] मध्य े दशरलो. मला दतथ े दशरण्यास मदत 

करणाऱ्याचा चेहरा माझ्या नेहमी लिात अस.े तो चाळीशीचा, वयस्क व 

टक्कल पडलेला व मागील बाजचूे उरललेे केस सोनेरी असणारा मनषु्य होता. 

त्याच्या चेहराभर सरुकुत्या होत्या. त्याचे डोळे माझ्या आजीसारखे होते. अस े

वाटत होते, की कधीही बाहरे न पडणाऱ्या त्या अरुां द मागावत पायलटना आत 

घालवण्यात त्याच े आयषु्य गेले होते. तो पांखावर उभा राहून माझ्या दोऱ्या 

ओढत म्हणत होता, “काळजी घे. काळजी न घेण्यात काही अथव नाही.” 

मी म्हणालो, ”ते अगदी सोप ेआह.े” 

 “सोपे कसले!” 

“खरोखर. दसुरे काही नाही. करायला सहजसोप.े” 
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नांतरचा िण मला आठवत नाही. त्यापढुील सवव आठवते. मला वाटते 

आम्ही िौकापासनू दनघालो आदण पदश्चमेकडे मसावहकडे उडत चाललो होतो. 

मला वाटते आम्ही आठश ेिुट उांचीवरून चाललो होतो. मला वाटते आम्ही 

स्टारबोडव समदु्र पादहला. मी कल्पना केली --- नाही. मी ठाम होतो --- तो दनळा 

व सुांदर होता. दवशेषतः तो दजथ ेवाळूवर पसरत चालला होता, दतथ ेतमुची दृष्टी 

जात ेदतथपयंत,  त्यान ेपवूव पदश्चम एक जाडसर पाांढरी रेघ काढली होती. मला 

वाटते, आम्ही चेररांग क्रॉसवरून चाललो होतो. ते म्हणाल्याप्रमाणे आम्ही तस े

एकवीस मैल गेलो. पण मला एवढेच मादहती आह,े की आम्हाला त्ास झाला. 

खपूच त्ास झाला. मला मादहती आह,े आम्ही वळलो व परतत असताना त्ास 

अती वाढला. सवावत जास्त त्ास काय असेल तर, मी बाहरे पडायला िार खाली 

होतो. त्या दठकाणापासनू माझी स्मतृी परत आली. दवमानाच्या इांदजनचे नाक 

खाली जदमनीकडे वळलेले मला आठवत होते. दतथ ेमला काटेरी झडुुपाांचा ढीग 

ददसला. त्याशेजारील वाळूवर काही खडक असलेले मला ददसले. काटेरी 

झडुुपे, वाळू व खडक जदमनीतनू बाहरे पडून सरकत माझ्या ददशेने येत 

असल्याचे, मला अगदी स्पष्टपण ेआठवत ेआह.े मग दतथ ेकाही न आठवण्याचा 

थोडा काळ होता. तो एक सेकां दाचा दकां वा तीस सेकदाांचा असेल, मला मादहती 

नाही. तो अगदी कमी होता, एवढ ेमला आठवते. मग मला उजवीकडून काही 

मोडल्याचा आवाज आला. इांदजनाच्या उजवीकडील भागातील टाकी पेटली 

होती. मग डावी बाजहूी पेटली. माझ्यासाठी ह ेकाही दवशेष सचुवणारे होते. मी 

िणभर आरामशीरपण ेस्तब्ध झालो. मला थोडी झोप येऊ लागली. मला काही 

ददसेनासे झाल.े पण तेदखेील काही दवशेष नव्हत.े माझ्या पायाला काही गरम 
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लागेपयंत, त्यात काळजी करण्यासारखे काही नव्हत.े प्रत्येक पायाच्या वर 

खाली व बाजलूा प्रथम नसुते उबदार वाटले. ते ठीक होते. पण एकदम गरम 

लाग ूलागले. िार टोचणारे व ओरबाडणारे भाज ूलागले. एवढेच मला समजल.े 

मला ते आवडल ेनाही. म्हणनू मी माझे पाय खचुीवर वरती घेतले व थाांबलो. 

मला वाटते शरीर व मेंद ूयाांच्या सांदशेवहनात काही दबघाड झाला होता. तो 

सांपकव  नीट होत नव्हता. जे झाले, ते मेंदपूयंत पोचायला वेळ लागला. काय 

कराव,े ते कळेना. पण खालनू आगीसारखे काही भाजत आह े असा सांदशे 

डाव्या व उजव्या पायाकडून आल्यासारखे वाटले. काय करावे? खपू वेळ 

मेंदकूडून काही सचूना दमळाली नाही.  मेंद ूदवचार करत असावा. 

मग हळूहळू सांदशे आला. दवमानाला आग लागली आह.े बाहरे पडा. 

बाहरे पडा. हा सांदशे सवव शरीरभर पसरला. पायाच ेसवव स्नाय,ू हात आदण इतर 

शरीराच्या स्नायुांनी काम सरुु केले. त्याांनी जास्तीत जास्त प्रयत्न केला. थोडे 

ओढले, थोडे ढकलल.े खपू जोर लावला. पण काही उपयोग नव्हता. दसुरा 

सांदशे गेला. ‘बाहरे पडता येत नाही. काहीतरी आत अडकवनू ठेवते आह.े’ 

पढुील सांदशेाची वाट बघत मी बसनू रादहलो. आग वाढत होती. मला काहीतरी 

खाली खेचत होते. मेंद ूते काय आह,े ते शोधत होता. रािसाचे हात माझे खाांद े

दाबत होते का? की जड दगड दकां वा घरे दकां वा वािेचे सरकत ेपटे्ट, िायलींचे 

दढगारे की दोऱ्या की गरुुत्वाकषवण? एक दमदनट थाांबा. दोऱ्या. दनरोप आला. तो 

हळू हळू आला. तमुचे पटे्ट सोडवा. पटे्ट सोडवा. माझे हात दनरोप ऐकून, कामाला 

लागले. ते पट्टे सोडव ूलागले. पण ते दनघेनात. ते तसेच कडकपणे बाांधलेले 

रादहले. थोडे हळू, थोडे जोराने --- पण कसलाच काही उपयोग होत नव्हता. 
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दनरोप गेला. ‘आम्ही पटे्ट कस ेसोडवावेत?” यावेळेस मी मला वाटत,े 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 मोठ्यान े

म्हणालो, “दभकार पटे्ट! मी भाजणार आह.े मी --- “ पण उत्तर येत होते --- 

“नाही, अस ेहोणार नाही.” “हो, असेच होणार.” ते उत्तर हळूहळू येत होते. 

“जोराने ओढ. झटपट. दपन मोकळी सोड --- त ूमखूव --- घाई कर.” “दपन बाहरे 

आली आदण पटे्ट सैल झाल.े” “आता त्यातनू बाहरे पड. बाहरे पड.” पण मला 

ते जमेना. मला त्या पायलटच्या खबदाडातनू, कॉकपीटमधनू बाहरे पडता 

येईना. हातापायाांनी खपू प्रयत्न केले. पण काही उपयोग झाला नाही. एक 

शेवटचा दनरोप लखलखला. तो तातडीचा असल्याच े ददसत होते. तो असा 

होता, “काहीतरी दसुरे आपल्याला खालनू धरून ठेवते आह.े दसुरे काहीतरी. 

दसुरे काहीतरी. दसुरे काही जड.” हात पाय झगडा करेनात. त्याना जण ू

िणाधावत कळले होते, की जोर लावनू काही उपयोग नव्हता. ते शाांतपणे वाट 

बघत रादहले. आदण दकती उशीर होत होता! वीस, तीस, चाळीस गरम सेकां द. 

त्यापैकी काहीच अजनू भयांकर गरम झाले नव्हत.े दकां दचत आवाज येत होता. 

पण अजनू माांस भाजले जात नव्हत,े पण आता कधीही ते होणार होते. कारण 

ते जनुे ग्लॅडीएटर चक्रीवादळासारख े दकतीही ताण सहन करणाऱ्या स्टीलचे 

बनवलेले नव्हत.े त्याांना प्रचांड न जळणाऱ्या ड्रगच े आच्छादन घातलेल े

कॅनव्हासचे घट्ट पांख होते आदण आतील बाजसू, दतथ ेलहान शेकडो काठ्या 

ओांडक्याखाली जळण्यासाठी ठेवलेल्या होत्या. िक्त त्या बारीक आदण 

वाळक्या होत्या. त्यामळेु त्या भरभर आदण चाांगल्या रीतीने जळल्या असत्या. 
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जर एखादा हशुार मनषु्य म्हणाला असता, “मी जगातील कुठल्याही गोष्टीपेिा 

चाांगल्या रीतीने व भरभर जळणारी एक मोठी गोष्ट बाांधणार आह.े आदण त्यान े

खरोखरच काळजीपवूवक ती गोष्ट केली, तर त्याचा शेवट तो नक्की 

ग्लॅडीएटरसारखे काहीतरी बाांधेल.” मी अजनू वाट बघत होतो. मग अचानक 

सुांदर, थोडक्यात पण सवव काही स्पष्ट करणारे उत्तर आले. “तमुचे --- पॅरॅशटू --

- बक्कल --- वळवा.” मी बक्कल वळवले, पॅरॅशटूचे बक्कल थोडा जोर लावनू 

सैल केले. मी वर खेचला गेलो आदण मी बसलो होतो, त्या पायलटच्या अरुां द 

मागावतनू बाहरे पडलो. काहीतरी जळत असल्यासारख ेवाटत होते. मी िणभर 

वाळूत लोळलो. आदण खाली पडलो.  

मी मशीनगनमधनू काही गरम दारुगोळा उडताांना ऐकला. जवळील 

वाळूत काही गोळ्या मारलेल्या ऐकल्या. मी त्याची काही काळजी केली नाही. 

मी िक्त ते आवाज ऐकल.े  

गोष्टींचे नकुसान होऊ लागल.े माझा चहेरा सवावत जास्त जखमी झाला 

होता. माझ्या चेहऱ्याचे काही चकुीचे झाले होते. त्याला काहीतरी झाले होते. 

मी हाताांनी चाचपनू बघायचा प्रयत्न केला. तो दचकट लागला. माझे नाक दतथे 

नव्हत.े मी दात आहते का, ते बदघतले. पण मला काही समजल ेनाही. मला 

वाटते, मला डुलकी लागली. 

अचानक दतथ ेपीटर आला. मी त्याचा आवाज ऐकला व त्याला 

भोवताली नाचताांना पाहीले. वेड्या माणसासारख े ओरडताांना ऐकल.े तो 

माझ्याशी हातदमळवणी करत होता व म्हणत होता, अरे दवेा, मला वाटले, त ू
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अजनू आत अडकून पडला आहसे. मी जोराने धावत, अधाव मैल खाली आलो. 

त ूठीक आहसे का?” 

मी म्हणालो, “पीटर, माझ्या नाकाला काय झाले आह?े”  

मी त्याला अांधारात काडी ओढताांना पादहले. वाळवांटात रात् लवकर 

होते. दतथ ेशाांतता होती.  

तो म्हणाला, “खरे तर त्या जागी काही आह,े अस ेवाटत नाही. तलुा 

लागले का?” 

“मखूावसारखा बरळू नकोस. अथावतच मला लागले आह.े” 

त्याच्या प्रथमोपचार पेटीतनू, मॉदिव या काढण्यासाठी तो गेला. पण 

लवकरच असे साांगत परत आला, की त्याला अांधारात त्याची पेटी सापडत 

नाही आह.े  

मी म्हणालो, “पीटर, मला काही ददसत नाही.” 

तो उत्तरला, “ही रात् आह.े मलाही काही ददसत नाही.” 

आता गार झाले. िारच गार झाले. पीटर माझ्याशेजारी झोपल्यामळेु, 

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 

पसुल्यावर, पीटर काडी ओढत होता. एकदा त्यान ेमला दसगरेट ददली. पण ती 

ओली झाली. मला ती नकोच होती. दतथ े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 सजुलेल्या घशावर घ्यायच्या गोळ्याांचा एक डबा 

माझ्या दखशात होता. त्यातील एक गोळी त्यान ेघ्यावी, नाहीतर माझ्यासारखा 

त्याचाही घसा सजेुल. मी त्याला आपण कुठे आहोत, अस े दवचारल्याचे व 

त्यान े दोन सैन्सयाच्या मध्य े असलेले साांदगतल्याच े आठवत होते. गस्त 

घालणाऱ्या इांदग्लश पथकाने आम्हाला आम्ही इटादलयन आहोत का, असे 

दवचारल्याचे आठवत होत.े पीटर त्याांना काहीतरी बोलला पण काय म्हणाला, 

ते मला आठवत नाही. नांतर दाट गरम सपूाचा एक चमचा दपऊन मी आजारी 

पडल्याचे मला आठवते. सवव वेळ पीटर माझ्या आजबूाजलूा आह े व तो 

नवलपणूव गोष्टी करतो आह ेव कधीही लाांब दनघनू जात नाही, एवढेच मला 

आठवते आह.े ही आनांदी भावना माझ्यात होती.  

काही माणस ेदवमानाशेजारी उभी राहून, रांग दतेा दतेा गरमीबद्दल बोलत 

होती.  

मी म्हणालो, “दवमानावर दचत् ेरांगवावीत.” 

पीटर म्हणाला, “हो, ही चाांगली, हुशारीची कल्पना आह.े” 

मी म्हणालो, “का, ते मला साांग.” 

तो म्हणाला, “ती दवनोदी दचत् ेआहते. ती बदघतल्यावर, सवव जमवन 

पायलट्स हसतील. हसनू हसनू त्याांची इतकी मरुकुां डी वळेल की त्याांना सरळ 

नेम धरून मारता येणार नाही.” 

“ओहो, मखूवपणा, मखूवपणा, मखूवपणा.” 



56 

 

“नाही. ही मस्त कल्पना आह.े छान आह.े इकडे ये आदण बघ.”  

आम्ही दवमानाकडे धावलो. “उडी मार. अडथळा चकुव. वेळेवर ये.”   

“उडी मार. अडथळा चकुव. वेळेवर ये.”  अस ेम्हणत आम्ही नाचलो. 

पदहल्या दवमानाच्या रांगाऱ्याची टोपी गवत काड्याांची होती आदण चेहरा उदास 

होता. तो एका मादसकातील दचत्ाची नक्कल काढत होता. ते बघनू, पीटर 

म्हणाला, “अरे मलुा, त्या दचत्ाकडे बघ.” आदण तो हसायला लागला. प्रथम 

ते सतत खोल आवाज करणारे हस ूहोते. झटपट ते बेंबीच्या दठेापासनूचे हसण े

झाले. तो त्याच ेदोन्सही हात माांड्याांवर आपटत होता आदण त्याच वेळेस, तो 

त्याच ेपणूव शरीर गद्गदवणारे हस ू  हसत होता. त्याच ेतोंड आ वासलेल ेहोत े

आदण डोळे बांद होते. त्याची रेशमी टोपी खाली वाळूत पडली.  

मी म्हणालो, “ह ेकाही इतके दवनोदी नाही.”     

तो ओरडला, “दवनोदी नाही! दवनोदी नाही म्हणज ेतलुा काय म्हणायचे 

आह?े माझ्याकडे बघ. अस ेहसताांना, त्याांना नेम साधता येणार नाही. मला तरी 

गवताचा ट्रक दकां वा घर दकां वा पांखरदहत कीटक याांच्यावर नेम साधता येत नाही. 

” आदण तो वाळूत उत्साहाने नाच ूलागला. मग त्याने माझ्या दांडाला धरले व 

आम्ही दसुऱ्या दवमानापयंत नाचत गेलो. तो म्हणाला, “उडी मार. उडी मार.” 

सरुकुत्या पडलेल्या व चेपटलेल्या चेहऱ्याचा एक लहानसा माणसू 

दवमानाच्या मखु्य भागावर, लाल तेलकट खडूने एक मोठी गोष्ट दलहीत होता. 

त्याची गवताच्या काड्याांची 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 बघ ूलागला. सवव वेळ पीटर थकुत व हसण्यान ेशरीर थरथरवत होता. 

आदण ते वाचल्यावर, तो पनु्सहा नव्याने हस ू लागला. तो एका टोकाकडून 

दसुरीकडे जात, त्याच ेशरीर वाकवत, वाळूवर नाचत होता. 

“अरे बापरे, काय गोष्ट आह!े काय गोष्ट आह!े माझ्याकडे बघ. माझ्याकडे 

हसनू बघ.” आदण तो डोके हलवत व वेड्यासारखे हावभाव करत, चवड्यावर 

नाच ू लागला. मी तो दवनोद पाहून, त्याच्याबरोबर हस ू लागलो. मी इतका 

हसलो, की माझे पोट दखु ूलागले व मी पडलो. वाळूत लोळू लागलो. ते इतके 

दवनोदी ददसत होते, की मी दसुरे काही करण ेशक्य नसल्यान,े मोठ्याने हसत 

सटुलो.  

मी ओरडलो, “पीटर, त ूअिलातनू आहसे. पण त्या जमवन पायलटना 

इांदग्लश वाचता येत ेका?” 

तो म्हणाला, “ते गेले खड्ड्यात. ते जाऊ द.े थाांब. तमुचे काम थाांबवा.” 

सवव दचत्कार थाांबले व वळून पीटरकडे पाहू लागल.े त्याांनी मोठ्या आनांदान े

चवड्यावर नाच केला. त्याच वेळी ते समहूगान म्हण ूलागले. पीटर बोलला, 

“गप्प बसा. आपण सांकटात आहोत व गदीत सापडलो आहोत. आपण शाांत 

रहायला हव.े माझी टोपी कुठे गेली?” 

मी म्हणालो, “काय?” 
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तो म्हणाला, “त ूजमवन बोल ूशकतोस. त ूआमच्यासाठी त्याच ेभाषाांतर 

केले पादहजेस.” तो रांगाऱ्याकडे बघनू बोलला, “तो तझु्यासाठी ते करेल.” मग 

मी त्याची काळी टोपी वाळूत पडलेली पादहली. मी लाांबवर व आसपास 

पादहले. ती नाटकातील रेशमी टोपी होती. ती बाजचू्या वाळूत पडली होती.  

मी ओरडलो, “त ूवेडा झाला आहसे. िारच वेडा झाला आहसे. त ूकाय 

करतो आहसे, ते तलुा कळत नाही. त ूआम्हाला सगळ्याांना मरणाच्या दारी 

नेशील. तलुा मादहती आह ेका, की त ूवेड्याची हद्द ओलाांडली आहसे. अरे 

दवेा, दकती वेडेपणा करशील!” 

एका बाईचा आवाज आला. “अरे बापरे, त ूदकती गडबड करतो आहसे. 

ह ेतझु्यासाठी चाांगले नाही. त ूिार राडा करून टाकला आहसे. आदण मला 

अस ेवाटते आह,े की कोणीतरी माझे कपाळ रुमालाने पसुते आह.े त ूअसे करता 

कामा नयेस.” 

मग ती गेली. मी दिकट दनळे, दनरभ्र आकाश पादहले. आजबूाजलूा जमवन 

लढवय्य े होते. ते वर, खाली व प्रत्येक बाजलूा होते. मला जायला वाटच 

नव्हती. मी काही करू शकत नव्हतो.  ते पाळीपाळीने माझ्यावर हल्ला करायला 

बघत होते. ते त्याांची दवमाने दनष्काळजीपण,े नाचवत, दगरक्या घेत, चालवत 

होते. पण माझ्या दवमानाच्या पांखाांवरील दवनोदी दचत्ाांमळेु, मी घाबरलो नाही. 

माझ्याकडे आत्मदवश्वास होता. मी दवचार केला, ‘मी त्या शेकडोजणाांशी एकटा 

लढेन. ते हसत असताांना, मी त्या सगळ्याांवर बांदकुीच्या गोळ्या झाडेन.” 
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मग ते जवळ आले. आकाश त्याांनी भरून गेले. ते इतके खपू होत,े की 

कुणाला पहावे आदण कुणावर हल्ला करावा, ते समजत नव्हत.े 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. जोपयतं इतके करण ेशक्य होते, तोपयंत सवव काही ठीक 

होते. 

ते अजनू जवळ आले. अजनू जवळजवळ येऊ लागले. अगदी माझ्या 

चेहऱ्यासमोर आले. मला िक्त त्या वायसैुदनकाांच्या गणवेषावरील काळ्या 

िुल्या ददसत होत्या. मी माझे डोके झटपट दसुऱ्या ददशेला वळवल.े मला अजनू 

दवमाने व त्याांच्या गणवेषाच्या हातावरील अजनू काळ्या िुल्या व मधनूच दनळे 

आकाश ददस ूलागले. ते गोल करून माझ्या ग्लॅडीएटरभोवती नाचत होते. ते 

जमवन वायसैुदनक आनांदाने खोल आवाजात बालगीत गात होते. येता जाता दोघे 

सवांपासनू अलग होऊन, जदमनीच्या मध्यभागी यते हल्ला करत होते. मला 

मादहती होते, की ते बालगीत म्हणत होते. ते ददशा बदलत, कडेकडेने त्याांच्या 

चवड्यावर नाचत होते. प्रथम एका बाजलूा व नांतर दसुऱ्या बाजलूा हवेच्या 

झोतावर नाचत होते. इांदजने गात होती, ‘सेंट क्लेमेंट्सच्या घांटा वाजत आहते.’ 

मला अजनू आत्मदवश्वास होता. मी त्याांच्यापेिा चाांगला नाच ूशकतो. 

माझा जोडीदार दखेील त्याांच्यापेिा चाांगला आह.े ती जगातील सवावत सुांदर स्त्री 

होती. मी खाली वाकून दतच्या मानेचा वक्राकार, मांद खाांद्याांचा सभ्य उतार व 

दनमळुते, उत्सकु व ताणलेले हात पादहल.े  
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अचानक मी दवमानाच्या एका बाजवूर बांदकुीच्या गोळ्याांची भोके 

पादहली. मी एकाच वेळी दचडलो आदण घाबरलो. पण जास्त करून दचडलो. 

मग मी आत्मदवश्वासान े म्हणालो, “ह े करणाऱ्या जमवनाांना काही दवनोदबदु्धी 

नाही. पिामध्ये नेहमी एक माणसू असा असतो, ज्याला दवनोदबदु्धी नसते. पण 

काळजीचे काही कारण नाही. अदजबात काही कारण नाही.” 

मग मी अजनू गोळ्याांची भोके पादहली आदण मी घाबरलो. मी 

कॉकपीटमध्ये उभा राहून ओरडलो, ”मखूांनो, दवमानाच्या शेपटीवरील दवनोदी 

दचत्ाांकडे पहा. दवमानाच्या मखु्य 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 इांदजने जोरात गात होती. गाताांना 

काळ्या िुल्या त्या तालावर नाचत होत्या. माझ्या दवमानाच्या पांखाांमध्ये, 

आच्छादनात व कॉकपीटमध्य ेअजनू भोके ददसत होती. मग अचानक काही 

गोळ्या माझ्या शरीरात घसुल्या.  

पण मला वेदना होत नव्हत्या. माझ्या दवमानाचे पांख िडिडू लागले, 

तेव्हा मी दगरकी घेतली. ते जोरात िडिडू लागले. अजनू जोरात. जेव्हा दनळे 

आकाश आदण काळा समदु्र ददसेनासे होईपयंत, गोल गोल जात एकमेकाांचा 

पाठलाग करत रादहले, तेव्हा िक्त चमकदार सयूव ददसत रादहला. पण काळ्या 

िुल्या माझा पाठलाग करत होत्या. त्याांनी अजनू हात धरून नाच सरुु ठेवला 
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होता. मला अजनूही इांदजनाांचे गाण ेऐकू येत होते. ‘तझेु अांथरूण उजळवायला 

मेणबत्ती येत ेआह.े तझेु डोके उडवायला सरुी येत आह.े’ 

अजनूही पांख वरखाली होत होते. आता माझ्याभोवती आकाश नव्हते, 

समदु्र नव्हता. िक्त सयूव होता. मग िक्त समदु्र होता. माझ्याखाली मला तो ददसत 

होता. मला शभु्र घोडे ददसत होते. मी स्वतःशी बोललो, “ते शभु्र घोडे 

खवळलेल्या समदु्रावर स्वार झाले आहते. त्या घोड्याांमळेु व समदु्रामळेु, माझा 

मेंद ूठीक चालला होता. मला समजल ेकी आता माझ्याकडे िार वेळ नव्हता, 

कारण समदु्र आदण शभु्र घोडे जवळ येत होते. समदु्र समदु्रासारखा होता, 

पाण्यासारखा होता. गळुगळुीत ताटलीसारखा नव्हता. जवळ आल्यावर, शभु्र 

घोडे मोठे होत होते. एक शभु्र घोडा तोंडात कसला तरी तकुडा घेऊन 

वेड्यासारखा पढेु घावत होता. त्यावर कुणी स्वार झालेले नव्हत.े त्याच्या 

तोंडातनू िेस येत होता. त्याचा वेग कयात ठेवण्यासारखा नव्हता. त्याच्या 

खरुाांनी तो पाण्याची कारांजी उसळवत होता. दौडताना तो मान वाकवत होता. 

मी साांग ूशकत होतो, की आम्ही आपटून आमच ेतकुडे तकुडे होणार होते. 

पण िक्त उबदार होते, कारण गरम नव्हते व गारही नव्हते. मी मखमलच्या 

मोठ्या लाल खचुीत बसलो होतो. सांध्याकाळ होती. मागनू वारा वहात होता.  

मी म्हणालो, “मी कुठे आह?े” 

“त ूहरवला आहसे. त ूहरवला आहसे. असा दवश्वास वाटतो की तलुा ठार 

केले गेले आह.े” 

“मग मला माझ्या आईला साांगायला पादहज.े” 
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“त ूअस ेकरू शकणार नाहीस. तलुा तो िोन वापरता येणार नाही.” 

“का नाही?” 

“तो िक्त दवेाांनाच करता येतो.” 

“माझे काय झाले त ूम्हणालास?” 

“त ूहरवला आहसे. असा दवश्वास वाटतो, की तलुा ठार केले गेल ेआह.े” 

“ह ेखरे नाही. ह ेखोटे आह.े िार वाईट खोटे आह.े कारण मी इथे आह े

आदण मी हरवलेलो नाही. तमु्ही मला घाबरवायला बघत आहात. यात तमु्हाला 

यश येणार नाही. मी साांगतो, यात तमु्हाला यश येणार नाही, कारण तमु्हालाही 

मादहती आह,े की ते खोटे आह.े मी माझ्या तकुडीत परत जाणार आह.े तमु्ही 

मला थाांबव ूशकणार नाही कारण मी जाणारच आह.े मी जाणार म्हणज ेजाणार, 

तमु्ही पहाच.” 

मी लाल खचुीतनू उठून धाऊ लागलो. 

“पररचाररके, मला तो ि दकरण तपासणीचा अहवाल परत बघ ूद.े” 

तो बाईचा आवाज होता आदण तो जवळून आला, “डॉक्टर, तो इथे 

आह.े” ती मला उद्दशेनू म्हणाली, “तमु्ही आज रात्ी आवाज करत होतात. मला 

तमुची उशी सरळ करू द.े तमु्ही ती जदमनीवर ढकलत आहात.” हा आवाज 

जवळून येत होता. तो िार मऊ आदण छान होता. 

“मी हरवलो आह ेका?” 

“नाही अथावत नाही. तमु्ही सखुरूप आहात.” 
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“ते म्हणाले, मी हरवलो आह.े” 

“वेडेपणा करू नका. तमु्ही ठीक आहात.” 

“ओहो, सगळे मखूव आहते. मखूव. मखूव. पण तो ददवस छान होता. मला 

पळून जायचे नाही. पण माझे पाय मला पळवत आहते, त्यामळेु मी थाांब ूशकत 

नाही. जण ूकाही ते माझे नाहीच आहते. तरीही मी खाली बघतो, तवे्हा ते माझेच 

असलेले ददसतात. त्यावर घातलेले बटू माझेच असतात. ते पाय माझ्याच 

शरीराला दचकटलेले असतात. पण ते मला पादहज,े ते करत नाहीत. ते शेतावर 

धावत सटुतात. आदण त्याांच्यामागे माझी िरिट दनघत.े मी धावतो, धावतो 

आदण धावतो. जरी काही दठकाणी शेत ओबडधोबड व उांचवटे असलेले 

असले, तरी मी कधीच पडत नाही. मी झाडे, कुां 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 आह.े लवकरच आपण घरी जायच ेका?” 

पण माझे पाय थाांबेनात. आदण मला धावतच रहाव ेलागले. मग मला समोर 

डोंगरकडा ददसला. मी धावत होतो, त्या शेतात सयूव चमकत होता, तरी त्याच्या 

पल्याड िार अांधारी होत.े मी दवचार केला, ‘त्या डोंगरकड्या पलीकडे रात् सरुु 

होत असावी.’ मी थाांबायचा प्रयत्न केला, पण काही उपयोग झाला नाही. माझे 

पाय अदधक वेगाने लाांब ढाांगा टाकत, डोंगरकड्याकडे धाऊ लागल.े मी खाली 

वाकून माझ्या पँटच ेकापड घट्ट धरले व थाांबण्याचा प्रयत्न केला. पण मी थाांब ू
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शकलो नाही. मग मी पडण्याचा प्रयत्न केला. पण माझे पाय काही ऐकेनात. 

माझे चवडे धावतच रादहल.े  

आता डोंगरकडा व अांधार खपू जवळ आल.े मी बघ ूशकत होतो, की 

आता मी थाांबलो नाही, तर कड्याच्या टोकावर जाऊन पोचेन. परत एकदा मी 

मला जदमनीवर पाडायचा प्रयत्न केला. आदण परत मी चवड्यावर उभा राहून 

जोरात धाऊ लागलो. मी जोराने धावत, कड्याच्या टोकावर जाऊन पोचलो 

आदण सरळ अांधारात जाऊन पडू लागलो. सरुवातीला एवढा काळोख नव्हता. 

मला कड्यावर उगवलेली झाडे ददसत होती. खपू वेळा मी झाडाची िाांदी 

पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रत्येक वेळेस ती तटुली कारण मी इतका जड 

होतो आदण मी इतक्या वगेाने पडत होतो. मग मी दोन्सही हाताांनी जाड िाांदी 

पकडली. झाड पढेु वाकले. मला एकेक मळेु उखडली गेल्याचा आवाज आला. 

मग सबांध झाड तटूुन मी खाली पडू लागलो. डोंगरकड्यावर व शेतात 

सयूवप्रकाश होता, पण इथ ेअांधार होऊ लागला. मी पडताांना माझे डोळे उघडे 

ठेवले होते. त्यामळेु मला तो करड्या काळ्याकडून पणूव काळ्या रांगाकडे 

जाताना आदण नांतर दमट्ट काळोख होताांना ददसला. खरे तर मला तो ददसत 

नव्हता, पण मी त्याला हातान ेस्पशव करू शकत होतो. मी पडतच होतो. इतका 

दमट्ट काळोख होता, की कुठेच काही नव्हते आदण काही करण्याचाही उपयोग 

नव्हता. कसलाच काही उपयोग नव्हता. 

बहुधा पररचाररकेचा आवाज आला, “आज सकाळी तमु्ही बरे आहात. 

खपूच बरे आहात.” 
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“हलॅो.” 

“आम्हाला वाटले, की तमु्हाला कधीच शदु्ध येणार नाही.” 

“मी कुठे आह?े” 

“अलेक्झाांड्रीयामधील दवाखान्सयात.” 

“दकती काळ मी इथ ेआह?े” 

“चार ददवस.” 

“दकती वाजले आहते? 

“सकाळच ेसात वाजले आहते.” 

“मला ददसत का नाही?” 

मी दतला थोडे जवळ येताांना ऐकल.े “ओहो, आम्ही नकुतीच तमुच्या 

डोळ्याांभोवती पट्टी गुांडाळली आह.े” 

“दकती वेळापवूी?” 

“आताच. काळजी करू नका. तमु्ही ठीक आहात. तमु्हाला मादहती आह े

का, तमु्ही खपू सदुवैी आहात.” 

मी बोटाांनी माझा चेहरा चाचपनू पादहला. पण मला काही जाणीव होईना. 

मला काही वगेळेच वाटत होते. 

“माझ्या चेहऱ्याला काय झाले आह?े” 

मी दतला माझ्या अांथरुणाकडे येताांना ऐकले. दतने दतच्या हातान ेमाझ्या 

खाांद्याला स्पशव केला. “तमु्ही काही बोलता कामा नये. तशी परवानगी नाही. ते 
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तमुच्यासाठी वाईट आह.े िक्त पडून रहा आदण काळजी करू नका. तमु्ही 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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The Pig 

डुक्कर 

 

कोणे एके काळी न्सययूॉकव  शहरात एक सुांदर मलुगा बाळ जन्समाला आल.े 

आनांदी पालकाांनी त्याच ेनाव लेदक्सन्सगटन ठेवले. दवाखान्सयातनू त्या बाळाची 

आई बाळाला घेऊन घरी आली नाही तोच, ती दतच्या नवऱ्याला म्हणाली, 

“दप्रया, आता त ू मला हा आनांद साजरा करायला जेवायला मोठ्या छान 

हॉटेलात नेल ेपादहजेस. दतच्या नवऱ्याने दतला नाजकूपणे दमठी मारली आदण 

म्हणाला की अशा सुांदर मलुाला जन्सम दणेाऱ्या बाईला, ती म्हणत े दतथ ेनेणे 
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योग्य ठरेल. पण अजनू ती रात्ी शहरात धावत सटुण्याइतकी बळकट आह ेका, 

अस ेत्याने दवचारले. 

ती म्हणाली, “नाही. पण म्हणनू काय झाले?” 

म्हणनू मग त्या सांध्याकाळी ते छान कपडे करून, लहानग्या 

लेदक्सन्सगटनला दररोज वीस डॉलर घेणाऱ्या प्रदशदित स्कॉटीश दाईवर सोपवनू, 

गावातील सवावत महाग व चाांगल्या दठकाणी जेवायला बाहरे पडल.े दतथ ेत्याांनी 

प्रत्येकाने मोठा खेकडा खाल्ला आदण बाटलीभर शँपेन प्यायली. त्यानांतर ते 

रात्क्लबमध्य ेगेल ेआदण खपू तास हातात हात घेऊन, त्याांच्या नवीन बाळाच्या 

शारीररक सौदयावचे वणवन करत बसल.े 

ते मॅनहटॅनच्या पवूव बाजनूे रात्ी दोन वाजता घरी आले. नवऱ्याने टॅक्सी 

चालकाला पैस े ददले व दखशात घराच्या पढुील दरवाज्याची दकल्ली शोध ू

लागला. थोड्या वेळाने त्यान े जाहीर केले, की ती बहुधा त्याच्या सटूाच्या 

दखशात रादहली असावी. त्यान ेसचुवले, की आता आपण घांटी वाजव ूव दाई 

खाली येऊन, त्याांना घरात घेईल. नवरा म्हणाला, “रोज वीस डॉलर घेणाऱ्या 

प्रदशदित स्कॉटीश दाईला प्रसांगवशात रात्ी अांथरुणातनू बाहरे पडायची सवय 

असेल.” त्यामळेु त्याांनी घांटी वाजवली व थाांबले. परत जोराने, बराच वळे 

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 अांधारात, शाांत 

होते. बायकोला वाटू लागल ेआता काही नको ते होणार. दतने स्वतःशी म्हटले, 
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दतचे बाळ घरात मॅकपोटलबरोबर जखडल ेगेले होते आदण मॅकपोटल कोण 

होती? ते दतला िक्त दोन ददवस ओळखत होते, एवढेच. दतचे तोंड बारकेसे 

होते. िार चाांगला नसलेला एक डोळा होता. ह ेअगदी स्पष्ट ददसत होते, की 

दतला सरुदितपणे गाढ झोपायची सवय होती. जर दतला पढुच्या दरवाज्याची 

घांटी ऐकू येत नसेल, तर दतला बाळ रडलेले तरी काय ऐकू येणार होते? आता 

या िणी दबचारे बाळ घसा सकूुन रडत असेल आदण उशीवर त्याचा श्वास 

कोंडला असेल.  

नवरा म्हणाला, “बाळ उशी वापरत नाही.” 

त्याला शँपेनन ेउत्तेदजत वाटत असल्याने, तो बोलला, “त ूकाळजी करू 

नकोस. जर तलुा हव ेअसले, तर मी तलुा घराच्या आत नेऊ शकतो.” 

त्याने खाली वाकून, एका बटुाच े बांद सोडल े 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 पढेु झाला आदण काचचे्या भोकातनू हात घातला. मग कडी 

काढून, दखडकी वर केली. तो म्हणाला, “छोट्या आई, मी तलुा उचलतो. 

बायकोच्या कां बरेला धरून, त्यान ेदतला आत घेतल.े त्यामळेु दतचे मोठे लाल 

तोंड, त्याच्या तोंडाजवळ आले. तो दतचे चुांबन घेऊ लागला. त्याला अनभुवान े

मादहती होते की बायकाांना शरीरे दचकटली आहते आदण पाय लोंबत आहते, 

अशा पररदस्थतीत चुांबन घेतलेल ेखपू आवडत.े त्यामळेु तो खपू वेळ ते घेत 

रादहला. दतच्या घशातनू आवाज येऊ लागला. शेवटी त्यान े दतला वळवनू 
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उघड्या दखडकीतनू जेवायच्या खोलीत सोडायचा दवचार केला. त्याच वेळी 

गस्त घालणारी पोदलसाांची गाडी दतथ े आली. साधारण तीस िुटाांवर ती 

रस्त्यावर थाांबली. त्यातनू तीन आयररश पोलीस उतरल े व त्या नवरा 

बायकोच्या ददशेने दपस्तलु काढून धाऊ लागले. “त्याना पकडा” ते ओरडले. 

पण नवऱ्यासाठी काही करणे, ह ेअशक्य होते. कारण बायको अधी आत व 

अधी बाहरे होती. ती दतच्यासाठी िारच दवदचत् अवस्था होती. तसेच 

सोडल्यास ती जदमनीवर आपटली असती. दकां वा अधाांतरी लोंबकळत रादहली 

असती. त्यामळेु तो एखाद्या नायकाप्रमाणे दतला आत ढकलत रादहला. या 

पोलीसाांना यापवूी चोराांना पकडून मारल्याबद्दल पदके दमळाली होती. त्याांनी 

दपस्तलुे काढली व प्रत्येकाला बऱ्याच गोळ्या मारल्या. दोघेही मेल.े अशा 

तऱ्हनेे बारा ददवसाांचा लेदक्सन्सगटन अनाथ झाला. त्या तीन पोदलसाना 

प्रशस्तीपत्क दमळवनू दणेारी ही बातमी सगळ्या वतवमानपत्ात बातमी छापनू 

आली. मतृ व्यक्तींच्या नातेवाईकाांनाही कळली. दसुऱ्या ददवशी जवळचे 

नातेवाईक, काही जवळच े लोक, तीन वकील व एक पाद्री त्या तटुक्या 

दखडकीच्या घरात जमल.े ते सववजण सोफ्यावर व खचु्यांवर, दसगरेट ओढत, 

शेरी दपत व आता बाळाच,े अनाथ लेदक्सन्सगटनचे, काय करावे, याबद्दल चचाव 

करत, गोल करून बसल.े लवकरच, ह ेलिात आले, की कोणीच त्या बाळाची 

जबाबदारी घ्यायला तयार नव्हत.े चचाव व वाददववाद ददवसभर चाल ूरादहले. 

प्रत्येकाने दवरोध करता येणार नाही, अशी मोठी इच्छा प्रगट केली की त्याांचे घर 

िार लहान आह ेदकां वा त्याांना आधीच एक मलू आह.े आदण दसुरे त्याांना परवडू 

शकत नाही. त्याांनाही काय कराव,े ते समजत नव्हते. ते उन्सहाळ्यात परदशेी 
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जात, दकां वा काही वषांनी बाहरेगावी जात, तेव्हा त्या बाळाचे काय करायचे, ते 

त्याना समजत नव्हत े--- आदण असेच काही बाही! सगळ्याांना मादहती होते, 

की तो बाप कजावत बडुालेला होता आदण घरही गहाण पडल ेहोते.  त्यामळेु 

बाळाला वाढवण्यासाठी, काहीच पैस े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 नातेवाईकाांना जाहीर केले, की ती बाळाची जबाबदारी घ्यायला 

तयार आह.े अजनू दतने काय साांदगतल,े तर ती त्याचा दशिणासकट सवव खचव 

करेल. तेव्हा आता सगळ्याांनी आपापल्या घरी जायला व त्याांच्या 

सदस्ददववेकबदु्धीला दवश्राांती द्यायला हरकत नाही, अस ेबोलनू ती वरती गेली 

व पाळण्यातनू बाळाला काढल.े त्याला छातीशी धरून, दतन े घर सोडले. 

दाईसकट सववजण अवाक होऊन बघत रादहले. अशा तऱ्हनेे तेरा ददवसाांच्या 

लेदक्सन्सगटनने न्सययूॉकव  सोडल े व  ददिणेकडे त्याच्या आजीबरोबर 

व्हदजवदनयाला जाऊ लागला. लेदक्सन्सगटनची पालक झालेली ग्लोस्पनमावशी 

सत्तर वषांची होती. पण दतच्याकडे पादहले, तर अस ेकधीच वाटायच ेनाही. ती 

दतच्या वयाच्या अध्याव वयाची  व उत्साही ददसायची. दतचा चेहरा छोटासा, 

सरुकुत्या पडलेला पण तरीही सुांदर होता व डोळे तपदकरी व चमकदार होत.े ती 

प्रौढ कुमाररका होती. पण तमु्हाला दतच्याकडे बघनू, असे वाटले नसत.े ती कधी 

दचडदचड करत नस ेदकां वा कटू, गळुमळुीत बोलत नस.े कुणाचा हवेा करत नस.े 
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दतला दमशा नव्हत्या. पण ती थोडी दवदचत् होती, यात काही सांशय नव्हता. 

गेली तीस वष ेती दनळ्या डोंगरउतारावर गावापासनू दरू, एका लहानशा घरात 

एकाकी आयषु्य जगत होती. दतच्याकडे पाच एकराच ेकुरण होत.े 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 म्हणज े दतला सदुृढता घालवणारे, दष्ु्टपणाच े आदण 

गचाळ वाटे. ती अांडी, लोणी, दधू, चीज, सकुा मेवा, औषधी वनस्पती व 

िळाांवर रहात अस.े दतची अशी धारणा होती, की दतच्यासाठी कुठल्याही 

प्राण्याची हत्या केली जाऊ नय.े कोळांबीदखेील नाही. जेव्हा दतच्या एका 

कोंबडीने अांडी घालणे बांद केले, तेव्हा ग्लोस्पनमावशी इतकी नाराज झाली, की 

दतने अांडी खाण ेपणूवपणे सोडून ददले. दतला बाळाांना कस ेवाढवतात, ह ेकाहीच 

मादहती नव्हत.े पण ती डगमगली नाही. न्सययूॉकव  रेल्वे स्टेशनवर दतला 

व्हदजवदनयाला नेण्यासाठी लेदक्सन्सगटनसकट ती उभी होती, तेव्हा दतने बाळाला 

दधू पाजायच्या सहा बाटल्या, डायपसव, सेफ्टी दपन्सस, प्रवासातील  दधुाची गरज 

भागवणारा एक डबा व बाळाांची दनगा राखण्यासांबधीचे एक पसु्तक घेतल.े 

अजनू काय लागते? जेव्हा गाडी चाल ूपडली, तेव्हा दतने बाळाला बाटलीतनू 

दधू पाजले. त्याच ेओले कपडे बदलले आदण त्याला झोपवनू खाली ठेवले. 

मग ती दतने दवकत घेतलेले पसु्तक वाच ूलागली.  

ती बोलली, “मला काही समस्या ददसत नाही.” आदण खरेच तशी 

नव्हती. घरी परतल्यावर, सवव काही व्यवदस्थत चाल ूझाले. छोटा लेदक्सन्सगटन 

दधू प्यायचा, ढेकर द्यायचा आदण जाांभया दऊेन शहाण्या मलुासारखा झोपनू 
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जायचा. ग्लोस्पनमावशी आनांदाने उजळायची. हळूहळू लेदक्सन्सगटन सोनेरी 

केसाांचा व दनळ्या डोळ्याांचा सुांदर मलुगा ददस ूलागला. तो आनांदी व तेजस्वी 

होता आदण आधीच वयस्क आजीला सवव बाबतीत मदत करायला दशकला 

होता. अांडी गोळा करण,े ताक घसुळणे, जदमनीतनू उकरून बटाटे काढण ेव 

डोंगराच्या कडेच्या औषधी वनस्पती गोळा करण.े लवकरच ग्लोस्पनमावशीने 

स्वतःशी त्याच्या दशिणासांबांधी दवचार सरुू केला. पण त्याला लाांब शाळेत 

पाठवण्याचा दवचार दतला करवेना. ती त्याच्यावर इतके प्रेम करू लागली होती, 

की थोडा वेळसदु्धा तो नजरेआड झाल्यास ती अस्वस्थ होई. अथावत गावात 

खोलगट दरीत शाळा होती. पण ती जागा भयाण वाटत अस.े आदण त्याला 

दतथ ेपाठवले, तर नक्कीच ते त्याला पदहल्याच ददवशी सादमष आहार करायला 

लावतील, अशी भीती दतला होती. तो स्वयांपाकघरात स्टुलावर बसनू 

दतच्याकडे ती चीज बनवताांना पहात होता, तेव्हा ती म्हणाली, “माझ्या दप्रय 

मलुा, तलुा मादहती आह ेका, मला असे वाटते, की मीच तलुा का दशकव ूनय?े” 

मलुाने त्याच्या मोठ्या दनळ्या डोळ्याांनी दतच्याकडे पादहले व 

दवश्वासपवूवक हसला व म्हणाला,  “ते छानच होईल.” 

“मी तलुा पदहली गोष्ट कुठली दशकवेन, तर स्वयांपाक कसा करायचा.” 

“ग्लोस्पनमावशी, मला ते आवडेल.”  

“तलुा आवडो की नावडो, पण कधीतरी तलुा ह े दशकावेच लागेल. 

आपल्यासारख्या सादमष आहार न करणाऱ्याांसाठी, सामान्सय लोकाांसारख े
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खाण्याचे खपू पदाथव नसतात. पण आह ेत्यात, आपण काय काय करू शकतो, 

ते आपण दशकले पादहज.े 

मलुगा बोलला, “ग्लोस्पनमावशी, आपण खात नाही अस,े सामान्सय लोक 

काय खातात?  

ती दतच ेडोके उबग आल्यासारखे हलवत, उत्तरली, “प्राणी.” 

“म्हणज ेदजवांत प्राणी?” 

“नाही. मारलेल.े” 

मलुाने िणभर दवचार केला. “म्हणज ेते मेल्यावर, त्याना परुण्याऐवजी ते 

खातात?” 

“ते ते प्राणी मरायची वाट बघत नाहीत. ते त्याांना मारतात.” 

“ग्लोस्पनमावशी, ते त्याांना कस ेमारतात?” 

“ते सहसा त्याांचा गळा सरुीन ेदचरतात.” 

“पण कुठल्या प्रकारचे प्राणी?” 

“जास्त करून गाई, डुकरे व मेंढ्या.” 

मलुगा ओरडला, “गाई? म्हणज ेडेझी, स्नोड्रॉप व दललीसारख्या?” 

“बरोबर, माझ्या मलुा.” 

“ग्लोस्पनमावशी, पण ते त्याांना कस ेखातात?” 
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“ते त्याांचे तकुडे करून दशजवतात. ते जेव्हा लाल, रक्ताळलेले व हाडाना 

दचकटलेले असत,े तेव्हा ते त्याना सवावत आवडत.े त्याांना रक्त दनघणारे, गाईच्या 

मासाचे लपके खायला आवडतात. 

“डुकरे पण?”  

“त्याांना डुकरे आवडतात.” 

मलुगा म्हणाला, “डुकराच्या मासाचे रक्ताळलेले लपके! मी कल्पना करू 

शकतो. अजनू काय खातात?” 

“कोंबडी” 

“कोंबडी?” 

“हजारो कोंबड्या.” 

“दपस ेपण?” 

“नाही रे मलुा, दपस ेनाही. आता बाहरे पळ आदण ग्लोस्पन मावशीला 

दचव्हसेची [ काांद्यासारख ेएक झाड ] झडुुपे आणनू द.े दशेील का?” 

तो पाच दवषय दशकला. वाचन, लेखन, स्वयांपाक, अांकगदणत आदण 

भगूोल. पण स्वयांपाक त्याला सवावत आवडला. लवकरच ह ेलिात आले, की 

त्याला त्यात चाांगली गती आह.े तो जन्समजात स्वयांपाकी होता. त्याच्या हातात 

कसब होते व तो चटपटीतपण ेसगळे करे. तो एखाद्या जादगुारासारखी भाांडी 

हाताळी. त्याच्या आजीपेिा कमी वेळात तो बटाटा सोलनू त्याच ेवीस पातळ 

काप करे. त्याचा टाळू खपू पटकन चव जाणणारा होता. त्याला काांद्याच्या 

सपूची चव कळे आदण लहानशा कढीदलांबाचे पान घातलेलेही कळे. इतक्या 
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लहान मलुाला ह ेसमजते ह ेबघनू, ग्लोस्पनमावशी अवाक होई. आदण खरे तर 

दतला कळत नस ेकी या मलुाचे काय करावे. पण दतला त्याचा िारच अदभमान 

वाटे. आदण याचा भदवष्यकाळ उज्वल असल्याच ेती बघे. ती मनाशी दवचार 

करे, “माझ्याकडे म्हातारपणी बघायला असा नवलपणूव मलुगा आह,े ह ेमाझे 

चाांगले नशीब आह.े” काही वषांनी दतने स्वयांपाकातनू अांग काढून घेतले. 

आता स्वयांपाकाची सगळी जबाबदारी लेदक्सन्सगटनने उचलली. आता तो 

दहा वषांचा होता आदण ग्लोस्पनमावशी ऐशीच्या घरात पोचली होती. त्याच्या 

हातात स्वयांपाकघर आल्यावर, त्यान ेदनरदनराळे प्रयोग करायला, स्वतः शोधनू 

काढलेले पदाथव बनवायला सरुवात केली. जनुे आवडत ेपदाथव त्याला रुचीपणूव 

वाटेनात. त्याला नवीनतेचा ध्यास होता. त्याच्या डोक्यात शेकडो कल्पना 

होत्या. तो म्हणाला, “मी आक्रोडाांचे सपू करून सरुवात करतो. त्यान ेते केले व 

जेवताांना ददले. ग्लोस्पनमावशी खचुीवरून उडी मारून, त्याच्या दोन्सही गालाांचा 

पापा घेत बोलली, “त ूअलौदकक बदुद्धमत्तेचा आहसे. त ूइदतहास घडवलास.”  

त्या ददवसापासनू असा एकही ददवस गलेा नाही, की जेव्हा त्यान ेएखादा 

चदवष्ट पदाथव बनवला नाही. िाझीलनट सपू, होदमनी कटलेट्स, चीज घातलेली 

भाजी, ऑम्लेट, क्रीमचीजच ेबारीक तकुडे भरलेली कोबी, अस ेअनेक पदाथव 

त्यान ेबनवल.े ग्लोस्पनमावशी म्हणाली, की दतने जन्समात अस ेचदवष्ट पदाथव 

कधी खाल्ले नव्हत.े सकाळी जेवणापवूी ती घराच्या पढुील छत असलेल्या 

जागी दतच्या डुलणाऱ्या खचुीत जाऊन, स्वयांपाकघराच्या दखडकीतनू येणारे 

वास घेत, आज जेवणात काय असेल, याचा तकव  करत बसे. ती दवचारी, मलुा, 
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त ू आज काय बनवले आहसे? तो म्हणे, “ग्लोस्पनमावशी, त ू तझुा अांदाज 

साांग.” 

ती जोराने हुांगनू म्हण,े “मला सॅदल्सिाय [ यरुोदपयन कां द ] चा वास येतो 

आह.े” 

मग तो दहा वषांचा मलुगा बाहरे यऊेन तोंडभर हसत दवजयाने गोड 

वासाची मळुाांची वािाळललेी भाजी घेऊन येई. दतची चव घेत, ती म्हण,े “काय 

करायचे ते तलुा छान कळत.े त ू आताच्या आता कागद व पेन घेऊन 

स्वयांपाकाचे पसु्तक दलहायला घेतल ेपादहजेस.” 

त्याने भाजी चावत, टेबलापलीकडून दतच्याकडे पादहले. ती ओरडली, 

“का नाही? मी तलुा दलहायला दशकवल े आह े व स्वयांपाक करायलाही 

दशकवल ेआह.े तेव्हा तलुा एवढेच करायचे आह,े की दोन्सही गोष्टी एकत् करून, 

पसु्तक दलहायच ेआह.े दप्रय मलुा, त ूस्वयांपाकावरचे पसु्तक दलही. ते तलुा 

जगप्रदसद्ध करेल.” 

तो म्हणाला, “ठीक आह.े मी दलदहतो.” 

त्या ददवसापासनू, लेदक्सन्सगटनने ते मोठे काम सरुु केले, जे पढेु आयषु्यभर 

त्याला कायवरत ठेवणार होत.े त्यान ेत्याचे नाव ठेवले, ‘चाांगल ेआदण सकस 

खा’ 

सात वषांनी, तो सतरा वषांचा झाला, तेव्हा त्यान ेनऊ हजार वेगवेगळ्या 

चदवष्ट नावीन्सयपणूव पाककृती बनवण्याचा पराक्रम केला होता. पण अचानक 

त्याच्या या मेहनतीत ग्लोस्पनमावशीच्या दनधनाने, खांड पडला.  
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रात्ी दतला जोरदार चक्कर आली. कसला आवाज येतो आह,े ह े

बघायला लेदक्सन्सगटन दतच्या झोपायच्या खोलीत घसुला. त्यान े दतला 

अांथरुणावर झोपनू ओरडताना पादहले. ती ओरडून दशव्याशाप दते 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, त्यान े गोठ्यातील 

तळ्यातनू बादलीभर पाणी आणल ेआदण दतच्या डोक्यावर ओतले. पण यामळेु 

िक्त दतची चक्कर वाढली व तासाभरात म्हातारी वारली. ती नक्की मेली आह े

याची खात्ी करण्यासाठी दतला दचमटे काढत, दबचारा मलुगा म्हणाला, “ह ेिार 

वाईट झाले. दकती अचानक आदण दकती झटपट ह ेझाले! काही तासाांपवूीच 

तर ती चाांगली उत्साही होती. दतने मी केलेला नवीन पदाथव, अळांबीचे बगवर 

तीनदा वाढून घेऊन खाल्ल.े तो छान झाल्याचेही साांदगतल.े” 

खपू वेळ शोक केल्यावर, त्याला आजीच्या प्रेमाचे भरते आले. पण त्यान े

स्वतःला सावरले आदण दतला गोठ्याच्या मागे परुले.  

दसुऱ्या ददवशी दतच्या वस्त ूआवरताांना, त्याला एक पाकीट दमळाले. ते 

दतच्या हस्तािरात, त्याला उद्दशेनू दलदहले होते. त्याने ते उघडल.े त्यात दोनशे 

पन्सनास डॉलसवच्या नोटा आदण दचठ्ठी दनघाली. त्यात दलदहले होत,े “दप्रय मलुा, 

त ूतेरा ददवसाांचा असल्यापासनू कधी डोंगरापलीकडे गेलेला नाहीस. पण मी 

मेल्याबरोबर त ू बटू चढवनू, व स्वच्छ शटव घालनू, गावात गेले पादहजेस व 

डॉक्टरला भटेले पादहजेस. त्याला माझ्या मरणाचा परुावा म्हणनू, प्रमाणपत् 
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द्यायला साांग. मग ते प्रमाणपत् घेऊन माझ्या वदकलाकडे, दमस्टर झकेुरमनकडे 

जा. तो न्सययूॉकव ला रहातो. या पादकटातील पैस ेडॉक्टरला दणे्यासाठी व तझु्या 

न्सययूॉकव च्या प्रवासासाठी आहते. त ूदतथे जाशील, तेव्हा दमस्टर झकेुरमन तलुा 

अजनू पैस ेदतेील. माझी तलुा अशी कळकळीची दवनांती आह,े की ते पैस ेत ू

तझु्या स्वयांपाकाच्या व भाज्याांच्या सांशोधनासाठी वापर. ते नीटपणे पणूव 

होईपयंत, तझु्या पसु्तकाचे काम त ूसरुु ठेव. 

तझुी प्रेमळ आजी, ग्लोस्पन 

नेहमी त्याच्या आजीच ेऐकणाऱ्या लेदक्सन्सगटनने पैस ेदखशात ठेवले, बटू 

घातले, स्वच्छ शटव घातला व डोंगर ओलाांडून डॉक्टर रहात होता, दतथ ेगावात 

गेला. 

डॉक्टर म्हणाला, “म्हातारी ग्लोस्पन? अरे दवेा, ती मेली?” 

मलुगा उत्तरला, “खात्ीन ेती मेली. तमु्ही माझ्याबरोबर घरी या. मी जमीन 

उकरून तमु्हाला दाखवतो, आदण तमु्ही बघनू खात्ी करा.” 

डॉक्टरने दवचारले, “त ूदकती खोल खणले आहसे? 

“मला वाटते, सहा/ सात िूट असेल.” 

“आदण दकती वेळापवूी?” 

“ओहो, साधारण आठ तासाांपवूी असेल.” 

“मग ती मेली आह.े मी प्रमाणपत् दतेो.” 
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आता आपला नायक दमस्टर झकेुरमनला भेटायला न्सययूॉकव च्या 

प्रवासासाठी दनघाला. त्याने पायी प्रवास केला. तो झडुुपाांखाली झोपला. तो 

बेरी आदण रानटी वनस्पती खात रादहला. त्याला दतथ ेपोचायला सोळा ददवस 

लागले. सत्तावन्सनाव्या रस्त्यावर उभे राहून आजबूाजलूा बघत, तो म्हणाला, 

“काय शहर आह!े इथ ेगाई नाहीत, कोंबड्या नाहीत. इथ ेग्लोस्पनमावशीसारखे 

कोणीच ददसत नाही.” 

लेदक्सन्सगटनला दमस्टर सॅम्यएुल झकेुरमन, त्यान े पवूी पादहलेल्या 

कोणासारखाच ददसला नाही. तो छोटासा, िोपशा, करड्या रांगाच्या 

ओघळलेल्या गालाांचा, कोनिळी रांगाच्या नाकाचा माणसू होता. तो जेव्हा हस,े 

तेव्हा त्याच्या तोंडातनू छान सोन्सयासारखे तकुडे चकाकत. त्याच्या आरामशीर, 

मोठ्या कायावलयात त्यान ेलेदक्सन्सगटनशी हातदमळवणी केली. त्यान ेत्याच्या 

आजीच्या मरणाबद्दल, त्याचे अदभनांदन केले. तो म्हणाला, “तलुा मादहती 

असेल की तझुी आवडती आजी/पालक चाांगल्यापैकी पैस ेराखनू होती.  

“म्हणज ेतमु्हाला गाई आदण कोंबड्या अस ेम्हणायचे आह ेका?” 

दमस्टर झकेुरमन म्हणाले, “अधाव दमदलयन डॉलसव.” 

“दकती?” 

“अरे मलुा, अधाव दमदलयन डॉलसव. आदण ते दतने तलुा ददल ेआहते.” 

दमस्टर झकेुरमन खचुीत मागे रेलले आदण त्याांच्या मोठ्या पोटावरून हात 

दिरवला. त्याच वेळेस त्याांनी त्याांच्या कोटाच्या आत शटावमध्य ेगपु्तपणे उजवे 

बोट दिरवनू खाजवायला सरुवात केली. ह े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 तलुा पांचवीस हजार डॉलसव दमळतील.” 

लेदक्सन्सगटन ओरडला, “मी श्रीमांत झालो. ह ेमस्त झाल.े आता लवकरच 

मला पैस ेदमळतील का?” 

दमस्टर झकेुरमन म्हणाले. “असे बघ, येथील कर कापणाऱ्या 

अदधकाऱ्याांशी माझी ओळख आह.े मला आत्मदवश्वास आह,े की मी सवव 

मरणकर व काळे कर न घेण्यासाठी त्याांचे मन वळव ूशकेन.” 

लेदक्सन्सगटन पटुपटुला, “तमु्ही दकती दयाळू आहात!” 

“अथावत मला कुणाला तरी पैस ेचारायला लागतील.” 

“दमस्टर झकेुरमन, तमु्ही म्हणाल तसे.” 

“मला वाटते, एक लाख परेुसे होतील.” 

“अरे बापरे, ह ेिारच आहते, नाही का?” 

दमस्टर झकेुरमन म्हणाले, “कर इन्सस्पेक्टरला वा पोदलसाला कधीच कमी 

पैस ेदऊेन चालत नाही.” 

मलुाने शाांतपणे दवचारले, “बरोबर आह.े पण मग मला दकती पैसे 

उरतील?” 

“दीडश े हजार डॉलसस. पण त्यातनू तलुा परुण्याचा खचव वजा करावा 

लागेल.” 

“परुण्याचा खचव?” 
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“परुणाऱ्या सांस्थेला तलुा ते पैस ेद्यावे लागतील. तलुा ते मादहती असेल.” 

“पण दमस्टर झकेुरमन, मी स्वतःच दतला गोठ्यामागे परुले.” 

वकील बोलला, “मला त्याबद्दल सांशय नाही. तरी काय झाले?” 

“मी कधीच परुणाऱ्या सांस्थेला बोलावले नाही.” 

दमस्टर झकेुरमन शाांतपणे म्हणाले, “तलुा मादहती नसेल, पण या राज्यात 

असा कायदा आह,े की परुणाऱ्या सांस्थेचे दबल चकुते केल्यादशवाय वारसाला 

हक्काने दमळणारी रक्कम दमळणार नाही.” 

“म्हणज ेतमु्हाला अस ेम्हणायचे आह,े की असा कायदा आह?े” 

“अगदी खात्ीने, असा कायदा आह.े परुणाऱी सांस्था ही एक राष्ट्रीय सांस्था 

आह.े दतला सांरिण दमळालेच पादहज.े” 

दमस्टर झकेुरमन स्वतः एका साववजदनक डॉक्टराांच्या गटाबरोबर एक 

सांस्था चालवत असत. त्यात नऊ चैनबाज परुणाऱ्या सांस्था होत्या. 

िकुलीनमध्ये त्याांचा दकमती वस्त ूठेवायच्या पेट्या बनवणारा कारखाना होता. 

वॉदशांगट्नमध्ये प्रेत सडू नय े म्हणनू करायच े उपाय दशकवणारे एक 

पदवीधराांसाठीचे  महादवद्यालय होते. दमस्टर झकेुरमन याांच्या दृष्टीकोनातनू, 

मरण ह ेपणूवपणे धादमवक कमवकाांड होते. खरे तर हा सवव व्यवसाय व्यापारासाठी 

येशचू्या जन्समाइतकाच चलती असलेला होता. ते म्हणाले, अस ेएकट्यानेच 

जाऊन तझु्या आजीला परुायचा तलुा अदधकार नाही. मळुीच नाही.” 

“दमस्टर झकेुरमन, मला माि करा.” 

“ह ेतर त्ासदायक कृत्य आह.े” 
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“दमस्टर झकेुरमन, मी तमु्ही म्हणाल, तसे करेन. मला िक्त एवढ े हव े

आह,े की सवांचे सवव पैस ेददल्यावर मला दकती पैस ेदमळणार आहते.” 

दतथ े शाांतता पसरली दमस्टर झकेुरमननी एक ससु्कारा टाकला आदण 

बेंबीजवळ बोट दिरवत, गपु्त खलबत े चाल ू ठेवली. त्याांनी मोठ्याने हसत, 

सचुवले, “तलुा पांधरा हजार दमळतील, नाही का? 

“ही चाांगली रक्कम आह.े” 

“ती मी आज दपुारी माझ्याबरोबर घेऊन जाऊ शकतो का?” 

“घेऊन न जायच ेकाही कारण मला ददसत नाही.” 

मग दमस्टर झकेुरमननी त्याच्या रोखपालाला बोलावले आदण त्याला 

लेदक्सन्सगटनला पांधरा हजार रोख व ररसीट द्यायला साांदगतले. तो मलुगा दबचारा 

काहीतरी दमळाले या आशेन,े ते कबलू करून बसला. ते पैस े त्यान े त्याच्या 

दपशवीत ठेवले. मग त्यान े दमस्टर झकेुरमनशी हातदमळवणी केली. त्याांचे 

आभार मानल ेआदण त्यान ेकायावलय सोडल.े रस्त्यावर आल्यावर आपल्या 

नायकाने दचत्कार केला, “आता सवव जग माझ्या मठुीत आह.े आता माझे 

पसु्तक छापले जाईपयंत, माझ्याकडे पांधरा हजार रोख आहते आदण त्यानांतर 

अथावत मला अजनू दमळतील.” तो िुटपाथवर कुठल्या ददशेने जावे, असा 

दवचार करत उभा राहीला. तो डावीकडे वळून, आजबूाजचूी शोभा बघत 

सावकाश चाल ूलागला. तो हवा हुांगत बोलला, “काय छान वास येतो आह.े 

मी इथ ेथाांब ूशकतो. त्याच्या घ्राणेंदद्रयाने त्याला स्वयांपाकघरातील खमांग वास 

ददला. बसच्या मागील बाजनूे दडझेलचा धरू दनघत होता. “माझे नाक पणूवपणे 
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गाळात जायच्या आत मला येथनू बाहरे पडल ेपादहज.े पण तत्पवूी मला माझी 

भकू शमवली पादहज.े मी भकेुने मरतो आह.े त्या गरीब दबचाऱ्या मलुाने काही 

थातरुमातरु खाऊन एवढा वेळ काढला होता. “मला छानसे होदमनी कटलेट 

आवडेल दकां वा काहीतरी रसदार पेय.” तो स्वतःशीच बोलला. त्याने रस्ता 

ओलाांडला आदण एका लहानशा हॉटेलात दशरला. आत गरम, शाांत आदण 

अांधारी होत.े कोबी आदण तपुाचा वास येत होता. अजनू एकच तपदकरी टोपी 

घातलेले दसुरे दगऱ्हाईक होते. तो त्याच्या अन्सनावर तटूुन पडला होता. त्यान े

लेदक्सन्सगटन आत आल्यावर त्याच्याकडे पादहलेही नाही.  

आपला नायक टेबलाच्या एका कोपऱ्यात बसला आदण त्याची बॅग 

खचुीच्या पाठीला लावली. ह ेिार रुचीपणूव चालले आह,े अस ेतो स्वतःशी 

म्हणाला. माझ्या सतरा वषांच्या आयषु्यात मी माझे दधू तापवनू बाटलीत 

भरणारी दाई मॅकपोटल सोडली तर, मी आदण ग्लोस्पन मावशी, या िक्त 

दोघाांसाठीच्याच, स्वयांपाकाचीच चव घेतली आह.े पण आता मी नवीन 

स्वयांपाक्याच्या हाताची चव घेणार आह.े आदण जर मी नशीबवान असेन, तर 

मला माझ्या पसु्तकासाठी, काही नवीन कल्पना दमळतील. मागील सावलीतनू 

एक वेटर आला आदण त्याच्या टेबलाशेजारी उभा रादहला. लेदक्सन्सगटन 

बोलला, ‘मला एक मोठे होदमनी कटलेट हव ेआह.े ते तव्यावर प्रत्येक बाजनूे 

आांबट क्रीमसकट पांचवीस सेकां द भाजायला हव.े ते दणे्यापवूी त्यावर दचमटूभर 

लव्हजेचा दशडकावा करून द्याव.े अथावत तमुच्या स्वयांपाक्याला याहून जास्त 

चाांगली पद्धत मादहती असले तर त्याची चव बघायला मला आनांदच होईल. 

वेटरने एका बाजलूा डोके कलत ेठेऊन दगऱ्हाईकाकडे पादहले. त्यान ेदवचारल,े 
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“तमु्हाला भाजलेले डुकराचे माांस व कोबी हव ेआह ेका? एवढेच आमच्याकडे 

उरले आह.े” 

“भाजलेले काय आदण कोबी?” 

वेटरने दखशातनू एक मातकट रुमाल काढला आदण तो चाबकू 

मारल्यासारखा जोराने हलवनू, ओले नाक सूां सूां करत जोराने त्यात दशांकरले. 

नाकपड्ुयाांमधनू हवा सोडत, तो म्हणाला, “तमु्हाला ते हव ेआह ेकी नको?” 

लेदक्सन्सगटन बोलला, “ते काय आह,े याची मला मळुीच काहीही कल्पना 

नाही. पण ते चाखनू बघायला मला आवडेल. अस े बघ, मी स्वयांपाकावर 

पसु्तक दलदहतो आह े आदण --- “  वेटर ओरडला, “एक डुकराचे माांस व 

कोबी” हॉटेलच्या मागील बाजचू्या अांधारातनू, त्याला उत्तर दमळाले. वेटर  

नाहीसा झाला. लेदक्सन्सगटन त्याच्या चाांदीच्या खासगी सरुा आदण काटा 

यासाठी बॅगकेडे वळला. ते त्याला ग्लोस्पनमावशीने तो सहा वषाचंा 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 तकुडा होता. वास घणे्यासाठी, लेदक्सन्सगटन अधीरतेने पढेु 

वाकला. तो वािाळता पदाथव त्याच्यासमोर ठेवल्यावर, त्याचा वास घेण्यासाठी 

त्याच्या नाकपड्ुया, थरथरत, हुांगत  िुलल्या. तो बोलला, ”ह ेतर स्वगावसारखे 

आह.े काय घमघमाट येतो आह!े त्याच्या दगऱ्हाईकाकडे काळजीपवूवक बघत, 

वेटर एक पाऊल मागे झाला.  
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त्याची सरुी व काटा सरसावनू, आपला नायक ओरडला, “माझ्या  

आयषु्यात मी कधीच इतका छान आदण नवलपणूव वास घेतलेला नाही. ह े

बनवले आह ेतरी कस?े” तपदकरी कपड्यातील माणसाने आजबूाजलूा पादहल े

व खाण्याकडे वळला. वेटर स्वयांपाकघराकडे दनघाला होता. एक लहानसा 

मासाचा तकुडा लेदक्सन्सगटनने कापला. तो काट्याला लावला. तो वास 

घेण्यासाठी नाकापयंत नेला. नांतर तो तोंडात टाकला. तो हळूहळू चाव ूलागला. 

त्याच े डोळे अधववट दमटलेल े होते. शरीर आतरुले होते. तो ओरडला, “ह े

अप्रदतम आह.े हा काही नवाच स्वाद आह!े ओहो, माझ्या आवडत्या 

ग्लोस्पनमावशी, हा चदवष्ट पदाथव खायला, त ूइथ ेअसायला हवी होतीस. वेटर, 

ताबडतोब इकडे ये.” 

आश्चयवचदकत झालेला वेटर दसुरीकडून त्याच्याकडे बघत होता. पण तो 

जवळ येत नव्हता. लेदक्सन्सगटन शांभर डॉलरची नोट िडकावत म्हणाला, “जर 

त ूजवळ येऊन माझ्याशी बोललास, तर मी तलुा एक भेट दईेन. कृपया जवळ 

येऊन माझ्याशी बोल.” 

वेटर घाबरत टेबलाशी आला आदण नोट घेऊन गेला. तो सवव बाजूांनी त्या 

नोटेकडे बघ ूलागला. मग त्यान ेती पटकन स्वतःच्या दखशात टाकली. 

त्याने दवचारल,े “अरे दमत्ा, मी तझु्यासाठी काय करू शकतो? 

लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “हा चदवष्ट पदाथव कसला व कसा बनवला आह,े 

ह ेत ूमला साांदगतलेस, तर तलुा मी अजनू शांभर डॉलरची नोट  दईेन.” 

“मी तलुा आधीच साांदगतल ेआह.े ह ेडुकराचे माांस आह.े” 
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“आदण पोकव  म्हणज ेनक्की काय?” 

वेटर त्याच्याकडे दनरखनू बघत म्हणाला, “त ू यापवूी कधी डुकराचे 

भाजलेले माांस खाल्ले नाहीस?” 

“कृपा करून, मला काय ते साांग. मला अस ेसांशयात ठेऊ नकोस.” 

वेटर म्हणाला, “ह ेडुक्कर असत.े ते बांद भाांड्यात ओव्हनमध्य ेठेवायचे.” 

“डुक्कर?” 

“पोकव  म्हणजे डुक्कर असते. तलुा ह ेमादहती नाही का?” 

“म्हणज ेह ेडुकराचे माांस आह?े 

“खात्ीने हो.” 

मलुगा चाचरत म्हणाला, “पण --- पण ह े अशक्य आह.े 

ग्लोस्पनमावशीला पदाथांबद्दल जगातील कुणाहीपेिा जास्त मादहती आह.े ती 

म्हणाली होती की कुठल्याही प्रकारचे माांस ह ेउबग आणणारे, उलटी करणारे व 

भयांकर असत.े आदण तरीही माझ्या ताटलीतील हा तकुडा मी आतापयंत चव 

घेतलेल्या जगातील कुठल्याही वस्तपेूिा जास्त चदवष्ट आह.े आता त ूयाचे 

स्पष्टीकरण कसे दशेील? ते तसे असत,े तर मला ग्लोस्पन मावशीने ते साांदगतल े

असत.े” 

वेटर म्हणाला, तझु्या आजीला ते कस ेदशजवायच,े ते मादहती नसेल.” 

“ह ेशक्य असेल का?” 

“हो, नक्कीच तसे असेल. दवशेषतः पोकव  जर नीट दशजवल ेनाही तर ते 

खाता येत नाही. 
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लेदक्सन्सगटन ओरडला, “यरेुका! तसेच झाले असणार. दतने ते चकुीचे 

केले असणार.” 

त्याने वेटरला अजनू एक शांभर डॉलरची नोट ददली. “मला स्वयांपाक 

घरात घेऊन चल. ह ेकोणी बनवले, त्याच्याशी माझी गाठ घालनू द.े” 

लगेच लेदक्सन्सगटनला दतथ े नेले गेल.े दतथ े त्याची ते बनवणाऱ्या 

स्वयांपाक्याशी गाठ घालनू दणे्यात आली. तो वयान ेमोठा माणसू होता. त्याच्या 

मानेवर एका बाजलूा परुळ होते. वेटर बोलला, “आता तलुा मला अजनू शांभर 

डॉलर द्यावे लागतील. लेदक्सन्सगटन िारच उपकृत झाला. पण यावेळेस त्यान े

पैस ेस्वयांपाक्याला ददले. तो म्हणाला, “ह ेबघ, मला या वेटरन ेजे साांदगतले, 

त्यामळेु मी गोंधळलो आह.े तमु्हाला खात्ी आह ेका, की मी आता खाल्लेला 

पदाथव हा डुकराच्या माांसापासनू बनवललेा होता?” 

त्याने वेटरकडे बघनू डोळे दमचकावले व बोलला, “मला वाटत,े ते 

डुकराचे माांसच होते.” 

“म्हणज ेतमुची खात्ी नाही आह?े” 

“एखाद्याला खात्ी कशी असेल?” 

“मग ते दसुरे काय अस ूशकेल?” 

स्वयांपाकी वेटरकडे बघत, हळू म्हणाला, “असेही अस ूशकेल की 

ते माणसाचे माांस आह.े” 

“म्हणज ेतमु्हाला माणसू म्हणायचे आह?े” 

“हो.” 
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“अरे बापरे!” 

“दकां वा बाईही अस ू शकेल. बाई दकां वा परुुष, दोघे चवीला सारखेच 

लागतात.” 

मलुाने जाहीर केले, “तमु्ही मला खरोखर थक्क करून सोडल ेआह.े” 

 “प्रत्येकजण जगताांना दशकतो.” 

“ह ेखरे आह.े” 

स्वयांपाक्याने जाहीर केले, “पण खरे तर, हल्ली आम्हाला डुकराच्या 

मासाऐवजी कसाई माणसाचे मासच पाठव ूलागला आह.े” 

“खरे की काय?” 

“खरे तर ह ेसाांगणे अशक्य आह,े की कुठल ेमाांस कुणाचे आह.े दोन्सही 

चाांगली असतात.” 

“मी आता खाल्लेला पदाथव िारच रुचकर होता. 

स्वयांपाकी म्हणाला, “तमु्हाला तो आवडला, म्हणनू मला आनांद झाला. 

पण प्रामादणकपणे साांगायच े झाले, तर तो डुकराचा तकुडाच होता. मला 

त्याबद्दल खात्ी वाटते.” 

“अस ेम्हणता?” 

“हो.” 

लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “मग तसेच असणार. आता मी तमु्हाला अजनू 

एक शांभर डॉलरची नोट दतेो. तमु्ही मला ह ेसाांगा, की तमु्ही हा पदाथव कसा 

बनवला?” 
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नोट दखशात ठेऊन, स्वयांपाकी डुकराच्या मासाचा तकुडा कसा 

दशजवायचा, याचे रांगीत वणवन करू लागला. मलुाला त्या इतक्या छान 

पदाथावच्या कृतीतील एकही शब्द चकुवायचा नसल्याने, स्वयांपाकघरातील 

टेबलावर बसनू, सगळे तो त्याच्या वहीत दलहून घेऊ लागला. 

स्वयांपाक्याचे साांगनू झाले, तेव्हा त्याने दवचारले, “एवढेच?” 

“हो, एवढेच.” 

“पण अजनू काहीतरी असले पादहजे.” 

स्वयांपाकी म्हणाला, “तमु्हाला सरुवातीला डुकराच्या माांसाचा चाांगला 

तकुडा दमळायला हवा. तर तमु्ही अधी लढाई दजांकता. डुक्कर चाांगले असले 

पादहज ेआदण कसायाने त्याला चाांगले कापले पादहज.े नाहीतर, तमु्ही ते कसेही 

दशजवल,े तरी वाईटच लागणार.” 

लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “मला एक कापनू दाखवा. म्हणज ेमला दशकता 

येईल.” 

स्वयांपाकी म्हणाला, “आम्ही स्वयांपाकघरात डुकरे कापत नाही. िोनक्स 

मधील एका दकुानातनू, त ूआता खाल्लेला तकुडा आणला होता.” 

“मग मला तो पत्ता द्या.” 

स्वयांपाक्याने त्याला पत्ता ददला. आपला नायक दोघाांच े त्याांच्या 

दयाळूपणाबद्दल, खपू वळेा आभार मानत, बाहरे पडला व एक टॅक्सी करुन 

िोनक्सकडे दनघाला. ते मोठे चार मजली दकुान होत.े त्याच्या आजबूाजलूा 

कस्तरुीमगृासारखा गोड वास येत होता. आत दशरायच्या  जागी मोठी सचूना 
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लावलेली होती, की इथ े येणाऱ्याांच े कुठल्याही वेळी स्वागत आह.े त्यामळेु 

लेदक्सन्सगटनला धीर आला. तो इमारतीभोवती असलेल्या िरसबांद अांगणातनू 

चालत गेला. मग त्याला खणुाांच ेिलक लागले. त्याप्रमाणे तो चालत रादहला. 

नांतर तो मखु्य इमारतीपासनू वेगळ्या असलेल्या एका लोखांडी छताखाली 

आला. दरवाज्यावर नम्रपण ेथाप दऊेन, तो आत दशरला. दतथ ेत्याच्याआधी 

सहा लोक होते. दतथ ेदोन नऊ व अकरा वषांच्या मलुाांसकट एक जाड बाई 

होती. जण ूमधचुांद्राला आल्यासारखे, चमकदार डोळ्याांचे एक दाम्पत्य होते 

आदण दतथे एक लाांब पाांढरे हातमोजे घातलेली अशक्त बाई, समोर बघत ताठ 

बसलेली होती. दतने हात दमुडून माांडीवर ठेवले होत.े लेदक्सन्सगटनला आश्चयव 

वाटले, की सगळे त्याच्यासारखे स्वयांपाकावर पसु्तके दलदहत होत ेका. कोणी 

बोलत नव्हत.े पण त्यान ेजेव्हा त्याांना मोठ्याने प्रश्न दवचारला, तेव्हा त्याला 

उत्तर दमळाले नाही. ती मोठी माणस ेिक्त गपु्तपणे एकमेकाांकडे बघनू हसली व 

डोकी हलवली. ती दोन मलु ेत्याच्याकडे तो वेडा असल्यासारखी रोखनू बघत 

रादहली. लवकरच दार उघडून, गलुाबीसर आनांदी चेहऱ्याचा एक माणसू 

खोलीत डोकावला. तो म्हणाला, “पढुचा नांबर” मग दोन मलुे व त्याांची आई 

उठून बाहरे गलेे. दहा दमदनटाांनी तोच मनषु्य परत येऊन म्हणाला, “पढुचा नांबर” 

मग मधचुांद्राला आल्यासारखे ददसणारे दाम्पत्य उडी मारून उभे रादहले व 

त्याच्यामागोमाग बाहरे गलेे. दोन नवीन माणस ेआली. ते मध्यमवयीन नवरा 

बायको होते बायकोच्या हातात वाणसामानाची दपशवी होती. “पढुचा नांबर” 

म्हटल्यावर, लाांब पाांढरे मोज ेघातलेली बाई उठली व गेली. खपू लोक आले व 

कडक पाठीच्या खचु्यांवर बसल.े परत चौथयाांदा तो माणसू आला व आता 
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बाहरे जाण्याची पाळी लेदक्सन्सगटनची होती. “माझ्या पाठोपाठ या” असे ऐकून 

तो मलुाला मखु्य इमारतीकडे नेऊ लागला. भरभर चालत मलुगा स्वतःशी 

बोलला, “ह ेदकती उद्दीदपत करणारे आह!े माझी एवढीच इच्छा आह,े की आता 

माझी ग्लोस्पनमावशी माझ्याबरोबर असायला हवी होती.” 

तो माणसू म्हणाला, “मी िक्त प्राथदमक काम करतो. मग मी तलुा अजनू 

दसुऱ्या कुणाच्या तरी हवाली करतो.” 

मलुगा दवदचत्पण ेओरडला, “तमु्ही म्हणाल तसे.”  

प्रथम ते इमारतीच्या मागील बाजसू असलेल्या दठकाणी गेले. दतथ ेअनेक 

डुकरे वावरत होती. तो माणसू बोलला, “इथ ेयाची सरुवात होते आदण इथनू ती 

आत जातात.  

“कुठे?” 

“दतथ.े” त्या माणसाने कारखान्सयाच्या दभांतीबाहरे असलेल्या, एका लाांब 

लाकडी दनवाऱ्याकडे बोट केले. “आम्ही याला अडकवण्याची जागा म्हणतो. 

इकडून या.” 

रबरी बटू घातलेली तीन माणस ेडझनभर डुकराांना त्या जागेत ढकलत 

होती. लेदक्सन्सगटनही आत गेला. “आता ते त्याांना कस ेअडकवतात, ते पहा. 

आत एक छत नसलेली लाकडी खोली होती. दतथ ेएक हुक असलेली स्टीलची 

वायर होती. ती दभांतीच्या कडेने तीन िुटाांवर हलत होती. जेव्हा ती दनवाऱ्याच्या 

शेवटाकडे गेली, तेव्हा दतथ ेदतची ददशा अचानक बदलली. दतथनू ती उघड्या 

छतातनू सरळ वर मखु्य इमारतीकडे गेली. गेली. बारा डुकरे शाांतपणे लाकडी 
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खोलीतनू त्याना भीती वाटत, हाकलत नेली गेली. रबरी बटू घातलेल्या एका 

माणसाने धातचूी वायर खाली ओढली आदण जवळच्या डुकराला मागील 

बाजनू ेलावली. मग तो वाकला आदण वायरच्या एका बाजचूे वेटोळे करून, 

त्या डुकराच्या मागील पायात अडकवल.े दसुरे टोक त्यान ेहलणाऱ्या वायरच्या 

हुकाला बाांधले. वायर दिरत होती. दतचा िास बसनू डुकराचे पाय वर मागे 

ओढले गेले आदण डुक्कर मागे मागे जाऊ लागले. पण पडल ेनाही. ती डुकराची 

झटपट हालचाल होती. ते कसेबस े तीन पायाांवर तोल साांभाळून होते व 

दहसक्याला तोड दते िूटािूटावर उड्या मारत होते. दजथ ेवायरची ददशा बदलनू 

ती  सरळ वर गेली, दतथे डुकराला अचानक धक्का ददला गेला आदण ते वर 

उचलले गेले. बचावाच्या दकां काळ्याांनी पररसर भरून गेला.  

लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “ही लिवेधक आदण रुचीपणूव कृती आह.े” 

“पण वर जाताांना मजेशीर तटुणारा आवाज कसला येत होता? 

तो माणसू उत्तरला, “बहधुा पायाचे हाड दकां वा दोन पाय दजथनू सरुु 

होतात, तेथील हाड मोडल्याचा.” 

“पण असा आवाज आलेले चालते का?” 

“न चालायला काय झाले?” 

“तमु्ही हाडे खात नाही का?” 

रबरी बटू घातलेल े लोक एकामागनू एक डुकराांना बाांधल्यावर, त्याांना 

दिरत्या वायरच्या हुकाला अडकवण्यात गुांग होते. नांतर त्याना उघड्या 

छतामधनू, दोरीच्या सहाय्याने त्याांच्या ओरडण्यासहीत बाहरे िेकले जात होते. 
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लेदक्सन्सगटन म्हणाला, “भाज्या तोडण्यापेिा ही कृती िारच वेगळी आह.े 

ग्लोस्पनमावशीने ह े कधीच केले नसते.” शेवटच े डुक्कर वर उचलले गेले, 

तोपयंत लेदक्सन्सगटन, आकाशाकडे दनरखनू बघत होता. रबरी बटू घातलेला 

माणसू त्याच्याकडे गपुचपू आला आदण वायरचे एक टोक त्या मलुाच्या 

घोट्याला बाांधल ेआदण दसुरे टोक हलणाऱ्या वायरला बाांधले. पढुच्या िणी 

काय होते आह,े ह े कळायच्या आत, आपल्या नायकाच्या पायाला धक्का 

बसनू, तो अडकण्याच्या खोलीत ओढला गेला. तो ओरडला, “थाांबवा. माझा 

पाय अडकला गेला आह.े” पण कुणालाही ते ऐकू गेले नाही. पाच सेकां दानी 

दःुखी मलुगा धक्का बसनू जदमनीवरून उचलला गेला आदण एक कोपर 

अडकलेल्या अवस्थेत, गळाला लागलेल्या माशासारखा, उघड्या छतातनू 

सरळ वर गेला. 

“मदत करा. मदत करा. मोठी चकू झाली आह.े मशीन थाांबवा. मला 

खाली उतरवा.” 

त्या माणसाने तोंडातनू दसगरेट बाजलूा केली आदण शाांतपणे वर खेचल्या 

जाणाऱ्या मलुाकडे पादहल.े पण तो काहीच बोलला नाही. रबरी बटुातील 

माणस ेआधीच डुकराांचा पढुचा तािा आणायला गेली होती.  

आपला नायक ओरडत होता, “मला वाचवा. मला खाली उतरवा.” पण 

आता तो इमारतीच्या सवावत वरील मजल्यावर चालला होता. दतथ ेवेगवान पट्टा 

सापासारखा वळून, दभांतीतील मोठ्या भोकाकडे, दार नसलेल्या दाराकडे जात 

होता. दतथ ेउांबरठ्यावर गडद दपवळे रबरी अॅप्रन घातलेल,े स्वगावच्या दारातील 
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सेंट पीटरसारख े ददसणारे पहारेकरी उभे होते. लेदक्सन्सगटनने त्याांना वरपासनू 

खालपयंत पादहले. पण तरीही त्याला त्याांच्या चहेऱ्यावर पणूव शाांततेची व 

दयाळूपणाची जाणीव झाली. ते चेहरे आनांदी असनू, त्याांचे डोळे चमकून, ते 

खेदपवूवक हसत होते. गालावर खळ्या पडत होत्या. या सवावमळेु, त्याला आशा 

वाटली.  

पहारेकरी हसत म्हणाला, “हलॅो.” 

आपला नायक ओरडला, “लवकर, मला वाचवा.” 

“आनांदाने.” त्याच्या डाव्या हाताने त्यान ेलेदक्सन्सगटनचा कान पकडून, 

मोठ्या चपळपणे, कसब वापरून, सरुीने 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 

दसुऱ्या टोकाला, दवस्तवावर ठेवलेले, धरू येणारे, पाणी असलेले आदण मोठे 

झाकण व हडँल असलेले भाांडे होते. त्यातील वािेत अधववट लपलेल्या अांधारी 

आकृती उद्दीदपत होऊन, नाचत होत्या. त्यावरून वायरचा पट्टा दिरत होता. त्या 

उकळत्या पाण्यात, डुकरे एक एक करून, बडुत होती. त्याांच्या पढुच्या पायात, 

पाांढरे मोजे होत.े एकाएकी आपल्या नायकाला झोप यऊे लागली. पण त्याच्या 

चाांगल्या  बळकट हृदयाने शेवटच्या रक्ताचा थेंब बाहरे पांप केला जगातील शक्य 

असेल, ते सवव चाांगले पढेु केले गेले.  
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Edward the Conqueror 

जेिा एडवडड  

 

 

दतच्या हातात भाांडी कोरडे करायचे िडके धरून, लईुसा घराच्या मागील 

बाजलूा असलेल्या स्वयांपाकघराच्या दारातनू ऑक्टोबरच्या गार उन्सहात बाहरे 

पडली. दतने हाक मारली, “एडवडव! जेवण तयार आह.े िणभर ती ऐकत 

थाांबली. मग दहरवळीवर चालत गेली. दतने ती ओलाांडली. दतला थोडी सावली 

दमळाली. गलुाबाांच्या कडेने, सौरघड्याळाला बोटाने स्पशव करत, ती 

डौलदारपणे चालत रादहली. ती छोटीशी व जाड होती. दतच्या चालण्यात झोक 

होता. चालताांना दतचे खाांद े 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 ऐ ांशी याडाववर जांगलामध्ये त्याची उांच, बारीक, खाकी पँटमधील व 

गडद दहरव्या स्वेटरमधील आकृती दतला ददसत होती. त्याच्या हातातील 

दचमट्याने तो अग्नीमध्य ेकाळ्या बेरीच्या डहाळ्या टाकत होता. ती आग शेंदरी 

ज्वाळाांनी जोरात भडकत होती.  पाांढऱ्या धरुाची वलय ेत्यातनू दनघत होती व 

बागेत पसरत होती. दहवाळ्याचा व जळणाऱ्या पानाांचा नवलपणूव वास सटुला 

होता. लईुसा उतारावरून, दतच्या नवऱ्याकडे गेली. दतला हव ेअसत,े तर ती 

त्याला हाक मारून दतचा आवाज त्याला ऐकायला लाऊ शकली असती. पण 

दतथ े पेटलेल्या मोठ्या आगीच्या जाळाने, दतला दतकडे खेचले. ती इतक्या 

जवळ पोचली, की दतला धग लाग ू लागली व जळतानाचा आवाज येऊ 

लागला. ती त्याच्या जवळ जात म्हणाली, “जेवण” 

“ओहो, ठीक आह.े हो. मी येतो.” 

“केवढी आग पेटली आह.े” 

दतचा नवरा म्हणाला, “मी ही सगळी जागा स्वच्छ करायचे ठरवले आह.े 

मी या झाडाझडुुपाांच्या पसाऱ्याला कां टाळलो आह.े” त्याचा लाांब चेहरा घामान े

ओला झाला होता. त्याच्या दमशाांवर दवदबांदसूारख े घमवदबांद ू दचकटले होते. 

आदण दोन लहानशा नद्या त्याच्या घशावरून स्वेटरच्या मानेवर वहात होत्या.  

“एडवडव, त ूअती श्रम करू नकोस.”  
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“लईुसा, त ूमला ऐ ांशी वषावच्या माणसासारखे वागवायच ेसोडून द.े थोड्या 

व्यायामाने काही तोटा होत नाही.” 

“हो, दप्रय एडवडव, मला ते मादहती आह.े ते बघ. ते बघ.” 

त्या माणसाने वळून आगीच्या लाांबवरच्या टोकाकडे दनदशे करणाऱ्या  

लईुसाकडे बदघतल.े “एडवडव, दतथ ेमाांजर आह.े” 

आगीच्या जवळ जदमनीवर बसनू, जवळ जवळ आगीला दचकटून एक 

वेगळ्याच रांगाच े मोठे माांजर बसल े होत.े ते एका बाजलूा डोके करून, त्या 

दोघाांकडे दपवळ्या डोळ्याांनी बघत दस्थर बसल ेहोते. 

लईुसा ओरडली, “ते भाजेल.” दतने दतच्या हातातील िडके हळूवारपणे 

िेकले व दोन्सही हाताांनी त्याला पकडले. त्याला लाांब हाकलत दजथ ेआगीची 

घग नव्हती, अशा गवतावर ठेवले. दतचे हात झटकत ती बोलली, “अरे मखूव 

माांजरा, तलुा काय झाले आह?े” 

दतचा नवरा म्हणाला, “ते काय करत आहते, ते माांजराांना मादहती असते. 

माांजरे त्याना नको असललेे काही कधीच करत नाहीत. नाहीतर ती माांजरे 

कसली?” 

“ह ेकोणाचे आह?े त ूयापवूी ते पादहले होतेस का?” 

“नाही. कधीच नाही. काही वेगळाच रांग आह,े नाही का?” ते माांजर 

गवतावर बसनू दतरप्या नजरेने त्याांच्याकडे बघत होते.  त्या डोळ्यात व सवव 

काही जाणत असल्यासारख ेकाही चौकस गांभीर भाव होते. आदण नाकावर 

तचु्छतेचा नाजकू िणकारा होता, जस ेकाही, एक छोटीशी व जाड आदण दसुरा 
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वाकलेला व घामट, ही दोन माणसे आश्चयवकारक व िालत ू प्राणी होते. 

माांजरासाठी तो डोळ्याांचा रांग अगदी वेगळा होता --- दनळ्याचा लवलेशही 

नसलेला पणूव चांदरेी आदण अांगावरच ेकेस िार लाांब व मऊ होते.  

लईुसाने वाकून त्या माांजराच्या डोक्यावरून हात दिरवला. ती म्हणाली, 

“तलुा घरी जायला पादहज.े त ूचाांगले माांजर आहसे ना?” 

एडवडव व लईुसा टेकडीवरून घराकडे दनघाले. त्याांच्यामागनू माांजरही 

येऊ लागले. प्रथम ते लाांब होते पण हळूहळू जवळ येऊ लागल.े आता ते 

त्याांच्याबरोबर चाल ूलागल.े मग त्याांच्यापढेु गेले. दहरवळीवरुन घराशी आल.े 

जसा काही तो सगळा पररसर ओळखीचा असल्यासारखे ते शेपटी दशडासारखी 

ताठ ठेऊन, चालले होते.  

एडवडव म्हणाला, “तझु्या घरी जा. आम्हाला त ूनको आहसे.” 

पण ते दोघे घरी पोचले तेव्हा त्याांच्यापाठोपाठ ते ही आले. लईुसाने 

त्याला थोडे दधू ददले. जवेणाच्या वेळी, ते त्या दोघाांच्यामधील एका ररकाम्या 

खचुीत चढून बसल.े जेवणभर ते त्याच ेडोके टेबलाच्यावर काढून बसले होत.े 

त्याांचे काय चालले आह,े ते त्याच्या दपवळ्या डोळ्याांनी एकाकडून दसुऱ्याकडे 

सावकाश बघत बसल ेहोते.  

एडवडव म्हणाला, “मला ह ेमाांजर आवडल ेनाही.” 

“ओहो, मला तर ह ेसुांदर वाटते. मला वाटते, त्याला अजनू थोडा वेळ 

राहू द.े” 
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“लईुसा, माझे ऐक. ह ेमाांजर इथ ेराहू शकणार नाही. ते दसुऱ्या कुणाचे 

तरी आह.े ते वाट चकुले आह.े ते दपुारभर इथ ेघटुमळत रादहले, तर त ूत्याला 

पोदलसाकडे नेलेल ेबरे राहील. ते त्याला त्याच्या घरी पोचवतील.” 

जेवणानांतर एडवडव पनु्सहा बागेतील कामाला लागला. लईुसा नेहमीप्रमाण े

दपयानोकडे वळली. दतला सांगीताच ेप्रेम होते व ती दपयानो उत्तम वाजवत अस.े 

रोज दपुारी तासभर दतचा ररयाज चाले. आता माांजर सोफ्यावर पहुडले होते. 

त्याला थोपटण्यासाठी, ती त्याच्याजवळ गेली. त्यान े डोळे उघडून िणभर 

दतच्याकडे पादहले, लगेच ते दमटून घेतले व झोपी गेले.  

ती बोलली, “त ूएक छान माांजर आहसे. तझुा रांग इतका मस्त आह.े मला 

वाटते, तलुा ठेऊन घ्यावे.” मग दतचा हात माांजराच्या डोक्यावरील मऊ 

केसाांवरून दिरू लागला. दतथ े दतच्या हाताला एक टेंगळू लागले. उजव्या 

डोळ्याखाली थोडी सजू आली होती. ती म्हणाली, “दबचारे माांजर, तझु्या सुांदर 

चेहऱ्यावर सजू आली आह.े त ूजास्त वयाचे झाले असणार.” 

ती लाांब जाऊन दपयानोच्या स्टुलावर बसली. पण दतने लगेच वाजवायला 

सरुवात केली नाही. दतचा छोटासा आनांद असा होता, की रोज मस्त मैदिल 

जमवनू आणायची. त्या काळजीपवूवक बसवलेल्या कायवक्रमाचा सराव ती 

वाजवायला सरुवात करण्याआधी करत अस.े पढेु काय वाजवायचे ह ेआठवत, 

मध्येच थाांबनू, ती दतच्या आनांदात खांड पाडत नस.े प्रत्येक तकुडा 

वाजवल्यावर, श्रोत े टाळ्या वाजवेपयंत व दतने अजनू वाजवण्याची मागणी 

करेपयंत, ती अगदी थोडा वेळ थाांबे. समोर श्रोत ेबसल ेआहते अशी कल्पना 
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करण ेछान होत.े नशीब चाांगले अस ेत्या ददवशी, खोली जण ूस्वराांमध्ये दभजनू 

जाई आदण मग हळूहळू तो पररणाम कमी कमी होत सांपे. दतला दतच्याकडे 

बघणाऱ्या चेहऱ्याांच्या ओळीच्या ओळी ददसत. तो श्रोत्याांचा समदु्र तल्लीनतेने 

व कौतकुाने दतचे वादन ऐकत अस.े कधी ती स्मरणशक्तीने वाजवे, तर कधी 

पसु्तकात बघनू वाजवे. आज ती दतच्या मनाला भावेल असे, आठवनू 

वाजवणार होती. कायवक्रम काय असेल? ती दपयानोसमोर दतचे छोटेसे हात 

एकमेकात गुांिून, माांडीवर ठेऊन बसली. ती सुांदर चेहऱ्याची छोटीशी व जाड 

आकृती होती. दतने केसाांचा आांबाडा बाांधला होता. थोडे उजवीकडे बघनू, 

दतला सोफ्यावर मटुकुळे करून झोपलेले माांजर ददसत होते. जाांभळ्या उशीवर, 

त्याच ेचांदरेी करडे अांग उठून ददसत होत.े  

दतने दवचार केला, बाकच्या सांगीताने सरुवात करावी का? दकां वा त्याहून 

चाांगले म्हणज,े दववाल्डी. बाकची ऑगवनसाठीची सरगम --- डी मायनर 

कॉन्ससेटो ग्रोसो --- हो, तीच पदहली वाजव.ू मग कदादचत दलटील शमून. 

कानवव्हल? ते मस्त राहील. आदण त्यानांतर --- बदल म्हणनू लीस्झ्ट. एखाद े

पेट्रचचे सनुीत. सवावत सुांदर असलेल े दसुरे एि मेजर. मग शमूनच्या काही 

आनांदी रचनाांपैकी एखादी आदण मैदिलीच्या शेवटी, श्रोत्याांच्या आग्रहावरून, 

वाटले तर िा्म्सच्या व वाल्ट्झच्या एखाददोन रचना. 

दववाल्डी, शमून, लीस्झ्ट, िा्म्स. खपू छान कायवक्रम होईल. ह े ती 

साथीदशवाय सहजपणे उत्तम वाजव ू शकत.े दतने स्वतःला दपयानोच्या थोडे 

जवळ नेल.े थोडा वेळ थाांबली. कारण श्रोत्याांमधनू कोणीतरी खोकत होते. 
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दतला जाणवत होते, की आजचा ददवस चाांगल्या नशीबाचा आह.े मग दतने 

डौलदारपणे दोन्सही हात उचलनू, दपयाांनो वाजवायला सरुवात केली. त्या िणी 

ती माांजराकडे बघत नव्हती --- खरे तर ती त्याच ेआदस्तत्व दवसरली होती. पण 

जस े दववाल्डीचे सरू हळूवारपणे खोलीभर पसरल,े दतला एका डोळ्याच्या 

कोपऱ्यातनू दतच्या उजवीकडे सोफ्यावर वाऱ्याची काही खसुखसु ऐकू आली. 

लगेच ती वाजवायची थाांबली. ती माांजराकडे वळून म्हणाली, “काय झाले? 

काही सेकां दाांपवूी शाांतपणे झोपलेले माांजर आता तणावपणूव रीतीने कान 

उांचावत, डोळे सताड उघडत, थरथरत, दपयानोकडे टक लाऊन बघत, सोफ्यावर 

उठून बसले.  

दतने हळूवारपणे दवचारले, “मी तलुा घाबरवले का? कदादचत त ूयापवूी 

सांगीत ऐकल ेनसशील.” दतने दतच ेदतलाच उत्तर ददल,े “नाही.”  िणभर दवचार 

करून दतला अस ेवाटले, की माांजराला भीती वाटली नव्हती. ते आक्रसनू घेणे 

नव्हत,े दकां वा माघार घेणेही नव्हत.े जर काही असलचे तर काहीशा उत्सकुतेने 

पढेु झकुणे 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 तमु्ही काळजीपवूवक पादहलेत, तर डोळे व कान 

याांच्या सांयदुक्तक हालचालीने व दवशेषतः कानाखालील कातडीच्या दवदशष्ट 

थरथरण्याने, तमु्हाला प्रसांगवशात खोलवर भावनाांचे  प्रदतदबांब पहाता येत.े 

आता लईुसा माांजराकडे जवळून बघत होती. आता परत काय होते ह े

बघण्यासाठी दतने दपयानोकडे दतचे हात उांचावले. ती दववाल्डी वाजवायला 

लागली. यावळेेस माांजर त्यासाठी तयार होते. आदण सरुवातीला काय झाले, 
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तर माांजराचे शरीर थोडे ताणले गेले. पण जसजस ेसांगीत वाढले आदण पदहल्या 

दु्रत ठेक्याकडे आले, तसतस ेत्या प्राण्याच्या चेहऱ्यावर आनांद ददस ूलागला. 

उभे रादहलेले कान खाली आले. पापण्या पडल्या आदण चेहरा एका बाजलूा 

वळवला गेला. आता लईुसा शपथेवर साांग ू शकत होती, की त्याला सांगीत 

आवडत होते. दतला काय ददसले [ दकां वा ददसले अस ेवाटले ] तर दतला अनेक 

वेळा जे ददसले होते, तेच की जेव्हा सांगीत लोकाांना पणूवपणे गुांगवनू टाकून, 

आपलेसे करत ेव एका दवदशष्ट प्रमाणात सरुात बडुवनू टाकते तेव्हा ते सखुावनू 

उद्दीदपत होतात. एखाद्याच ेहसण ेजस ेसमजते तसेच हदेखेील दतला समजते. 

लईुसाला अगदी तसेच भाव आता माांजराच्या चेहऱ्यावर ददसले.  

लईुसाने एक भाग सांपवला. मग दसदसलीआना वाजवले आदण हा सवव 

वेळ ती सोफ्यावरील माांजराचे दनरीिण करत रादहली. जेव्हा सांगीत सांपले, तेव्हा 

माांजराचे ऐकणेही सांपले, तेव्हा त्यान ेडोळे उघडदमट केले, थोडे हलनू, पाय 

ताणले व अजनू आरामशीरपण े बसले. खोलीभर नजर दिरवली व काही 

अपेिेने दतच्याकडे पादहले. ह ेएखाद्या रदसक श्रोत्याने  दाद द्यावी, तसेच झाले. 

सांगीताच्या दोन तकुड्याांमध्ये ते थोडे मोकळे होत होते. ह े वागणे अगदी 

मानवासारखेच होते. दतला छातीत काहीतरी दाटून आल.े “तलुा ते आवडले 

का? दववाल्डी तलुा आवडल ेका?” ती ह ेबोलल्यािणी, दतला काही नको ते 

घडणार असल्यासारखे दवदचत् वाटले --- म्हणजे एवढ ेदवदचत् नाही वाटले. 

ठीक आह.े त्याच ेआता एवढ ेकाही नव्हते. कायवक्रमातील पढुचे कादनवव्हल 

सांगीत वाजवण,े दतने सरुु केले. दतने तसे करताच माांजर कडक होऊन सरळ 
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झाले. आवाजाबरोबर ते हळूवारपणे व आनांदाने त्या सरुाांमध्ये बडूुन गेले. ते 

दवनोदी दृष्य होते.  

आता कायवक्रमाचा पढुचा भाग सरुु करायला हवा होता. तो कानवव्हल 

होता. दतने वाजवायला सरुवात केल्यावर, माांजर पनु्सहा कडक होऊन ताठ बसले. 

आदण सरुाांनी बेभान झाल.े लईुसाला नेहमीपेिा दवदचत् वाटले. दतने दवचार 

केला, माांजरासारखा प्राणी सांगीतात इतका बडूुन जाऊ शकतो. पण प्रगट करणे 

तर त्याला अवघड असत.े त्याचा रसास्वाद घ्यायला त्याला अवघड असते. 

जगातील बरेचसे मानव सांगीताच े रसग्रहण करण्यापयंत पोचत नसतील. 

कदादचत ती नागाला भलू घालणारी कृती असेल. शेवटी तमु्ही सांगीतान े

नागाला भलू घाल ू शकलात, तर माांजराला का नाही? िक्त हजारो माांजरे 

त्याांच्या आयषु्यात रेदडओवर आदण दपयानोवर रोज सांगीत ऐकत असतील. पण 

दतला मादहती आह,े त्याप्रमाणे अस े सांगीत आवडणारे माांजर दतने पादहले 

नव्हत.े ते तर जण ू त्याला प्रत्येक सरू कळत असल्यासारखे वागत होते. ह े

काहीतरी दवशेष होते. पण ही नवलपणूव गोष्टदखेील नव्हती का? खरेच ती तशी 

होती. खरे तर ती चकुत नसेल, तर हा चमत्कार होता. शांभर वषावतनू प्राण्याांच्या 

बाबतीत एकदा होणारा चमत्कार होता. दतचा तो भाग वाजवनू झाल्यावर, ती 

म्हणाली, “मी बघ ूशकत,े की तलुा ते आवडत ेआह.े” 

कुठले जास्त आवडल,े दववाल्डी की शमून?” 

माांजराने काही उत्तर ददल ेनाही. श्रोत्याांचे लि उडेल म्हणनू लईुसान ेसरळ 

कायवक्रमाच्या पढुील भाग, म्हणज ेलीस्झ्ट, पेट्रचच ेदसुऱे सनुीत वाजवायला 
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सरुवात केली.  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 बाजलूा व नांतर दसुऱ्या 

बाजलूा कललेल ेठेवले आदण भवुया उांच करत, अवकाशात अस ेपाहू लागल,े 

की जण ूते म्हणत होते, “ह ेकाय आह?े मला काही साांग ूनकोस. मला चाांगले 

मादहती आह.े िक्त िणभर तलुा अस ेकरण ेशक्य आह,े अस ेसमज ूनकोस.”  

लईुसा अवाक झाली. दतने दतचे हसरे तोंड अधववट उघडे टाकून, वाजवण े

सरुु ठेवले. ती वाट बघत रादहली, की आता पढेु काय होणार आह.े माांजर उभे 

रादहले. सोफ्याच्या कडेला गेले. पनु्सहा बसल े व अजनू ऐकू लागले. मग 

अचानक जदमनीवर उडी मारून दपयानोजवळच्या स्टुलावर, दतच्या शेजारी 

आले. दतथ े बसनू ते स्वप्नाळूपणे नव्ह,े तर कान सरळ ठेऊन, दपवळे डोळे 

लईुसाच्या बोटाांकडे रोखत, ते छान सनुीत लि दऊेन ऐकू लागले. शेवटचा सरू 

छेडून ती बोलली, “तर त ूमाझ्याशेजारी बसायला आल ेआहसे, नाही का? 

ठीक आह.े मी काही तलुा हाकलत नाही. पण त ूउड्या न मारता दस्थर बसले 

पादहजेस. दतने हात लाांब करून हळूवारपणे पाठीवर व डोक्यापासनू शेपटीपयंत 

माांजराला थोपटल.े ह ेलीस्झ्ट होते. तलुा साांगते, ह ेसांगीत कधीकधी िार दहन 

पातळीला जात.े पण त्यातही त्याच ेसौदयव ददसते. लहान मलुाांच्या दसनेमाच्या 

बाबतीत असलेल्या दवदचत् प्रदतसादासारख्या या प्राण्याच्या प्रदतसादाने दतला 

खपू मजा येत होती. त्यामळेु ती कायवक्रमाच्या पढुील भागाकडे, शमून याच्या 

दकां डरदसनेनकडे वळली. दतने एक दोन दमदनटे वाजवल्यावर दतच्या लिात 

आले, की माांजर पनु्सहा हलले आह ेआदण त्याच्या मळू जागी, म्हणज ेसोफ्यावर 
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जाऊन बसल ेआह.े त्यावेळी दतच ेलि दतच्या हाताांकडे होते त्यामळेु दतला 

माांजर गेलेले समजल ेनाही. ते अगदी हळूच शाांतपणे गेले असणार. ते अजनू 

दतच्याकडे बघत होते. अजनूही सांगीतात गुांग झाले होते. तरीही लईुसाला असे 

वाटले, की आधीच्या लीस्झ्टच्या वळेी ते दजतके आनांदी झालेल ेददसत होत,े 

तसे आता वाटत नव्हत.े दशवाय त्याच ेपरत सोफ्यावर जाऊन बसण,े ह ेथोडे 

नाराज झाल्याचे दनदशवक होते. ते सांपल्यावर दतने दवचारले, “काय झाले? 

शमूनच्या बाबतीत काय वाईट होते? आदण लीस्झ्टमध्य े इतके 

वाखाणण्यासारखे काय होत?े माांजर दपवळ्या डोळ्याांनी दतच्याकडे बघत होते.  

ती स्वतःशी बोलली, ह ेखरेच रुचीपणूव व थोडे अस्वस्थ करणारे होत 

चालले आह.े पण दतथ ेसोफ्यावर बसलले्या सावध आदण चटपटीत माांजराकडे 

बघताांना, ते अजनू सांगीत ऐकण्यासाठी थाांबले आह,े अशी दतची खात्ी झाली. 

ती म्हणाली, “ठीक आह,े आता मी काय करणार आह,े ते तलुा साांगते. 

मी आता खास तझु्यासाठी माझ्या कायवक्रमात बदल करणार आह.े तलुा लीस्झ्ट 

जास्त आवडत े आह.े त्यामळेु, मी त्यातील वेगळे काही परत वाजवते. ती 

आठवत रादहली. आदण मग त्यातील एक चाांगली सरुावट, डर 

वायनाचट्सबामच्या लहान बारा सरुावटींपैकी एक वाजव ूलागली. ती जवळून 

माांजराचे दनरीिण करत होती. दतला पदहली गोष्ट  जाणवली ती म्हणज,े परत 

माांजराच्या दमशा थरथरू लागल्या. त्याने गालीच्यावर उडी मारली, िणभर 

शाांत उभे रादहले व डोके वाकडे करून, उद्दीदपत होऊन, शहारा दते उभे रादहले. 
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मग हळूवार चालीने दपयानो जवळ घटुमळले. स्टुलावर चढून, दतच्याशेजारी 

बसल.े  

ह े सवव चाल ू असताांना एडवडव बागेतनू आला. लईुसा उडी मारत 

दकां चाळली, “एडवडव, ओहो, दप्रय एडवडव, ह ेऐक. काय झाले ऐक.” 

“आता काय? मला चहा घ्यायला आवडेल.” त्याचे नाक धारदार होते. 

दिकट कोनिळी चेहरा होता. घामामळेु तो चकाकत होता. दपयानोवरील 

माांजराकडे दनदशे करत लईुसा ओरडली, “ते माांजर --- काय झाले, ते ऐकून तर 

घे.” 

“मला वाटते, मी तलुा त्याला पोदलसाांकडे न्सयायला साांदगतल.े” 

“पण एडवडव, ऐकून तर घे. ह ेिारच उत्तदेजत करणारे आह.े ह ेसाांगीदतक 

माांजर आह.े” 

“हो?” 

“या माांजराला सांगीताचा आनांद घेता येतो. आदण ह ेमला समजते.” 

“हा मखूवपणा आता थाांबव. लईुसा, कृपा करून आपण आता चहा घेऊ 

या. मी झाडेझडुुपे कापनू व ते जाळण्यासाठी शेकोटी पेटवनू, दमलो आह.े” तो 

एका खचुीत बसला. त्याच्या शेजारील दसगरेटच्या डबीतनू एक दसगरेट काढली 

व खपू प्रदसद्ध लायटरने ती पेटवली. 

लईुसा म्हणाली, “त ूबाहरे असताांना, घरात िार काही उद्दीदपत करणारे 

घडत होते --- अस ेकाही जे पणूवपणे --- अगदी स्मरणीय आह,े याबद्दल मला 

खात्ी आह.े”  
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दपयानोशेजारी उभी राहून ती म्हणाली, “एडवडव, कृपया!” लईुसाचा 

गलुाबी चेहरा अदधक गलुाबी झाला होता. प्रत्येक गालावर रांग चढत होता. ती 

म्हणाली, तलुा जाणनू घ्यायच ेअसेल, तर मला काय वाटते, ते मी साांगते.” 

“दप्रये, मी ऐकतो आह.े” 

“मला वाटत,े ह े शक्य आह,े की या िणी आपण एका थोर 

सांगीतकाराच्या सादन्सनध्यात आहोत --- “ ती थाांबली --- जण ू काही दतला 

स्वतःच्या दवचारातील गिलत लिात येऊन, ती थाांबली.  

“काय झाले?’ 

माझा दवचार मखूवपणाचा असेल. एडवडव, पण मला प्रामादणकपणे अस े

वाटते आह.े” 

“कृपया ह ेसाांग, की कोणाच्या सादन्सनध्यात? 

“स्वतः फ्रान्सझ लीस्झ्टच्या!” 

दतच्या नवऱ्यान ेदसगरेटचा एक लाांब झरुका मारला आदण छतावर 

धरू सोडला. त्याच ेकडक कातडीच,े खपू वष ेकवळी वापरणारे गाल, आत 

गेलेले होते. प्रत्येक वेळी दसगरेट ओढताांना ते अजनू आत जात असत आदण 

गालिडे वर येत. तो म्हणाला, “मला काही समजल ेनाही.” 

“एडवडव, माझे ऐक. या दपुारी मी माझ्या डोळ्याांनी ते बदघतल ेआह.े  

तो खरेच लीस्झ्टच्या आत्म्याचा पनुजवन्सम असावा.” 

“या िालत ूमाांजराच्या रूपात?” 
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“दप्रया, अस ेबोल ूनकोस.” 

“लईुसा, त ूठीक आहसे ना?” 

“मी चाांगली ठीक आह.े आभारी आह.े मी जरा गोंधळले आह ेआदण ते 

कबलू करायला मला काही वाटत नाही. पण आता जे झाले, ते घडल्यावर कोण 

गोंधळणार नाही ? एडवडव, मी तलुा शपथेवर साांगते -” 

“नेमके काय झाले, ते मी दवचारू शकतो का?” 

लईुसाने त्याला साांदगतल ेआदण ती साांगत असताांना, दतचा नवरा खचुीत 

पाय पसरून, दसगरेट ओढत, होता. त्याच्या चेहऱ्यावर थोडे खात्ी वाटत 

नसल्याचे हस ूहोते. दतचे साांगनू झाल्यावर तो बोलला, “मला यात असामान्सय 

अस ेकाही वाटत नाही. ते माांजर िसव ेआह.े त्याला यकु्त्या करायला पढवले 

आह.े” 

“एडवडव, अस ेम्हण ूनकोस. प्रत्येक वेळी मी लीस्झ्ट वाजवले, की ते 

उद्दीदपत होते आदण धावत येऊन स्टुलावर माझ्याशेजारी बसते.  पण िक्त 

लीस्झ्ट वाजवले, तरच ते अस ेकरत.े त्याला लीस्झ्ट आदण शमूनमधला िरक 

कसा कळला? त्याला काही कोणी तो दशकवला नाही. तलुाही याचे उत्तर दतेा 

येणार नाही. पण त्यान ेप्रत्येक वेळी असे केले आह.े एडवडव,  ह ेिार वेगळ्या 

प्रकारचे आह.े  

दतचा नवरा म्हणाला, “त्यान ेिक्त दोनदाच अस ेकेले.” 

दोनदा केले, ह ेपरेुसे बोलके आह.े”  

“आपण ते परत करून बघ.ू” 
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लईुसा म्हणाली, “नको, नक्कीच नको. कारण माझी खात्ी आह ेकी हा 

त्याच्यात लीस्झ्टचा आत्मा दकां वा असाच काही आह.े त्याची पनु्सहापनु्सहा परीिा 

घेणे योग्य नाही आदण सौजन्सयाचे पण नाही.” 

“माझ्या दप्रय दस्त्रये, ह ेमाांजर आह े--- ह ेकरडे, मखूव माांजर आह.े खरे तर 

त्यान े आज सकाळी त्याच े अांग बागेतील आगीमध्य े शेकून काढले आह.े 

आत्म्याच्या दसुऱ्या शरीरातील नवप्रवेशाबद्दल तलुा काय मादहती आह?े” 

लईुसा ठामपणे म्हणाली, ”आत्म्याचे आदस्तत्व त ूमान्सय करतोस ना? 

तेवढ ेमला परेुसे आह.े” 

“अग, मग आपण बघचू. त ूम्हणतेस ते खरे आह ेका, ते बघ.ू त ूपरत 

वाजव.” 

“नको, एडवडव. मी तलुा साांदगतल ेआह.े मला त्याला अजनू काही दवनोदी 

परीिा द्यायला लावायच्या नाहीत. मी तलुा साांगते, एका ददवसासाठी ते 

त्याच्यासाठी परेुसे झाले आह.े  

 मी अजनू थोडे त्याच ेसांगीत त्याच्यासाठी वाजवेन.” 

“एक छानशी धनू ते दसद्ध करेल.” 

“त ूबघ. आदण एक गोष्ट नक्की आह.े त्यान े ते ओळखल्याबरोबर, ते 

आता दजथ ेबसल ेआह,े दतथेच बसनू राहील.”  

लईुसाने लीस्झ्टचे पसु्तक आणले व भरभर त्याची पाने उलटत, एक 

छानशी धनू दनवडली --- बी मायनर सोनाटा --- ती त्याचा िक्त पदहला भाग 

वाजवणार होती. पण एकदा सरुु केल्यावर दतने पादहले, की  माांजर दतथ े
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आनांदाचे भरत ेयेत कस ेबसल ेआह ेआदण दतच्या हाताांकडे कस ेलि दऊेन 

बघत आह.े त्यामळेु दतला ते सांपवायचा धीर झाला नाही. ती ते वाजवत 

रादहली. जेव्हा ते सांपले, तेव्हा दतने दतच्या नवऱ्याकडे कटाि टाकला व ती 

हसली. “त ूआता अस ेम्हण ू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 सरुाांवर प्रेम करत 

होते. नाही का रे माांजरा? अरे दवेा, जर त्याला बोलता येत असत,े तर! दप्रया, 

असा दवचार कर. ते त्याच्या तरुणपणी दबथोव्हीनला भेटल ेअसणार. त्याला 

शबूटव व मेंडेलसोन, शमून व बेलीओझ, ग्रीग व डोलाक्रॉ, इनग्रेस व हईेन आदण 

बाल्झॅक मादहती असणार. आदण तो नक्कीच वॅगनरचा सासरा असणार. मी 

वॅगनरच्या सासऱ्याला माझ्या हातात धरल ेआह.े”  

ताठ बसत, दतचा नवरा कडकपणे बोलला, “लईुसा, नीट भानावर ये.” 

त्याच्या आवाजाला आता नवीन धार चढली. तो अजनू जोराने बोलला. 

लईुसाने झटपट वर पादहल,े “एडवडव, मला वाटत,े तलुा हवेा वाटतो 

आह.े” 

“त्या अस्वस्थ माांजराचा?” 

“मग इतका दचडू नकोस आदण िक्त स्वतःपरुते पाहू नकोस. जर त ूअसा 

वागणार असशील, तर आम्हाला दोघाांना शाांततेत सोडून, त ूपरत बागेत तझु्या 

कामाला गेलले ेबरे राहील. ह ेसवावत चाांगले राहील, नाही का, दप्रय?” ती त्या 
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माांजराच्या डोक्यावरून हात दिरवत त्याला उद्दशेनू बोलली. “आदण 

सांध्याकाळी उशीरा आपण, त ूआदण मी, परत सांगीताकडे वळू. हो.” त्याच्या 

मानेचे अनेक वेळा चुांबन घेत ती म्हणाली. “आपण कदादचत थोडे चॉदपनही 

वाजव.ू त ूकाही साांगायची गरज नाही. तलुा चॉदपन आवडतो, ह ेमला मादहती 

आह.े तझुी त्याच्याबरोबर चाांगली मैत्ी होती, नाही का? खरे तर मला नीट 

आठवत असले, तर चॉदपन --- त्याच्या सददनकेत, तलुा तझु्या आयषु्याचे खरे 

प्रेम दमळाले.  त्या कोण बाईसाहबे --- दतच्यापासनू तलुा दनयमबाय पद्धतीन,े 

तीन दपल्लेही झाली, नाही का? झाली, अरे लबाडा, ह ेनाकबलू करण्याचा 

प्रयत्न करू नकोस. तर तलुा चॉदपन ऐकायला दमळेल. त्यामळेु तझु्या सगळ्या 

गोड आठवणी जाग्या होतील.” 

“लईुसा, ह ेताबडतोब बांद कर.” 

“एडवडव, मनाचा इतका कोतेपणा दाखव ूनकोस.” 

“अग बाई, त ूिारच मखूावसारखी वागत ेआहसे.” 

आदण तसेही त ू दवसरून जा, की आपण आज सांध्याकाळी दबल व 

बेटीकडे कनास्टा [ रमीसारखा एक पत्तयाांचा खळे ] खेळण्यासाठी जात 

आहोत.” 

“मी आता बाहरे जाण ेशक्य नाही. त्याचा काही प्रश्नच नाही.” 

एडवडव हळूहळू खचुीतनू उठला. आदण जोराने त्याची दसगरेट अॅशटे्रमध्ये 

दाबनू दवझवली. तो शाांतपणे बोलला, “मला एक साांग, त ूह ेअस ेखरेच वागते 

आहसे? ही िालत ूबडबड मनापासनू केलेली आह ेका?” 
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“अथावतच, हो. आता त्याबद्दल काहीच प्रश्न नाही आह.े आदण अजनू 

काय तर आपल्या दोघाांवर आता खपू जबाबदारी पडलेली आह,े एडवडव” 

तो म्हणाला, “मला काय वाटते साांग ूका, मला वाटते, तलुा डॉक्टरकडे 

जायला पादहज ेआदण तेही अगदी लवकर.” 

एवढ ेबोलनू, तो फ्रें च दखडकीतनू, खोलीबाहरे पडला व बागेत गेला. 

लईुसाने त्याला दहरवळ ओलाांडून झाडाझडुुपाांकडे व आगीकडे जाताांना 

पादहले. तो ददसेनासा होईपयंत, ती बघत रादहली. मग वळली व माांजराला 

घेऊन, पढुील दाराकडे धावली. थोड्याच वेळात ती गाडी चालवत, गावात 

दनघाली होती. दतने वाचनालयासमोर गाडी लावली. त्यात माांजराला कुलपुबांद 

केले आदण घाईने इमारतीच्या पायऱ्या चढून,  सांदभवखोलीत गेली. दतथ ेती दोन 

दवषयाच्या पसु्तकाांची काडे शोध ूलागली. ररइनकानेशन [आत्म्याचा दसुऱ्या 

शरीरात प्रवेश.] आदण लीस्झ्ट. ररइनकानेशनच्या खाली दतला एि दमल्टन 

दवलीस याचे, १९२१ मध्य ेप्रकादशत झालेले, पथृवीवरचे आयषु्य --- पनु्सहा कसे 

व का जन्सम घेते --- ह ेपसु्तक सापडले. तर लीस्झ्टखाली, दतला जीवशास्त्रीय 

दवषयाचे दोन खांड सापडल.े दतने ती दतन्सही पसु्तके घेतली व गाडी चालवत घरी 

परतली.  

घरी येऊन, दतने माांजराला सोफ्यावर ठेवले. स्वतः पसु्तके शेजारी घेऊन 

बसली. ती गांभीरपणे वाच ूलागली. प्रथम दतने एि दमल्टन दवलीस याचे पसु्तक 

वाचायचे ठरवल.े तो खांड लहान होता आदण थोडा डागाळलेला होता. पण 

चाांगला जड होता. आदण लेखकाचे नाव अदधकाराने घेतल े जात असे. 
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ररइनकानेशनची तत्व ेअस े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 

ह ेपरत वाचले. पण त्याला ह ेकस ेकळले? त्याची खात्ी कशी झाली? असे तो 

म्हण ूशकणार नाही. कोणीच अस ेदवधान करू शकणार नाही. पण तरीही त्या 

वाक्याने दतचा दवश्वास ती गमाव ूलागली. आपल्या प्रत्येकाच्या सजगतेच्या 

कें द््रदबांदशूी, बाहरेच्या भक्कम शरीराशी सांबांदधत नसलेल्या व नेहमीच्या 

डोळ्याांना न ददसणाऱ्या अजनू चार गोष्टी असतात. पण ज्याांची ग्रहणशक्ती 

जास्त प्रमाणात वदृ्धींगत झाली आह,े अशा लोकाांना त्या ददस ूशकतात. ती 

वाचत रादहली आदण लवकरच एका रुचीपणूव परीच्छेदाशी आली. त्यात अस े

दलदहले होत,े की आत्मा मरणानांतर दसुऱ्या शरीरात दशरण्यापवूी पथृवीपासनू 

दकतीही लाांब राहू शकतो. तो वेळ प्रत्यकेाच्या बाबतीत वेगवेगळा अस ूशकेल. 

दवलीसने खालीलप्रमाणे, त्याच ेदवशे्लषण केले आह.े  

दारुडे व ४०/५० वषांच ेअकुशल, बेकार कामगार ६०/१०० वष े 

मध्यमवगीय कुशल कामगार १००/ २०० वष े 

उच्च मध्यमवगीय ५०० वष े 

सभ्य शेतकरी ६००/१००० वष े 

कमवकाांडाने धमांतर केलेले १५००/२००० वष े 

लीस्झ्ट मेल्याला दकती वष ेझाली, ह ेबघण्यासाठी दतने झटपट दसुऱ्या 

पसु्तकाचा सांदभव शोधला. त्यात अस ेसापडले की तो बैरुतमध्य े१८८६ साली 
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मेला. म्हणज ेसदसुष्ट वषापंवूी. त्यामळेु दवलीसच्या म्हणण्यानसुार, अकुशल 

कामगार लगेच आले असतील. पण ते बरोबर वाटत नाही. दशवाय दतन े

लेखकाच्या दवशे्लषणाच्या पद्धतीदवषयी िार दवचार केला नाही. त्याच्या 

मतानसुार, उच्च मध्यमवगीय सभ्य शेतकरी ह े पथृवीवर सवावत जास्त उच्च 

प्रतीचे असणार. लाल जादकटे, ढवळलेले कप, कोल्याांच्या खनुशी खनुाने 

रक्ताळलेले --- नाही – दतने दवचार केला, ह ेबरोबर नाही. दवलीसबद्दल सांशय 

घेण्याने, दतला आनांद झाला. नांतर ती त्या पसु्तकातील अजनू काही प्रदसद्ध 

रेनकानेशनकडे आली. दतला साांदगतले गेल,े की इदपक्टेटस राल्ि वाल्डो 

इमसवन म्हणनू, दससेरो ग्लॅडस्टोन म्हणनू, आल्फे्रड द ग्रेट राणी दव्हक्टोररया 

म्हणनू व जेता दवदलयम, लॉडव कीटचेनर म्हणनू पथृवीवर परतला. भारतीय राजा 

अशोक वधवमान, २७२ BC कनवल हने्री म्हणनू, स्टील ऑलकॉट प्रदसद्ध 

अमेररकन वकील म्हणनू, पायथागोरस मेम े थीऑसॉिीकल सोसायटीची 

स्थापना करणारा मास्टर कूट हूमी म्हणनू पथृवीवर परतला.  

रूझवेल्टने खपू अवतार घेतल ेतो माणसाांचा नेता होता. त्याच्यापासनू -

-- चादल्डआ घराणे सरुु झाले, साधारण ३०००० BC, याला इगोन े

[आपल्याला तेव्हाच्या पदशवयाचा राजा असलेला सीझर म्हणनू मादहती 

असलेला] गव्हनवर नेमले --- रूझवेल्ट आदण सीझर ह े हजारो वषांपवूी 

सैन्सयप्रमखु व प्रशासकीय नेता होते. हजारो वषांपवूी, ते नवरा बायको होते.  

दमलर हा स्पष्टपण ेतकव  करणारा होता, एवढ ेलईुसासाठी परेुसे होत.े 
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तत्व ेखरी असल्यासारखी खात्ीपवूवक माांडण्याच्या त्याच्या पद्धतीने ती 

प्रभादवत झाली नाही. तो बहुधा योग्य मागाववर होता. पण त्याने जाहीरपणे 

माांडलेली, दवशेषतः प्राण्याांच्या बाबतीत माांडलेली तत्व े,अदतरेकी स्वरूपाची 

होती. लवकरच दतला आशा वाटू लागली, की ती थीऑसॉिीकल 

सोसायटीची तत्व े गोंधळाची आहते आदण माणसू मतृ्यनुांतर त्याच्यापेिा 

खालच्या जातीत जन्सम घेऊ शकतो. आदण शांभर वषावत पनु्सहा जन्सम घेण्यासाठी, 

तो अकुशल कामगार असायलाच हवा, अस ेनाही. 

आता ती लीस्झ्टच्या जीवशास्त्रीय दवषयाकडे वळली. ती ते चाळत 

असताांना दतचा नवरा बागेतनू आत आला. त्यान ेदवचारले, “आता त ू

काय करत ेआहसे?” 

“ओहो, असचे इकडच े दतकडच ेकाही वाचते आह.े दप्रया, ऐक. तलुा 

मादहती आह ेका, की दथओडोर रूझवेल्ट एकदा सीझरची बायको होता?” 

तो म्हणाला, “लईुसा, ह ेबघ, त ूहा मखूवपणा थाांबवत का नाहीस? मला 

तलुा असे स्वतःला मखूव बनवण ेआवडत नाही आह.े मला ते माांजर द ेव मी ते 

स्वतः पोलीस स्टेशनमध्य ेदऊेन येतो.” 

लईुसाने बहधुा त्याच े बोलण े ऐकल े नाही. ती ओरडली, “अरे दवेा, 

एडवडव, ह ेबघ.” 

“काय?” 
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“त्याच्या चेहऱ्यावरचे गळू बघ. मी ते सवव दवसरले होते. त्याच्या 

चेहऱ्यावरील ही गळवे प्रदसद्ध आहते. त्याच े दशष्यसदु्धा केसाांवर अशी 

त्याच्यासारखी गळवे उगव ूद्यायच.े” 

“त्याचा काय सांबांध?” 

“काही नाही. म्हणज ेदवद्याथयांचा नाही. पण गळवाांचा आह.े” 

तो म्हणाला, “अरे दवेा, सववशदक्तमान दवेा, वाचव रे बाबा.” 

“माांजराला पण ती झाली आहते. मी तलुा दाखवते.” 

दतने माांजराला माांडीवर घेतल ेआदण त्याचा चेहरा तपास ूलागली. 

“सापडल.े इथ ेएक आह.े आदण दतथ ेदसुरे आह.े एक दमदनट थाांब. 

माझा दवश्वास आह ेती त्याच जागी आहते. दचत् कुठे गेले?” 

ते एका सांगीतकाराचे, त्याच्या म्हातारपणातील छान, शदक्तमान चेहरा 

दाखवणारे प्रदसद्ध दचत् होत.े त्यात त्याचे कान करड्या केसाांनी झाकले गेले 

होते व ते त्याच्या मानेपयंत रुळत होते. त्या चेहऱ्यावर पाच ठळकपणे 

दाखवलेली गळवे होती. 

ती बोलली, “आता अस ेबघ, त्यातील एक उजव्या भवुईच्या वर आह.े 

दतने माांजराच्या उजव्या भवुईच्या वर बदघतले. “हो. ते बरोबर त्याच दठकाणी 

आह.े आदण दसुरे डाव्या भवुईच्या वर त्याच जागी आह.े तसेच दचत्ातही आह.े 

दतसरे दचत्ातल्याप्रमाणे नाकाच्या शेंड्यावर आह.े एडवडव ये आदण बघ. ती 

अगदी बरोबर त्याच जागी आहते.” 
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“त्यामळेु काही दसद्ध होत नाही.”  

खाकी पँट आदण दहरव्या स्वेटरमध्ये घाम गाळत, खोलीच्या मध्यभागी 

उभ्या असलेल्या दतच्या नवऱ्याकडे दतने पादहले. “एडवडव, त ू घाबरलेला 

ददसतोस, हो ना?  तझुा बहुमलू्य आब घालवनू बसायची आदण लोक तलुा 

एकदा तरी मखूव म्हणण्याची भीती, तलुा वाटते आह.े” 

“मी त्याबद्दल आक्रमक व्हायच ेटाळतो आह,े एवढेच.” 

लईुसा परत पसु्तकवाचनाकडे वळली. ती म्हणाली, “ह ेरुचीपणूव आह.े 

इथ ेअसे म्हटले आह,े की लीस्झ्टला चॉदपनचे बी फ्लॅट मायनरमधील स्चेरझो 

ह ेएक सोडून, सवव काम आवडत होते --- खरे तर त्या कामाचा त्याला दतरस्कार 

वाटत होता. तो त्याला ‘गव्हनेस स्चेरझो’ म्हण.े आदण ते िक्त त्या 

व्यवसायातील लोकाांसाठीच राखनू ठेवले जाव,े अस ेतो म्हण.े” 

“त्याच ेकाय?” 

“एडवडव, ऐकून घे. त ूहट्टान ेह ेकाही कबलू करत नाहीस. मी आता काय 

करणार आह,े ते तलुा साांगते. मी आता ह ेस्चेरझो वाजवणार आह.े त ूइथ ेथाांबनू, 

काय होते ते बघ. मग त ूआपल्याला जेवण दमळण्यास पात् ठरशील.” 

लईुसा उठली आदण चॉदपनच्या कामाच ेदोन खांड काढल.े “ह ेबघ. ह े

खरे तर आश्चयवकारक आह.े आता ऐक --- दकां वा खरे तर माांजर काय करते, 

त्याच ेदनरीिण कर.” 

दतने दपयानोवर ते पसु्तक ठेवले आदण बसली. दतचा नवरा उभाच 

रादहला. त्याच ेहात दखशात होते आदण तोंडात दसगरेट होती. त्याच्या मनात 
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नसनूही, तो सोफ्यावर डुलकी काढणाऱ्या माांजराकडे बघत होता. जेव्हा 

लईुसाने वाजवायला सरुवात केली, तेव्हा पदहला पररणाम नेहमीप्रमाणे नाटकी 

होता. माांजराने काही दांश झाल्याप्रमाणे उडी मारली व दमदनटभर न हलता उभ े

रादहले. कान उांचावलेले, सवव शरीर थरथरणारे होते. मग ते अस्वस्थ झाले व 

सोफ्यासमोर मागे पढेु चाल ूलागले. शेवटी त्यान ेजदमनीवर उडी मारली आदण 

नाक व शेपटी हवेत उांच करून, ते हळू, जाद ूझाल्यासारखे, खोलीतनू दनघनू 

गेले. 

लईुसा उडी मारून त्याच्या मागोमाग धावत ओरडली, “ह ेबघ. ते कसे 

करत ेआह.े त्यामळेु मी म्हणत,े ते दसद्ध होते आह.े” ती माांजराला घेऊन परत 

आली व त्याला सोफ्यावर ठेवले. दतचा सवव चेहरा उद्दीदपत होऊन, चकाकत 

होता. मठुी वळून पाांढऱ्या पडल्या होत्या. दतच्या डोक्यावरचा अांबाडा सटूुन 

केस एका बाजलूा गेल ेहोते. “एडवडव, त ूकाय पादहलेस? तलुा काय वाटते?” 

ती ह ेबोलताांना दखन्सन होऊन हसत होती. 

“ह ेिार मनोरांजन करणारे होते, असे म्हणावे लागेल.” 

“एडवडव, मनोरांजन करणारे? ही सवावत नवलपणूव गोष्ट घडली आह.े अरे 

बापरे!” माांजराला उचलनू छातीशी धरत ती म्हणाली. “आपल्याला फ्राांझ 

लीस्झ्ट घरात रहात असल्याचा अनभुव आला, ह ेअभतूपवूव नाही का?” 

“लईुसा, दवदचत् वाग ूनकोस.” 

“माझा काही इलाज नाही. खरेच याहून दसुरी कुठलीही प्रदतदक्रया दणेे, 

मला शक्य नाही. मला वाटत ेतो नेहमी आपल्याबरोबर रहातो आह.े” 
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“काय म्हणालीस?” 

“ओहो, एडवडव. मी खरेच हवेतनू चालते आह.े आता मी काय करणार 

आह,े ते तलुा मादहती आह ेका? जगातील प्रत्येक सांगीतकाराला मी त्याला 

भेटवणार आह.े त्याला मादहती असलेल्या लोकाांबद्दल त्याला दवचारणार आह.े 

दबथोदवनबद्दल, चॉदपनबद्दल आदण शमूनबद्दल.” 

दतचा नवरा म्हणाला, “पण त्याला बोलता येत नाही.” 

“ठीक आह.े पण त्या सगळ्याांना त्याला काही झाले तरी भेटायचे आह.े 

त्याना स्पशव करून बघायचे आह.े स्वतःचे सांगीत त्याला ऐकवायचे आह.े 

आधदुनक सांगीत त्यान ेपवूी कधी ऐकल ेनसेल.” 

“तो काही इतका थोर नाही. आता जर बाक दकां वा दबथोदवन असेल, तर 

गोष्ट वेगळी आह.े”  

“एडवडव, कृपया मध्य े काही बोल ू नकोस. तेव्हा आता मी जगातील 

सगळ्या महत्वाच्या सांगीतकाराांच्या रचना वाजवणार आह.े ते मला केलेच 

पादहज.े मी त्याांना साांगेन,  की इथ ेलीस्झ्ट आला आह.े आदण त्याला त ूभेट. 

तलुा मादहती आह ेका, की ते जगाच्या कोपऱ्यातनू धावत येतील.” 

“करड्या माांजराला भेटायला?” 

“दप्रया, ते तसेच आह.े तो तो आह.े तो कसा ददसतो ही गोष्ट अलादहदा. 

ओहो, एडवडव, ही िारच दवलिण गोष्ट असेल.” 

“त्याना वाटेल, त ूवेडी आहसे.” 
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“त ूथाांब आदण बघ.” ती माांजराला हातात धरून नाजकूपणे कुरवाळत 

होती. पण नवऱ्याकडे बघत होती. तो आता फ्रें च दखडकीशी, बागेकडे बघत 

उभा होता. सांध्याकाळ होत होती. बाग हळूहळू दहरव्या रांगाकडून काळ्या 

रांगाकडे झकुत होती. लाांबवर त्याला आगीचा पाांढरा धरू ददसत होता. तो न 

वळता, म्हणाला, “नाही. मला ह े पटत नाही. या घरात असल े काही नको. 

यामळेु आम्ही दोघेही मखूव ठरू.” 

“एडवडव, तलुा काय म्हणायचे आह?े” 

“मी जे म्हणालो, तेच. अशा वेड्यासारख्या गोष्टीसाठी, मी तलुा मळुीच 

प्रदसद्ध होऊ दणेार नाही. तलुा लबाड माांजर सापडले आह.े ठीक आह,े तलुा ते 

आवडत असेल, तर ठेव. माझे काही म्हणणे नाही. पण पढेु जाऊन, त ूकाहीबाही 

करू नकोस. लईुसा, तलुा समजल ेका?” 

पढेु जाऊन म्हणज?े” 

“मला तझेु ह ेअसले वेड्यासारखे बोलण,े ऐकून घ्यायच ेनाही. त ूिारच 

वेड्यासारखे वागते आहसे.” 

लईुसाने माांजराला हळू खाली सोफ्यावर ठेवले. ती उठली आदण दतने एक 

पाऊल पढेु टाकले. ती दतचा पाय आपटत ओरडली, “एडवडव, तझुा दधक्कार 

असो. आपल्या आयषु्यात प्रथमच काही वेगळे अस े घडत े आह े आदण त ू

मरणाांदतक घाबरला आहसे. कारण काय तर तलुा कुणी हसेल म्हणनू! ह ेखरे 

आह ेना? त ूह ेनाकारू शकत नाहीस. शकतोस का?” 
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दतचा नवरा बोलला, “लईुसा, ह ेपरेु झाले. त ूस्वतःला सावर. आदण ह े

ताबडतोब बांद कर.” तो चालत गेला व टेबलावरील पादकटातनू, एक दसगरेट 

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, “लईुसा, अलीकडे तझेु ह ेचाळे िारच झाले, बर का. 

नाही. नाही. मध्य ेबोल ूनकोस. माझे ऐकून घे. तझु्या आयषु्यातील हा दवदचत् 

काळ असेल, अस ेसमजनू, मी तलुा आदण तझु्या ‘अरे दवेा’ आदण ‘अरे मखूाव’ 

’ला िार मोकळीक ददली. त ूददखाऊ मखूव! तलुा ह ेकाही वेगळे होत असल्याचे 

कळत नाही का? ह े--- ह े--- काही चमत्कृतीपणूव आह.े ह ेतलुा ददसत नाही 

का?” 

त्या िणी तो खोलीत आला व दतच्या खाांद्याला धरल.े त्याच्या ओठात 

नकुतीच पेटवलेली दसगरेट होती. खपू घाम आल्याने त्याच्या कातडीवर 

पडलेल ेडाग दतला ददसले. 

तो म्हणाला, “ऐक. मला भकू लागली आह.े मला जेवण हव ेआह.े 

त्यामळेु त ूस्वयांपाकघरात जा आदण दोघाांसाठी काही चाांगले जेवण आण.” 

लईुसा मागे झाली व दोन्सही हात तोंडावर ठेवले. ती ओरडली, “अरे दवेा, 

मी त्याबद्दल सवव काही दवसरूनच गेले. त्यालाही भकू लागली असले. ते माांजर 

आल्यापासनू त्याला मी दधुादशवाय खायला काही ददलेल ेनाही.” 

“कोण? 
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“अथावत, ते माांजर. मला लगेच जाऊन काही दवशषे बनवले पादहजे. 

त्याच ेआवडत ेखाद्य काय आह,े ह ेमला मादहती पादहजे होते. एडवडव, त्याला 

सवावत जास्त काय आवडेल?” 

“ते माांजर गेले खड्ड्यात!” 

खाली वाकून माांजराला बोटाने हळूवार स्पशव करत, ती बोलली, “एडवडव, 

कृपा कर. मी माझ्या पद्धतीन ेकाय ते करत.े िक्त त ूइथ ेथाांब.” 

“मी िार थाांब ूशकत नाही.” 

लईुसा स्वयांपाकघरात गेली. ती काय दवशेष बनव ूशकत,े असा दवचार 

करत, िणभर उभी रादहली. अांड्याचे आम्लेट? की मस्त चीज? आम्लेटच 

कराव.े ते दवशेष राहील. अथावत एडवडवला ते िारसे आवडत नाही. पण मी दसुरे 

काय करणार? ती खपू चाांगला स्वयांपाक बनवणारी नव्हती. दतचे आम्लेटसदु्धा 

प्रत्येक वेळी चाांगले होत असेच, असे नाही. पण यावेळेस, दवशेष काळजी 

घेऊन, ओव्हन ठरादवक तापमानापयंत गरम  करून, दतने त्यात ते भाजले. 

त्याबरोबर काय खाता येईल, अस ेशोधताांना, दतला अस ेआठवल ेकी लीस्झ्टने 

त्याच्या आयषु्यात कधी अॅव्होकॅडोची, पेअरची दकां वा ग्रेपफु्रटची चव पादहली 

नव्हती. त्यामळेु दतने त्याची कोदशांबीर बनवायचे ठरवले. त्याचा प्रदतसाद 

बघण,े खरेच मोठे मजेशीर ठरले असते. जेव्हा सवव तयार झाले, तवे्हा दतने ते 

एका टे्रमध्ये घातले आदण हॉलमध्ये आणले. ती दतथ े दशरताांना, दतने दतच्या 

नवऱ्याला बागेतनू, फ्रें च दखडकीतनू आत येताांना पादहले. तो टे्र टेबलावर ठेऊन 

सोफ्याकडे वळताांना ती म्हणाली, “ह ेत्याच्यासाठी आह.े ते माांजर कुठे गेले? 
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दतच्या नवऱ्यान ेत्याच्या मागे बागेचे दार बांद केले आदण तो दसगरेट 

आणण्यासाठी खोलीमध्य ेचालत गेला.  

“एडवडव, ते माांजर कुठे गेले?” 

‘कोण? 

“तलुा मादहती आह ेकोण ते.” 

तो पढेु वाकून बोलला, “हो. हो. ते दभकार माांजर का? हां. थाांब, मी तलुा 

साांगतो.” 

दसगरेट पेटवण्यासाठी, त्याच ेहात लायटरकडे गेले. त्याने वर पादहले, तर 

लईुसाला त्याने त्याच्याकडे बघताांना पादहले. ती त्याच्या खाकी पँटकडे आदण 

बटुाांकडे बघत होती. लाांब गवतातनू चालनू त्याचे दोन्सही ओले झाल ेहोते.  

तो म्हणाला, “मी बाहरे जाऊन आग कशी पेटली आह,े ह ेबघनू आलो.” 

दतचे डोळे हळूहळू वर दिरत, त्याच्या हाताांवर दस्थर झाले. 

त्याने चाल ू ठेवले, “आग अजनू चाांगली जळत ेआह.े मला वाटते, ती 

रात्भर जळेल.” 

पण ती ज्या तऱ्हनेे त्याला न्सयाहाळत होती, त्यामळेु तो अस्वस्थ झाला. 

तो बोलला, “ह ेतझेु काय चालले आह?े त्यान ेखाली पादहल्यावर, 

त्याला पहील्याांदाच जाणवल ेकी त्याच्या एका हाताच्या मागील बाजलूा, 

नखापासनू ते मनगटापयंत लाांब स्पष्ट ओरखडा उमटला आह.े  

“एडवडव” 
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“ओहो, कृपा करून शाांत रहा. बागेतील ती काटेरी झडुुपे भयानक आहते. 

त्यामळेु तो ओरखडा उमटला असेल. खाली बस. लईुसा, एक दमदनट थाांब.  

लईुसा, खाली बस. काय झाले?” 

“एडवडव!” 

“ओहो, अग बाई, कृपया खाली बस. इतके बेचैन व्हायचे काही कारण 

नाही.  लईुसा, लईुसा, शाांत हो.” 
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William and Mary 

हवहलयम आहण मेरी 

 

दवदलयम पलव मेला तेव्हा त्याने िारसे पैस ेमागे ठेवले नव्हत.े आदण त्याचे 

इच्छापत् साध ेहोते. नातेवाईकाांना लहान पषु्पगचु्छ सोडल,े तर त्यान ेसगळी 

मालमत्ता व पसैाअडका बायकोच्या नाव ेकेला होता. वकील आदण दमसेस पलव 

याांनी ते वदकलाच्या कायावलयात वाचल.े आदण जेव्हा काम झाले,  तेव्हा ती 

दवधवा जाण्यासाठी उठली. त्या वेळी वदकलाने त्याच्या टेबलावरील एक बांद 
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पादकट दतला ददले. “तमुचा नवरा वारण्यापवूी काही ददवस त्यान े ते मला 

पाठवले व त्याच्या मतृ्यनूांतर ते तमु्हाला दणे्यास साांदगतले. वकील अशक्त व 

नाराज ददसत होता. त्या दवधवेला मान दणे्यासाठी, डोके एका बाजलूा कललेले 

ठेवले होते व तो खाली बघत होता. असे ददसते आह,े की ह ेकाही खासगी 

असावे. तमु्ही ते घरी घेऊन जा व खासगीपणे वाचा.” 

दमसेस पलवन ेते घेतल ेव घराबाहरे थाांबनू ते चाचपनू पादहले. ते दवदलयमचे 

दनरोपाचे पत् होते. हो. ते चालीरीतीला धरून दलदहलेल ेकडक पत् असणार. 

त्या माणसाने दसुरे काही व्यक्त करण ेअशक्य होते. त्याने आयषु्यात कधी काही 

चाकोरी सोडून केले नव्हत.े  

माझ्या दप्रय मेरी, माझा दवश्वास आह,े की त ूमला ह ेजग सोडून दणेार 

नाहीस. कारण तलुा िार वाईट वाटेल. पण आपण दोघे असताांना त ू ज्या 

नीतीदनयमाांना धरून वागत होतीस, तशीच पढेुही वागशील, सगळ्या बाबतीत 

प्रदतष्ठेने व काळजीन े रहाशील,  अस े मी समजतो. पैशाांची उधळपट्टी करू 

नकोस. इत्यादी इत्यादी ठरीव साच्याच ेते दवदलयमच ेपत् होते.  

शेवटी तो मोडून पडला असेल आदण दतला काही सुांदर दलदहले असेल, 

तर! कदादचत तो प्रेमपत्ासारखा मदृ,ु कोवळा, सुांदर दनरोप असता तर! दतने 

दतच्या आयषु्यातील तीस प्रेमळ व उबदार वष ेददल्याबद्दल, लाखो शटांना इस्त्री 

केल्याबद्दल आदण लाखो जेवण ेबनवल्याबद्दल आभार मानणारे असते तर! 

त्यात न ददसणारे काही ती पनु्सहा पनु्सहा वाचत रादहली. एखादा ददवस तरी दतने 

ते दतच्या कपड्याांच्या कपाटात निीदार दपनेजवळील पेटीत ठेवले असत.े लोक 
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मरणपांथाला लागतात,  तवे्हा ते काय करतात, कुणास ठाऊक, असा दवचार 

करत दमसेस पलवन ेते पत् काखेखाली ठेवले व घरात दशरली. कोट व टोपी न 

काढताच ती सोफ्यावर जाऊन बसली. मग पाकीट उघडल.े त्यात दमुडलेले 

पांधरा सोळा आखीव कागद होते. त्याांना डावीकडील वरच्या कोपऱ्यात दपन 

लावलेली होती. प्रत्येक कागदावर पढुील बाजलूा दतरप ेअसलेल्या, दतच्या 

पररचयाच्या अिरात काही दलदहलेले होते. पण दतने जेव्हा पादहले की 

व्यायसादयक भाषेत बरेच काही दलदहले आह ेपण पदहल्या पानाची सरुवात 

जशी असायला पादहज े तशी नसल्याचे पादहले,  तेव्हा दतला सांशय येऊ 

लागला. दतने लाांबवर पादहले. एक दसगरेट पेटवली. एक झरुका ओढून ती अॅश 

टे्रमध्ये टाकून ददली. जर मला सांशय येतो आह,े तसेच ते असेल तर कशाला 

वाचायचे, असे स्वतःशीच बोलनू दतने ते वाचले नाही. 

मतृ व्यक्तीच ेपत् वाचायचे एखादा नाकारू शकतो का? 

हो. 

ठीक आह े--- 

शेकोटीच्या दवरुद्ध बाजलूा असलेली दवदलयमची ररकामी खचुी दतने 

पादहली. ती मोठी, तपदकरी, चामड्याची हातवाली खचुी होती. अनेक वष े

त्यात तो बसल्यामळेु, त्याचा मधील भाग खोल आत गेलेला होता. खचुीच्या 

पाठीवर उांच दठकाणी, दजथ ेत्याच ेडोके टेके, दतथ ेलांबवतुवळाकार काळा डाग 

पडला होता. तो त्या खचुीत वाचत बसत अस.े त्याच्या समोरील खचुीत बसनू 

ती बटणे लावत अस,े मोज े दरुुस्त करत अस े दकां वा त्याच्या कोपरावर 
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िाटलेल्या जाकीटाला दठगळ लावत असे. थोड्या थोड्या वेळाने त्याचे डोळे 

वाचनातनू बाहरे पडून, दतच्यावर दस्थर होत असत. पण ते दवदचत्पण ेकाही 

हरवल्यासारख,े आकडेमोड करत असत. दतला ते डोळे कधीच आवडत नसत. 

ते लहानसे, बिावसारखे, दनळे व एकमेकाांजवळ होते. त्या दोन्सहीमध्ये नापसांती 

दशववणाऱ्या दोन उभ्या रेषा होत्या. दतच्या पणूव आयषु्यभर ते डोळे दतला बघत 

होते. आता आठवडाभर ती एकटीच घरी असताांना सदु्धा ते रात्ी दारातनू, 

ररकाम्या खचुीतनू व दखडकीतनू दतला जण ू दनरखनू बघत होते. ती हळूहळू 

दतच्या पसवजवळ गेली व चष्मा बाहरे काढून, डोळ्याांना लावला. मग मागील 

दखडकीतनू येणारा प्रकाश त्यावर पडेल, अशा रीतीने ते दतच्यासमोर उांच धरून, 

दतने ते वाचायला सरुवात केली. 

माझ्या दप्रय मेरी, ह ेपत् केवळ तझु्यासाठी आह.े मी गेल्यावर तलुा ते 

दमळेल. ह े अिर बघनू दचकू नकोस. लँडे माझे काय करणार आह,े ह े

साांगण्याचा, माझ्याकडून स्पष्टीकरणाचा प्रयत्न आह.े आदण त्याने ह ेकरावे, ह े

मी का कबलू केले आह,े त्याच्या दथअरीज काय आहते व त्याच्या आशा काय 

आहते, ह ेमी तलुा साांग ूइदच्छतो. त ूमाझी बायको असल्यान ेतलुा ह ेसवव जाणनू 

घेण्याचा अदधकार आह.े गेल्या काही ददवसात, मी तझु्याशी लँडेबद्दल 

बोलायचा कसनू प्रयत्न केला. पण त ूमाझे काही ऐकून घ्यायला नकार ददलास. 

ह ेमी तलुा आधीच साांदगतल ेआह,े की हा मखूावसारखा दृष्टीकोन आह.े आदण 

मला तो पणूवपणे दनःस्वाथी दखेील वाटत नाही. तो जास्त करून अज्ञानातनू 

उगवतो. माझी खात्ी झाली आह,े की जर त ूसगळ्या गोष्टी जाणनू घेतल्या 

असत्यास, तर त ू तझुा दृष्टीकोन लगचे बदलला असतास. म्हणनू मी आता 
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नसताांना व तझेु दचत्त दस्थर असताना अशी आशा करतो, की त ूया पानाांमधनू 

माझे म्हणण ेकाळजीपवूवक ऐकून घेशील. मी तलुा खात्ी दतेो, की जेव्हा त ू

माझी गोष्ट वाचशील, तेव्हा तझुा खोलवरचा राग दनघनू जाईल आदण तलुा 

उत्साही वाटेल. मी अस ेसमजतो, की तलुा मी जे केले, त्याबद्दल अदभमान 

वाटेल. त ू जसजशी वाचत जाशील, तसतसे त ू मला माि करायला हवेस. 

माझ्या थांड आदवभाववाने, पण माझे म्हणण े स्पष्टपणे तझु्यापयंत पोचवायचा 

एवढा एकच मागव मला मादहती आह,े तर माझी वळे जवळ आली आह.े ह े

नैसदगवक आह,े की या जगातील प्रत्येक भावदनकतेच्या कडाांवर मी उभा आह.े 

ददवसेंददवस मी मनापासनू पश्चात्ताप करतो आह.े दवशेषतः सांध्याकाळी. मी 

स्वतःचे जवळून दनरीिण केल्यादशवाय, माझ्या भावना या पानाांमधनू ओसांडून 

वाहणार नाहीत. उदाहरणाथव माझी इच्छा आह,े की तझु्यासांबांधी काही दलहावे 

आदण त ूएवढी वष ेकशी माझी समाधानी बायको होतीस आदण मी मला वचन 

दतेो आह,े की मला अजनू वेळ दमळाला व शक्ती असली, तर मी पढेुही ते करेन. 

या माझ्या ऑक्सिडवमध्य े मी गेली सतरा वष े काम करताांना या जागेच्या 

कीतीसांबांधी, शक्य असेल तर, काही स्पष्ट करत रहातो आह ेव दशकवतो आह.े 

मी प्रेम करत असलेल्या सगळ्या गोष्टी व जागा आता या झोपायच्या खोलीत, 

माझ्याभोवती गदी करतात. त्या तेजस्वी आदण सुांदर आहते. त्या नेहमीच तशा 

होत्या आदण आज, काही कारणाने, मला त्या नेहमीपेिा जास्त स्पष्ट ददसत 

आहते. दजथ े लोव्हलेास चालायचा, त्या वोसेस्टर कॉलेजच्या 

तळ्याभोवतालचा रस्ता, पेम्िोकच े दार, मॅग्डॅलेन शहराच्या पदश्चमेकडील 

भागाचे दृष्य, दिस्ताच्या चचवच्या आजबूाजलूा पडणाऱ्या गारा, दजथ े मी 
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बेलीच्या आदण लहानशा, सुांदर वाल्डस्टेइदननाच्या िुलाच्या डझनापेिा जास्त 

ददुमवळ प्रजाती, येथील पसरलेल्या दगडाांमधनू शोधनू काढल्या, ती सेंट जॉन 

चचवची मोठी टेकडी. त ूबघते आहसे, मी अजनू सरुवातही केली नाही आदण 

मी या पररसराच्या कैदते सापडतो आह.े तर आता मला सरुवात करू द.े दप्रया, 

आता दःुखाच्या व नापसांतीच्या भावनेदशवाय, सावकाश वाच. नाहीतर तलुा 

समजायला अडथळा येईल. त ूह ेसावकाश वाचशील, अस ेवचन मला द.े त ू

सरुवात करण्यापवूी, मन शाांत व धीर धरलेल े ठेवशील. माझ्या आयषु्यात 

मध्येच अचानक उद्भवलेले आजारपण तलुा मादहती आह.े त्यात मी वेळ 

घालवत नाही --- िक्त लगेच कबलू करतो, की आधी डॉक्टरकडे न जाणारा 

मी दकती मखूव होतो. कॅन्ससर अशा थोड्या  रोगाांपैकी आह,े की आधदुनक 

औषधानेदखेील तो बरा होत नाही. जर तो िार पसरला नसेल, तर शल्यदवशारद 

त्यावर शस्त्रदक्रया करू शकतो. पण माझ्या बाबतीत मला तो मला झाला 

असल्याचे, उशीरा समजल.े आदण एवढेच नाही तर माझ्या स्वाददुपांडावर त्यान े

हल्ला केला होता. त्यामळेु शस्त्रदक्रया करण े व जगण,े दोन्सही अशक्य होते. 

त्यामळेु आता माझ्याकडे जगण्यासाठी िक्त सहा मदहने उरले होते. प्रत्येक 

तासागदणक दःुख वाढत होते. आदण मग अचानक लँडे आला. सहा 

आठवड्यापवूी ह ेमांगळवारी सकाळी खपू लवकर झाले. त ूभेटायला येण्याच्या 

खपू आधी झाले. मला मादहती होते, या झोपाळू, लाजऱ्या वाऱ्यात काही 

वेडेपणा आह.े तो दबक्या पाऊलाांनी आला नाही. माझ्या इतर पाहुण्याांसारखे, 

काय बोलायच,े ते त्याला कळत नव्हते. तो हसत हसत व बळकटपण ेलाांब 

ढाांगा टाकत माझ्या अांथरुणाशी येऊन, दतथ ेत्याच्या डोळ्यात तजेस्वी चमक 
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घेऊन, माझ्याकडे बघत उभा रादहला. तो म्हणाला, माझ्या मलुा, दवदलयम, ह े

छान आह.े मला पादहज ेतसा त ूआहसे!” 

कदादचत मला तलुा स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, की जरी जॉन लँडे आपल्या 

घरी कधी आला नव्हता आदण त ूत्याला अगदी क्वदचत भेटली होतीस, तरी 

त्याची माझी मैत्ी दनदान गेल ेनऊ वषांची तरी होती. मी मळुात तत्वज्ञानाचा 

प्राध्यापक आह.े पण तलुा मादहती आह,े त्याप्रमाण ेअदलकडे मी मानसशास्त्रात 

रमलो आह.े त्यामळेु माझी व त्याची रुची एकत् आली आह.े तो नसाांसांबांधीचा, 

मोठा तज्ञ शल्यदवशारद आह.े अदलकडे त्यान े मला दयाळूपणे त्याच े काही 

शस्त्रदक्रयेचे पररणाम अभ्यासायची परवानगी ददली, दवशेषतः मेंदचू्या पढुच्या 

भागाशी सांबांदधत बदलणारे पररणाम. त्यामळेु तलुा समजेल, की मांगळवारी तो 

अचानक जेव्हा माझ्या अांगावर ओरडत आला, तेव्हा आम्ही काही एकमेकाांना 

अनोळखी नव्हतो. तो माझ्या अांथरुणाजवळील खचुी ओढत म्हणाला, “ह ेबघ, 

काही आठवड्यात त ूमरणार आहसे. बरोबर? लँडेकडून आलेला तो प्रश्न मला 

िार टोचला नाही. एक प्रकारे मनाई असलेल्या दवषयावर बोलणारा तो पाहुणा, 

मला ताजेतवाने करत होता.  

“त ू याच खोलीत मरणार आहसे. ते तलुा बाहरे काढून तझेु दिन 

करतील."  

मी म्हणालो, “परुतील.” 

“ते अजनू वाईट आह.े आदण मग काय? त ूस्वगावत जाशील, असा तझुा 

दवश्वास आह ेका? 
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“जरी हा दवचार ददलासा दणेारा असला, तरी माझी खात्ी नाही.” 

“दकां वा कदादचत नरकात?” 

“दतथ ेमला पाठवायचे, काही कारण मला ददसत नाही.” 

“माझ्या दप्रय दवदलयम, ते आपल्याला कधीच कळत नाही.” 

मी दवचारले, “पण ह ेसवव काय चालले आह?े” 

तो माझे नीट दनरीिण करत म्हणाला, “व्यदक्तशः असा दवश्वास ठेऊ  

नकोस, की मरणानांतर, त ूतझु्याबद्दल काही ऐकशील. िक्त --- “ इथ ेतो थाांबला 

व हसनू माझ्यावर वाकत, पढेु बोलला, “अथावत िक्त त ूमला माझ्या हातात 

सोपवण्याची हुशारी दाखवलीस तरच! त ूमाझी ही सचूना मानशील का?” 

ज्या तऱ्हनेे तो माझ्याकडे दनरखनू बघत होता, ज्या दवदचत् पद्धतीने 

भकेुला असल्याच े दाखवत होता, त्यावरून मला मी दवकायला दकुानात 

ठेवलेला महत्वाचा मासाचा तकुडा असल्याचे, त्यान ेतो दवकत घेतल्याचे व 

तो त्याांनी गुांडाळून द्यायच ेबाकी उरल्याचे मला वाटू लागले. 

“दवदलयम, मी ह ेगांभीरपणे म्हणतो आह.े त ूमाझा हा बेत मान्सय करशील 

का?” 

“त ूकाय बोलतो आहसे, ते मला समजत नाही.” 

“मग मी काय साांगतो, ते ऐक. ऐकतोस का?” 

“तलुा आवडत असेल, तर साांग. पण मला वाटते, ह ेऐकून माझे नकुसान 

होणार आह.े” 
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“उलट, तझु्या मरणानांतर तझुा िायदा होणार आह.े” 

मी त्यासाठी तयार झालो. दनश्चल पडून रादहलो. माझी खात्ी आह,े 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 आह,े ज्यावर मी गेली काही वष ेशाांतपणे काम 

करतो आह.े येथील दवाखान्सयातील एक दोघेजण, दवशेषतः मॉरीसन मला मदत 

करतो आह.े आम्ही प्रयोगशाळेतील प्राण्याांवर खपूशा यशस्वी चाचण्या केल्या 

आहते. मी आता ह ेप्रयोग मानवावर करावेत, अशा टप्यावर येऊन पोचलो 

आह.े ह े मोठे आव्हान आह.े शल्यदचकीत्सेच्या बाबतीत, प्रथम ह े जरा 

ताणलेले वाटेल. पण ह ेव्यवहायव का नसावे, याला काही कारण ददसत नाही.” 

लँडे पढेु झकुला व त्याच ेदोन्सही हात माझ्या अांथरुणाच्या बाजलूा ठेवले. 

त्याचा चेहरा जरा हडकुळा, पण नेहमीचा डॉक्टरचा ददसत नसनू, दखेणा ददसत 

होता. असा बऱ्याचजणाांचा असतो. त्याच्या डोळ्यातनू तो मांद दवजेच्या 

प्रवाहासारखा चकाकीतपण ेबाहरे पडत होता आदण जण ूम्हणत होता, िक्त 

मीच तलुा वाचव ूशकतो. जॉन लँडेचे डोळे मोठे तजेस्वी ददसत असनू, त्यात 

उत्सकुता नाचत होती. तो म्हणाला, “खपू मागे मी रदशयाहून आणलेली, एक 

लहानशी वैद्यकीय दिल्म पादहली होती. ती जरा भीतीदायक होती, पण रुचीपणूव 

होती. त्यात एका कुत्र्याचे डोके शरीरापासनू पणूवपणे वेगळे दाखवले होते. पण 

कृदत्म हृदय जोडून रक्तप्रवाह व्यवदस्थत चाल ूहोता. आता टे्रमधील कुत्र्याचे 
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डोके दजवांत होते. मेंद ूकाम करत होता. ते त्याांनी अनेक कसोट्याांिारे दसद्ध केले 

होते. उदाहरणाथव, जेव्हा कुत्र्याच्या ओठाांवर अन्सन दशांपडले जाई, तेव्हा ते 

चाटण्यासाठी जीभ बाहरे येई आदण डोळे खोलीत दहांडणाऱ्या माणसाचा 

मागोवा घेत. यावरून असा दनष्कषव दनघतो, की डोके व मेंद ू हा दजवांत 

रहाण्यासाठी, इतर शरीराला जोडला गेलेला पादहजेच, अस ेकाही नाही. अथावत 

प्राणवाययुकु्त रक्तप्रवाह चाल ूपादहज.े मग आता ही दिल्म बदघतल्यावर, माझ्या 

दवचाराांप्रमाणे मेंद ू कवटीमधनू बाहरे काढायचा आदण एक वेगळा अवयव 

म्हणनू बराच काळ दजवांत ठेवायचा. उदाहरणाथव, त ू मेल्यावर, असा प्रयोग 

करायचा.” 

मी म्हणालो, “मला ह ेआवडल ेनाही.” 

“मध्य ेबोल ूनकोस, दवदलयम, माझे सांप ूद.े मी या प्रयोगाांिारे, असे म्हण ू

शकतो, की मेंद ूहा स्वयांपणूव आह.े तो स्वतःचा रिणद्राव, दवचाराांची जादमूयी 

दक्रया व स्मरणशक्ती, हात नसले, कवटी नसली दकां वा धड नसले तरी, स्वतः 

तयार करू शकतो. िक्त मी म्हटल्याप्रमाणे, प्राणवाययुकु्त रक्तप्रवाह योग्य 

प्रकारे, चाल ूपादहज.े माझ्या दप्रय दवदलयम, िणभर तझु्या मेंदचूा दवचार कर. 

तो चाांगला सरुदित आह.े आयषु्यभराचे अनभुव त्यात साठवलेले आहते. 

त्यासाठी वषावनवुषे लागली आहते. काही नावीन्सयपणूव कल्पना माांडण्याची ही 

सरुवात आह.े परांत ु लवकरच, तझु्या शरीराबरोबर तोदखेील मरणार आह.े 

कारण तझु्या  स्वाददुपांडाला ककव रोग झाला आह.े” 
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“नाही. मी तझुा आभारी आह,े पण ह े आता थाांबव. त्यापासनू पळ 

काढावा, अशी ही कल्पना आह.े आदण जरी त ू ती यशस्वीपणे राबवलीस, 

ज्याबद्दल मला शांका आह,े तरी ते दनरथवक आह.े जर मी बोल,ू बघ,ू ऐकू व 

अनभुतूी घेऊ शकणार नसेन, तर माझा मेंद ू दजवांत ठेवण्याचा काय उपयोग 

आह?े व्यदक्तशः मला हा प्रकार अघोरी वाटतो.” 

लँडे म्हणाला, “मला वाटते, त ूआमच्याशी सांवाद साध ूशकशील आदण 

आम्ही तलुा काही प्रमाणात दृष्टीही दऊे शकू. पण आपण ह े हळूहळू करू. 

त्याकडे मी नांतर वळतो. काही झाल ेतरी, त ूलवकरच मरणार आहसे, ह ेनक्की 

आह.े माझ्या बेताप्रमाण े मी तलुा मेल्यादशवाय हातही लावणार नाही. 

दवदलयम, चल, तयार हो. खराखरुा तत्वज्ञ त्याचे मतृ शरीर शास्त्राच्या 

भल्यासाठी द्यायला कचरणार नाही.” 

मी उत्तरलो, “ह े काही मला दततके साधेसरळ ददसत नाही. मी दजवांत 

दकां वा मेलेला असलो, तरी तझेु माझे लागेबाांधे सांपलले ेअसतील.” 

तो थोडे हसत म्हणाला, “ठीक आह.े तझेु बरोबर असेल. पण तरी तलुा 

याबद्दल अजनू थोडे समजल्यादशवाय, त ू मला इतक्या लवकर उडवनू 

लावावेस, असे मला वाटत नाही.” 

“मला काहीही ऐकायच ेनाही.” 

दसगरेटकेस उघडून तो म्हणाला, “दसगरेट घे.” 

“तलुा मादहती आह,े मी दसगरेट ओढत नाही.” 
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त्याने स्वतः एक घेतली व ती छोट्या चांदरेी लायटरन े पेटवली. तो 

म्हणाला, “माझ्यासाठी उपकरण ेबनवणाऱ्या लोकाांकडून मला ही भेट दमळाली 

आह.े ही नवीन आह,े नाही का?”  

मी तो लायटर तपासनू परत ददला. तो म्हणाला, “मी पढेु साांग ूका?” 

“मी म्हणेन, नको.” 

“स्वस्थ पडून रहा आदण ऐक. मला वाटत ेते तलुा नक्की आवडेल.”  

माझ्या पलांगाशेजारी काही दनळी द्राि े होती. ती ताटली मी माझ्या 

छातीवर ठेऊन, मी द्रािे खाऊ लागलो. 

लँडे म्हणाला, “प्रत्यि मरणाच्या िणी, मी तझु्या शेजारी उभा असेन. 

म्हणज े मला तातडीन े तझुा मेंद ू दजवांत ठेवण्यासाठी हालचाल करता 

येईल.”  

“म्हणज ेतो डोक्यात ठेऊन?” 

“सरुवातीला हो. ते तसेच कराव ेलागेल.” 

“आदण नांतर तो कुठे ठेवणार? 

“तलुा मादहती करून घ्यायचे असले, तर एखाद्या खोलगट भाांड्यात.” 

“त ूयाबद्दल खरोखर गांभीर आहसे का?” 

“हो, खरेच गांभीर आह.े” 

“ठीक आह,े पढेु?”  
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“मला वाटते, तलुा मादहती आह,े की जेव्हा हृदय बांद पडत,े तेव्हा मेंदलूा 

ताज्या रक्ताचा व प्राणवायचूा परुवठा होत नाही. त्यामळेु तो मरू लागतो. चार 

ते सहा दमदनटात, सवव काही मरून जाते. तीन दमदनटानेही तमु्हाला काही 

नकुसान झालेले ददसते. त्यामळेु अस ेहोऊ नय ेम्हणनू, मला भरभर काम करावे 

लागेल. पण मशीनच्या सहाय्याने, ह ेसवव सोप ेहोईल.” 

“कुठले मशीन?” 

“कृदत्म हृदय. अलेक्स कॅरेल व दलांडबगव याांनी ह ेतयार केले आह.े ते 

प्राणवाययुकु्त रक्तप्रवाह योग्य तापमानाला व योग्य दाबाने चाल ूठेवते. आदण 

इतरही बऱ्याच आवश्यक गोष्टींची काळजी घेते. ते िार गुांतागुांतीच ेनाही.” 

“त ूमला साांग की त ूमरणाच्या िणी काय करणार? त ूपदहली कुठली गोष्ट 

करणार?” 

“तलुा मेंदतूील शदु्ध व अशदु्ध रक्तवादहन्सयाांबद्दल दकतपत मादहती आह?े” 

“काही नाही.” 

“मग ऐक. ते िार अवघड नाही. मखु्य दोन रक्तवादहन्सयाांतनू मेंदलूा 

रक्तपरुवठा होतो. ऊध्ववमहारोदहणी व त्याच्या उपशाखा. समजल?े” 

“हो.” 

“आदण अशदु्ध रक्त परत नेणाऱ्या नीलाांची व्यवस्था तर त्याहून सोपी 

आह.े काही रोदहण्या मणक्यात जातात तर काही मेंदतू. आदण काही नीला 

मणक्यातनू व मेंदतूनू परत येतात. आपण त्याांना काही हात लावत नाही.” 
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मी म्हणालो, “ठीक आह.े अशी कल्पना करू की मी नकुताच मेलो आह.े 

आता त ूकाय करणार?” 

“मी ताबडतोब तझुी मान उघडणार. त्या रक्तवादहन्सया शोधनू काढणार व 

त्या कृदत्म रक्तवादहन्सयाांनी कृदत्म हृदयाला जोडणार. आता मशीन चाल ू

करणार. त्यात योग्य अशा रक्ताची दनवड आधीच केलेली आह.े त्यामळेु तझु्या 

मेंदतूील रक्तप्रवाह चाल ूराहील.” 

“मी त्या रदशयन कुत्र्यासारखा असेन.” 

“तसे नसेल. कारण त ू शदु्धीवर नसणार. त ू मरशील तेव्हा मला सांशय 

आह,े की तझुा मेंद ूपरत खपू काळ दजवांत रहाणार की नाही, याबद्दल मला शांका 

आह े--- म्हणज ेतो दजवांत रादहलाच तर! तरीपण सजग दकां वा मतृ, त ूरुचीपणूव 

अवस्थेत असणार, नाही का? तझेु शरीर थांडगार असेल आदण मेंद ू 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 ठेव. अस े  प्रयोग होण्याची काळाची गरज आह.े 

पदहल्या प्रथम आपल्याला काय करावे लागेल, की तलुा ऑपरेशनसाठी 

दवाखान्सयात हलवावे लागेल.  सतत चालणारे कृदत्म हृदय तझु्या मेंदलूा जोडाव े

लागेल. पढुील समस्या ---  “ 

मी म्हणालो, “ठीक आह.े आता बास. मला अजनू काही ऐकायच ेनाही.”  
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“ओहो, पण तलुा ऐकावेच लागेल. तझु्या बाबतीत काय काय होणार 

आह,े ह ेतलुा नीटपण ेसवव काही मादहती पादहज.े जेव्हा तझुा मेंद ूसजग होईल, 

तेव्हा तझु्या दृष्टीने, ते समाधानकारक ठरेल. त ू कुठे आहसे व दतथ े कसा 

आलास, ह ेतलुा आठवेल. तझु्या मनाच्या समाधानाकरता, तलुा ते मादहती 

पादहज.े तलुा ह ेकबलू आह ेका?” 

मी अजनूही त्याच्याकडे बघत अांथरुणावर पडून होतो. 

“तर पढुील काम अस ेअसेल, की तझुा मेंद ूकाही इजा न होता, तझु्या मतृ 

शरीरापासनू वेगळा काढण.े शरीर कुचकामाचे होणार. ते आधीच कुजायला 

सरुवात झाली असेल. कवटी आदण चेहराही कुचकामाचे ठरणार. ते ओझेच 

होणार. त्यामळेु मला ते आजबूाजलूाही नकोत. मला काय हव ेआह ेतर मेंद!ू 

स्वच्छ सुांदर दजवांत मेंद!ू त्यामळेु मी जेव्हा तलुा टेबलावर घेईन, तेव्हा मी 

लहानशी करवत घेऊन, मी तझु्या कवटीचे आवरण कापनू काढेन. त ूकाही 

दमदनटाांपवूीच मतृ झालेला असशील. त्यामळेु तलुा भलू द्यायची गरज पडणार 

नाही.” 

मी बोललो, “नरकात गेली तझुी ती भलू!” 

“मी तलुा साांगतो दवदलयम, त ू थांडगार पडलेला असणार. दवदलयम, 

दवसरू नकोस, त ूकाही दमदनटाांपवूीच मतृ झालेला असशील.” 

लँडेने त्याच ेखाांद ेउडवल.े तो म्हणाला, “त्यामळेु मला काहीच िरक 

पडत नाही. जर तलुा हव ेअसेल तर मी तलुा काही गुांगी येणारे द्रावण दऊेन 
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स्वतःला आनांदी करेन व मग मी तझु्या मानेच्या वरील डोक्याची कातडी सोलनू 

काढेन. 

मी म्हणालो, “आभारी आह.े” 

त्याने चाल ू ठेवले, “तलुा मादहती आह े का, कधीकधी काही वेगळेच 

होते. मागच्याच आठवड्यात एका मनषु्याला बेशदु्धावस्थेत आणले गेले. 

त्याला भलू ददल्यादशवाय मी त्याचा मेंद ूशरीरापासनू वेगळा केला आदण एक 

रक्ताची गाठ सोडवली. मी अजनू कवटीवर काम करत होतो तेव्हा तो जागा 

होऊन बोल ूलागला. तो बोलला, “मी कुठे आह?े”  

“त ूदवाखान्सयात आहसे.” 

“ठीक आह.े मी तशी कल्पना करतो.” 

“मला साांग, मी जे करतो आह,े त्यामळेु तलुा त्ास होतो आह ेका?” 

तो उत्तरला, “नाही. अदजबात नाही. तमु्ही काय करत आहात?” 

“मी तझु्या मेंदतूील रक्ताची गाठ घालवतो आह.े” 

“घालवत आहात?” 

“स्वस्थ पडून रहा. हल ूनकोस. माझे होत आले आह.े” 

तो मनषु्य बोलला, “ती हलकट गाठ माझे डोके दखुवते आह.े” 

तो प्रसांग आठवनू, थोडे थाांबनू लँडे हसला. ”तर असे सांभाषण झाले. 

दसुऱ्या ददवशी मात् त्या माणसाला ते काही आठवत नव्हत.े मेंद ूम्हणज े

मजेशीर गोष्ट आह.े” 
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मी म्हणालो, “मला स्थादनक भलू हवी आह.े” 

“जशी तझुी इच्छा, दवदलयम आदण आता मी म्हटल्याप्रमाणे, लहानशी 

करवत घेऊन ,मेंद ूकवटीतनू बाहरे काढणार. त्यामळेु वरील अधाव मेंद ूमोकळा 

होईल. तलुा मादहती असेल दकां वा नसेल, पण मेंदभूोवती  तीन आवरणे 

असतात. सवावत बाहरेील आवरणाला डयरुा म्हणतात. मधल्याला आचवनॉईड 

म्हणतात आदण सवावत आतले दपया असत.े सववसामान्सय माणसाची अशी 

कल्पना असत,े की मेंद ूहा उघडा असनू एका द्रावणात तरांगत असतो. पण तसे 

नसत.े तो नीटपण ेतीन आवरणात गुांडाळलेला असतो. आदण एक प्रकारचा 

द्राव दोन आवरणाांमध्ये वहात असतो. हा द्राव मेंदतूच तयार होतो. काही दक्रयेने 

तो नीलाांमध्ये दमसळतो. मी स्वतः ही छानशी नावे असलेली दतन्सही आवरणे 

नष्ट करणार. अस ेकरण्याची पषु्कळ कारणे आहते. 

“आता पढुची पायरी जरा धोकादायक आह.े आता उरलेला अधाव मेंदहूी 

आवरणातनू मोकळा करायचा आह.े मग रक्तवादहन्सया लोंबत ठेवाव्या 

लागतील. लगेच त्या कृदत्म हृदयाला जोडल्या जातील. ही लाांबलचक व 

नाजकू कृती आह.े रोन्सगेंअरच्या सहाय्याने ह ेअवघड काम करणे शक्य होईल. 

मग मेंद ूपणूवपणे सटुा होईल. यात येणाऱ्या समस्या पणूवपणे ताांदत्क आहते. पण 

त्या सोडवता येतील. ह ेशल्यदचकीत्सेचे व धीर धरण्याच ेकसब आह.े आदण 

ह ेदवसरून चालणार नाही की माझ्याकडे भरपरू वेळ आह.े आता मी मेंद ूदजवांत 

ठेवण्यात यशस्वी होतो आह.े 
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आता अस ेधरून चाल,ू की कृदत्म हृदय ऑपरेशन टेबलाच्या शेजारी 

सतत पांप करत असल्याने, मेंद ूदजवांत रहातो. आता अस ेधरून चाल,ू की मी 

तझुा मेंद ू तझु्या कवटीतनू सखुरूपपणे बाहरे काढलेला आह े आदण तो 

रक्तवादहनीमािव त कृदत्म हृदय मशीनला जोडला गेलेला आह,े तर आता पढेु 

काय?  

“आता मेंद ू एका दवशेष प्रकारच्या खोलगट भाांड्यात ठेवला जाईल 

आदण पाठीच्या कण्याला जोडलेला बाहरेील आवरणाचा, ड्यरुाचा भाग मी 

दशवनू टाकेन. मग काही समस्या उरणार नाही. ते खोलगट भाांडे मी ररांगर, या 

दवदशष्ट द्रावणाने भरून टाकेन. ह ेन्सयरुो शस्त्रदक्रयेतील दवदशष्ट प्रकारचे द्रावण 

आह.े तर अशी ही सगळी दक्रया आह.े” लँडे म्हणाला. “तझुा मेंद ू आता 

खोलगट भाांड्यात दजवांत आह.े आदण तो खपू काळ, वषावनवुषे  तसाच 

रादहल्यास काही आश्चयव नाही. अथावत कृदत्म हृदयाकडे सतत लि द्यावे 

लागेल. 

“पण तो काम करेल का?”   

"माझ्या दप्रय दवदलयम, ह ेमला कस ेकळेल? मी हदेखेील साांग ूशकणार 

नाही, की त्याच्यात सजगता असेल, की नाही.” 

“आदण असेल तर?” 

“तेच तर नवलपणूव ठरेल.” 

मी म्हणालो, “हो का? पण मला काही शांका आहते.” 
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“अथावत त्या त ूदवचार. पण तझुी दवचारप्रदक्रया छानपैकी चाल ूअसणार 

आदण स्मरणशक्तीही शाबतू असणार.”  

मी म्हणालो, “जरी ददसत नसले, ऐकू येत नसल,े वास येत नसला व 

बोलता येत नसले, तरीदखेील!” 

तो ओरडला, “आहा, मला मादहती आह,े मी काहीतरी दवसरलो आह.े 

ऐक. आदण मी तलुा डोळ्याबद्दल काही साांदगतल ेनाही. ऐक. मी तझुा बघायचा 

एक मज्जातांत ू दजवांत ठेवणार आह.े तो डोळ्याचे काम करेल. खरे तर तो 

मज्जातांत ूनाहीच आह.े तो मेंदचूाच एक लहानसा भाग आह.े त्यामळेु तलुा ददस ू

शकण्याचा माझा उद्दशे सिल होईल. मी आधीच डोळा ठेवण्यासाठी, तझु्या 

डोळ्याच्या खोबणीऐवजी एक लहानशी प्लॅस्टीक डबी तयार केली आह.े ती 

ररांगर, या दवदशष्ट द्रावणाच्या पषृ्ठभागावर तरांगेल.” 

मी म्हणालो, “छताकडे बघत.”  

 “मला वाटत,े हो. मला वाटत ेकडेचे व आजबूाजचूे काही बघण्यासाठी 

दतथ े दवदशष्ट स्नाय ूनाही आहते. पण तो दतथ ेआरामात शाांतपणे पहुडलेला 

असेल व छताकडे बघत असेल.” 

“छान. छान. माझा कान दजवांत ठेवण्याबद्दल काय?” 

“यावेळेस मी तो प्रयत्न केलेला नाही.” 

मी म्हणालो, “मला कानही हवा. हवा म्हणज ेहवाच.” 

“नाही.” 

“मला बाकच ेसांगीत ऐकायच ेआह.े” 
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लँडे सभ्यतापवूवक म्हणाला, “ते दकती कठीण आह,े ते तलुा समजत नाही 

आह.े ती डोळ्यापेिा िार गुांतागुांतीची प्रदक्रया आह.े यावेळी मी सवव काही करू 

शकणार नाही. आदण जर डोळा काम करत असेल, तर कानाचे एवढ ेमहत्व 

उरत नाही. आम्ही तलुा वाचण्यासाठी दनरोप दऊे शकू. काय शक्य आह ेआदण 

काय नाही, ह ेत ूमाझ्यावर सोड.” 

“मी अजनू तलुा हा प्रयोग माझ्यावर करायला परवानगी ददलेली नाही.” 

“मला मादहती आह,े दवदलयम, मला मादहती आह.े” 

‘माझे काही नक्की नाही. मी या कल्पनेचा दवचार करतो आह.े” 

“म्हणज ेत ूनसुताच मरून जाणार?” 

“कदादचत हो. अजनू मी ठरवले नाही. मी बोल ूशकेन का?” 

“अथावत नाही.” 

“मग मी तझु्याशी सांवाद कसा साधणार? मी भानावर आह,े ह ेतलुा कस े

कळणार?” 

लँडे म्हणाला, “ते आम्हाला सहज कळेल.” 

“खरे म्हणतोस?” 

“हो. ते सोप ेआह.े” 

“पण मी तमुच्याशी सांपकव  साध ूशकणार नाही?” 

“खरे तर त ूतहेी करू शकशील. लांडनमध्ये एक वरदायमर नावाचा मनषु्य 

आह.े तो दवचारप्रदक्रयेवर, रुचीपणूव काम करतो आह े आदण मी त्याच्याशी 
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सांपकव  ठेऊन आह.े तलुा मादहती आह ेका, की दवचार करणारा मेंद ूवीजप्रवाह 

व रासायदनक सांदशे सोडतो. आदण ह ेलहरींच्या रुपात प्रगटतात.” 

मी म्हणालो, “मला त्याबद्दल थोडेबहुत मादहती आह.े” 

“तर वरदायमरन ेएन्ससेिॅलोग्रािसारख ेएक उपकरण शोधनू काढले आह.े 

ते खपू अचकू असनू बारीकसारीक तपशीलदखेील नोंदवते. मेंद ूकाय दवचार 

करतो आह,े ह े त्यातनू एका आलेखािारे शब्दात माांडता येत.े मी त्याला 

बोलावनू तझुी त्याच्याशी भेट घडवनू आणावी, अशी तझुी इच्छा आह ेका? 

मी म्हणालो, “नको.”  

लँडे आधीच असा दवचार करत होता, की मी त्याला हा प्रयोग करायला 

परवानगी दणेारच आह.े म्हणनू त्यान ेत्याचा दृष्टीकोन प्रगट केला. 

मी म्हणालो, “त ूयेथनू जा. मला एकट्याला राहू द.े मला घाई करून तझुा 

हते ूसाध्य होणार नाही आह.े” 

तो घाईने उठून बाहरे पडला.  

मी म्हणालो, “एक प्रश्न आह.े” तो दरवाज्याच्या कडीवर हात ठेऊन 

थाांबला व म्हणाला, “दवदलयम, बोल.” 

“साधा प्रश्न आह.े त ू प्रामादणकपणे यावर दवश्वास ठेवतोस का, की 

खोलगट भाांड्यातील माझा मेंद ूमाझ्या मनात आता जस े दवचार येतात, तसे 

प्रगट करू शकेल? मी तेव्हादखेील आतासारखा दवचार करू शकेन? आदण 

माझी स्मरणशक्ती शाबतू राहील?” 
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तो उत्तरला, “का नाही रहाणार? तो तोच मेंद ूआह.े तो दजवांत आह.े तो 

खराब झाललेा नाही. खरे तर त्याला जराही धक्का लागलेला नाही. िक्त तझेु 

दवचार तझु्या जाणीवाांशी दनगडीत असणार नाहीत. त ूएका वेगळ्या, एकाकी, 

असामान्सय जगात रहात असशील. तलुा कसला त्ास होणार नाही. वेदनाही 

होणार नाहीत. भकू लागणार नाही. तहान लागणार नाही. िक्त तझु्या स्मतृी 

आदण दवचार शाबतू असतील. आदण कदादचत त ूवाच ूशकशील. मला तर ह े

सवव ठीक वाटत ेआह.े 

“हो का?” 

हो दवदलयम, दवशेषतः तत्वज्ञानाच्या डॉक्टरकरता. हा अनभुव खपू 

मोलाचा असले. मेंदचूा वेगळेपणा आदण शाांतता, अस ेमनषु्याने यापवूी कधी 

साध्य केले नाही, अस ेकाही जगाला त ूदमळवनू दऊे शकशील. कदादचत पढेुही 

कोणाला, असले काही जमणार नाही. तझु्यामळेु जीवनातील क्राांदतकारक अशी 

मोठ्या प्रश्नाांची उत्तरे, दवचार आदण कल्पना पढेु येतील. अशी कल्पना कर की 

दवचाराांची दकती एकाग्रता यामळेु साध ूशकेल.” 

मी म्हणालो, “आदण कदादचत दनराशाही!” 

“काहीही बोल ू नकोस. दनराशा नक्कीच नसेल. मळुात काही इच्छा 

केल्यादशवाय दनराशा येत नाही. तलुा काही करायची इच्छाच नसेल. शारीररक 

इच्छा.” 

“मला जगातील माझ्या आधीचे आयषु्य आठवत असेल आदण त्यात 

परत जावे अशी मला इच्छा होत असले.” 
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“हा काय खळुचटपणा आह!े तझुा आरामशीर मेंद ू सोडून पनु्सहा या 

खातेऱ्यात कशाला?” 

मी म्हणालो, “अजनू एका प्रश्नाचे उत्तर द.े दकती काळ त ूहा मेंद ूअसा 

दजवांत ठेऊ शकशील?” 

“मेंद?ू कोणाला मादहत? आदशव अटींवर, शक्यतो वषावनवुषे. तो नष्ट 

करणाऱ्या गोष्टी बहुधा नसतील. कृदत्म हृदयाच ेआभार. रक्तदाब कायम आह,े 

तसाच राहील. खऱ्या आयषु्यात असे होणे अवघड आह.े तापमानही तेच 

असेल. रक्तघटक तेच असतील. काही अशदु्धता नसेल. दवषाण,ू दजवाण ू

नसतील. अथावत असा दवचार करण ेमखूवपणाचे आह,े पण मला वाटते, अशा 

तऱ्हनेे मेंद ू दोनतीनशे वष े जगेल. बरय. मी उद्या येतो.” अशा तऱ्हनेे माझे 

मनस्वास्थय हरवनू, तो घाईन ेबाहरे पडला. तो गेल्यावर माझी पदहली प्रदतदक्रया 

काय होती, तर या सवावपासनू सटुका दमळवण्याची इच्छा. हा सवव प्रकार िार 

चाांगला वाटत नव्हता. मलूतः त्यापासनू पळ काढावा, अस ेकाही त्यात होत.े 

मी बाकी सवव शरीर सोडून िक्त एका खोलगट भाांड्यापरुते उरावे, ही काही 

नकोशी कल्पना होती. दशवाय यामळेु मला अगदतक दखेील वाटत होते. एकदा 

या प्रयोगाला परवानगी ददल्यावर माघार घेण,े बचाव करण े दकां वा काही 

स्पष्टीकरण दणेे शक्य नाही. त्याना जमेल तेवढा वेळ ते माझा मेंद ू दजवांत 

ठेवणार. आदण समजा मला ते सहन झाले नाही तर? ते िार वदेनादायक ठरले 

तर? मी आक्रमक झालो तर? पळायला मला पायही नसतील. दकां चाळायला 

आवाजही नसेल. मला िक्त पढुील दोनशे वष े हसायला तोंडही नसेल. या 
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वळणावर मला एक नवीन दवचार सचुला. तो असा होताः एक पाय कापलेल्या 

माणसाला पाय दतथ ेअजनूही असल्याचा जसा भास होतो आदण तो नसवला 

वेड्यासारखे साांगतो की माझ्या पायाच्या बोटाांना खाज सटुली आह े आदण 

असेच काहीबाही. मी अलीकडे असेच काहीसे ऐकल.े अशाच तऱ्हनेे एकटा 

पडलेला माझ्या मेंदलूा कशावरून माझ्या शरीराचे अस ेभास होणार नाहीत? 

त्यावेळी माझी सगळी जनुी दखुणी उिाळून येतील. तेव्हा मी वेदनाशामक 

गोळीदखेील घेऊ शकणार नाही. एका िणी मी कदादचत अशी कल्पना करत 

असेन, माझ्या पायात भयांकर दखुत आह ेदकां वा खपू अपचन झाल ेआह.े काही 

दमदनटाांनी मला असेही वाटू शकत,े की माझे दबचारे मतू्ाशय इतके भरले आह,े 

की आता ते ररकाम ेकेले गेले नाही, तर ते िुटेल. अरे दवेा, अस ेकाही व्हायला 

नको रे बाबा. मी बराच वळे दतथ ेपडल्या पडल्या असा दवचार करत होतो. मग 

अचानक दपुारी माझी मनदस्थती बदल ूलागली. मला तो प्रकार इतका भयानक 

वाटेना. लँडेच्या प्रस्तावावर दवचार करावा, जास्त बदु्धी वापरून दवचार करावा, 

अस ेमला वाटू लागले. काही आठवड्यात माझा मेंद ूमरून जाणार नाही व 

नाहीसा होणार नाही, हा दवचार थोडा ददलासादायक नव्हता का? मी माझ्या 

मेंदबूद्दल अदभमानी असायला हव ेहोत.े तो एक भावनामय, चकचकीत व अती 

प्रगत मेंद ूअसणार नव्हता का? त्यात प्रज्ञावानासारखी मादहती भरलेली नसेल 

का? तो अजनूही कल्पनारम्य व मलूगामी स्वरूपाच्या दथअरीज माांडू शकणार 

नाही का? मेंदचू्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्याच े उत्तमच चाललेले 

असणार.  
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तर लँडेला व दप्रय मेरी तलुाही, िेकून द्यायच ेअसलेले माझे म्हातारे शरीर 

खरोखर जपनू ठेवायच्या लायकीच ेनाहीच आह,े असा दवचार माझ्या मनात 

येतो आह.े मी पाठीवर झोपनू द्राि खात होतो. त्यातील तीन दबया काढून, मी 

ताटलीच्या कडेला लावल्या. मी शाांतपणे म्हणालो, “मी ते करून घेणार. दवेा 

रे, माझा दवचार ठरला.” जेव्हा लँडे उद्या येईल, तेव्हा मी त्याला ह ेसाांगेन. मी 

ह े झटपट ठरवल्यावर मला िार बरे वाटू लागले. मी भरपरू जेवण हादडले. 

आदण नांतर नेहमीप्रमाणे, त ूमला भेटायला आलीस. मी इतका चाांगला ददसत 

होतो. तेजस्वी आदण उत्साही ददसत होतो. “काही झाले का? काही चाांगली 

बातमी दमळाली का?” अस ेत ूम्हणालीस. 

मी म्हणालो, हो, तसे झाल ेआह.े तलुा आठवत असले, तर मी तलुा 

आरामशीरपण ेबसायला साांदगतल ेआदण दजतक्या हळूवारपणे ह ेसगळे साांगता 

येईल, दततके साांदगतले. पण अरेरे, तलुा त्यातल ेकाही समजल ेनाही. मी तलुा 

त्यातील महत्वाच्या बाबी साांग ू लागलो, तेव्हा तलुा खपू राग आला. त ू

म्हणालीस की ह ेचीड/उबग आणणारे व भयानक अदवचारी  आह.े मी पढेु साांग ू

लागलो, तेव्हा त ूखोली सोडून दनघनू गेलीस. ठीक आह.े मेरी, मी तझु्याबरोबर 

या दवषयावर बोलायचा खपू वेळा प्रयत्न केला. पण त ूऐकायला सतत नकार 

ददलास. म्हणनू मी ही दचठ्ठी दलदहली आह.े मी आशा करतो, की त ूह ेवाचशील. 

मला ह ेदलहायला बराच वेळ लागला. दोन आठवडे होऊन गेले. आता मला 

पवूीपेिा, अशक्त वाटते आह.े आता अजनू काही साांगण्याची शक्ती मला उरली 

नसावी. मी काही दनरोप घेत नाही आह.े कारण जर लँडेचा प्रयोग यशस्वी 



151 

 

झाला, तर छोटीशी सांधी आह.े त ूमला भेटायला आलीस, तर मी तलुा नांतर 

भेटतो. मी मेल्याांनांतर, आठवड्याच्या आत तलुा ही दचठ्ठी वाचायला दऊे नय.े 

कारण लँडे जे करणार आह,े ते तलुा स्वतःला मादहती नसेल, की याचे पररणाम 

काय होतील. जर नसतील दकां वा त ूमदु्दाम ते जाणनू घेतल ेनाहीस, तर तझेु मन 

आता बदल आदण लँडेचा प्रयोग कसा झाला आह,े ह ेिोन करून, त्याला 

दवचार. एवढ ेतरी दनदान कर. सातव्या ददवशी तझु्याकडून त्याला िोन येईल, 

अस ेमी त्याला साांदगतल ेआह.े  

तझुा दवश्वास ूनवरा, दवदलयम  

मी गेल्यावर छान रहा. नेहमी लिात ठेव की बायकोपेिा दवधवेच ेदजण े

कठीण असत.े दारू दपऊ नकोस. पैस ेउधळू नकोस. दसगरेट ओढू नकोस. गोड 

केक खाऊ नकोस. दलपदस्टक लाऊ नकोस. दरूदशवन सांच आण ूनकोस. माझा 

पलांग व आरामखचुी उन्सहाळ्यात नीट जपनू ठेव. आदण मी अस ेसचुवतो, की 

आता मला िोनचा उपयोग नसल्याने, तो बांद करून टाक. दमसेस पलवने त्या 

बाडाचे शेवटच ेपान वाचनू, ते बाड सोफ्यावर दतच्या शेजारी ठेवले. दतचे ओठ 

घट्ट बांद झाले होते. आदण नाकाच्या कडेला सववत् पाांढुरके झाले होते. खरे तर 

एवढ ेवषांनी ती दवधवा, खरे तर थोडी शाांतता शोधत होती. हा सवव प्रकार 

दवचार करायला भीतीदायक व पशतुलु्य होता. ती शहारली. दतने दतच्या बॅगेतनू 

दसुरी दसगरेट काढली व ती पेटवली. धरुाने छाती भरून घेत व धमु्रवलये 

खोलीभर सोडत, ती दवलीयमच्या कामाच्या टेबलावरील दतचा छानसा  कोरा 

करकरीत, मोठा व चकचकीत दरूदशवन सांच पाय गडुघ्यात दमुडून दवरोध 
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दशववत, बघत होती. त्यान े हा दरूदशवन सांच पादहला असता, तर तो काय 

म्हणाला असता, याचे दतला आश्चयव वाटले. त्यान ेमागच्या वेळी दतला दसगरेट 

ओढताांना पकडल्याचे दतला आठवले. ते समुारे एक वषावपवूी असेल. तेव्हा ती 

स्वयांपाकघरात उघड्या दखडकीशेजारी बसली होती. तो कामावरून यायच्या 

आत दतने घाईघाईने एक दसगरेट सांपवली होती. दतन ेमोठ्यान ेरेदडओ लावला 

होता. त्यावर नाचायचे गाणे लागले होत.े दतने स्वतःसाठी कॉिीचा दसुरा कप 

भरला. दधप्पाड, रुां द हस ू हसणारा, भयानक रागाचा दठपका मध्यभागी 

ददसणाऱ्या डोळ्याांनी दतच्याकडे दनरखनू बघणारा, तो दारात उभा होता. एक 

मदहन्सयाने, त्यान ेघराचे भाडे भरल्यावर, दतला काहीही पैस ेददले नाहीत. पण 

त्याला ह ेमादहती नव्हत,े की दसांकच्या खालील कपाटात, सहा पौंड खचव करून, 

दतने साबणाांचा खोका आणनू ठेवला होता. एकदा रात्ी जेवताांना ती त्याला 

म्हणाली, “ह ेकाय? तलुा मला िुफ्िुसाांचा ककव रोग होऊन द्यायचा नाही आह े

का?” 

तो उत्तरला, “नाही. अस ेकाही नाही.” 

“मग मी दसगरेट का ओढू नको?” 

“कारण मी त्याला मनाई करतो, म्हणनू.” 

त्याने मलुेही होऊ ददली नव्हती. त्यामळेु त्याांना मलुे नव्हती. पण आता 

मेल्यावर, तो दतला मनाई करणारा दवदलयम कुठे रहाणार होता? दतने लँडेला 

िोन करायची अपेिा तो करत होता. दतने त्याला िोन करण ेअपेदित होते का? 

खरे तर नाही. दतने दसगरेट सांपवली. नांतर लगेच दसुरी पेटवली. दतने िोनकडे 
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पादहले. तो कामाच्या टेबलावर दरूदशवनशेजारी ठेवलेला 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. पसु्तकात एक नांबर 

पादहला. िोन दिरवला व थाांबली. 

“मला दमस्टर लँडे याांच्याशी बोलायचे आह.े” 

“कोण बोलते आह?े” 

“दमसेस पलव. दमसेस दवदलयम पलव.” 

“एक दमदनट.” 

िणाधावत लँडे िोनवर आला, “दमसेस पलव?” 

“हो, मी दमसेस पलव.” 

थोडी शाांतता पसरली. 

“दमसेस पलव, शेवटी तमु्ही मला िोन केलात, म्हणनू मला आनांद झाला. 

मला वाटते, तमु्ही एकदम ठीक आहात.” तो आवाज भावनारदहत, शाांत व नम्र 

होता. “तमु्ही दवाखान्सयात येता का, म्हणज ेआपल्याला थोडे बोलता येईल. 

मला वाटते, ह ेसवव कस ेकाय करायच,े याची तमु्हाला उत्सकुता असेल.” ती 

काही बोलली नाही. 

“सवव काही सरुळीत झाले. मला आशा होती, त्यापेिा खपूच चाांगले. 

िक्त तो दजवांत नाही.” 
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 “दमसेस पलव, ही जाणीवपवूवकता आह.े दसुऱ्या ददवशी त्याला सजगता 

आली आह.े ह ेरुचीपणूव नाही का?” 

ती तो बोलत रहाण्यासाठी थाांबली. ”डोळा बघ ू शकतो आह.े त्याची 

आम्हाला खात्ी आह.े कारण एन्ससेिॅलोग्रािच्या आलेखावरून, आम्हाला ते 

लगेच कळले. त्या मेंदलूा आता आम्ही  रोज वतवमानपत् वाचायला दतेो 

आहोत.” 

दमसेस पलवन ेटोकेरीपण ेदवचारले, “कुठल ेवतवमानपत्?” 

“डेली दमरर, त्यात शीषवके ठळक व मोठी असतात.” 

“त्याला दमरर आवडत नाही. त्याला टाईम्स द्या.” 

दतथ ेशाांतता पसरली. मग डॉक्टर म्हणाले, “छान, दमसेस पलव. आम्ही 

टाईम्स दऊे. ते आनांदी ठेवण्यासाठी, आम्ही नैसदगवकपणे सवव काही करू.” 

“तो, तो आह.े ते नाही.” 

डॉक्टर म्हणाले, “तो. मी तमुची मािी मागतो. त्याला आनांदी 

ठेवण्यासाठी. म्हणनूच आम्ही तमु्हाला लवकरात लवकर, इथ ेबोलावले आह.े 

मला वाटते, त्याच्यासाठी, तमु्हाला बघणे चाांगल ेठरेल. त्याच्याकडे बघनू हसा 

आदण त्याला उडत े चुांबन द्या. तो आनांदी होईल. त्याला बघनू तमु्ही दकती 

आनांददत झाला आहात, ते तमु्ही त्याला दाखव ू शकता. पनु्सहा पनु्सहा 

त्याच्याबरोबर रहा.” मग शाांतता पसरली. 

शेवटी दमसेस पलव गांभीर व िार दमलेल्या आवाजात, म्हणाली, “मला 

वाटते, मी पनु्सहा पनु्सहा येऊन बघावे, की तो कसा आह.े” 
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“छान. मला वाटलेच की तमु्ही ह े कराल. सरळ माझ्या दसुऱ्या 

मजल्यावरील कायावलयात या. अच्छा.” 

अध्याव तासान,े दमसेस पलव दतथ ेआली. 

लँडे चालता चालता म्हणाला, “तो कसा ददसतो, ह े बघनू तमु्ही 

आश्चयवचदकत होऊ नका.” 

“नाही, मी नाही होणार.” 

“पदहल्याांदा तमु्हाला धक्का बसेल. मला तमुची काळजी वाटते, कारण 

तो पदहल्यासारखा अदजबातच ददसत नाही.” 

“डॉक्टर, मी त्याच्या ददसण्यासाठी, त्याच्याशी लग्न केले नाही.” 

डॉक्टरने त्याच्या मोठ्या डोळ्याांनी, चमकून दतच्याकडे पादहले. काय 

दवदचत् बाई आह!े एके काळी ती छान ददसत असणार. पण आता ते रूप सरल े

होते. चेहऱ्याची रया गेली होती. गाल गबुगबुीत होऊन ओघळले होते. आनांदी 

नसलेल्या वैवादहक जीवनाने, ती तशी झाली होती. ते न बोलता, चालत रादहले. 

लँडे म्हणाला, “आत गेल्यावर तमु्ही सावकाशीने त्याला बघा. जोपयंत 

तमु्ही तमुचा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोर ठेवत नाही, तोपयंत, त्याला तमु्ही 

आल्याचे त्याला कळणार नाही. डोळा नेहमीच उघडा असतो. पण त्याला तो 

हलवता येत नाही. त्यामळेु दृष्टीिेत् मयावददत असत.े हल्ली आम्ही तो छतावर 

दस्थर केला आह.े आदण अथावत त्याला काही ऐकू येत नाही. आपण पादहजे 

दततक्या जोरजोरात बोल ूशकतो.”  
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लँडेने एक दार उघडल.े आदण दतला एका लहानशा चौकोनी खोलीत 

ढकलल.े दतच्या दांडावर हात ठेवत, तो म्हणाला, “मी अजनू इतक्या जवळ 

गेलो नाही. तमु्हाला याची सवय होईपयंत, इथ ेमाझ्याबरोबर िणभर उभे रहा.” 

दतथ े खोलीच्या मध्यभागी, वॉशबेसीनच्या आकाराच े एनॅमलचे मोठे 

पाांढरे खोलगट भाांडे उांच पाांढऱ्या टेबलावर ठेवलेले होते. आदण प्लॅस्टीकच्या 

अधाव डझन अरुां द नळ्या त्यातनू बाहरे आलेल्या होत्या. त्या हृदय मशीनला 

जोडल्या होत्या. त्यातनू रक्त जातायेताना ददसत होत.े त्या मशीनमधनू ठेक्यात 

आवाज येत होता 

लँडे म्हणाला, “तो इथे आह.े” ते प्रकरण दतला ददसण्यासाठी िार उांच 

होते. “थोड्या जवळ या, पण िार नको.” त्यान ेदतला दोन पाऊल ेपढेु नेल.े 

आता मान उांचावनू, दमसेस पलवला ते ददस ूलागले. ते द्रावण दस्थर व स्वच्छ 

होते. त्यामध्य े लहानसा अांड्याच्या आकाराचा डोळा तरांगत होता. लँडे 

म्हणाला, “हा डोळा ददसला का?” 

“हो.”  

“अजनू तरी तो चाांगल्या अवस्थेत आह,े अस ेआपण म्हण ूशकतो. तो 

त्याचा उजवा डोळा आह ेआदण प्लॅस्टीकच्या भाांड्यात त्याच्या चष्म्यात होते, 

तसे दभांग आह.े आता त्याला पवूीसारखेच ददसत ेआह.े  

दमसेस पलव म्हणाली छतात बघण्यासारखे काही नाही.” 

“त्याची काही काळजी करू नका. आम्ही त्याच ेमन ररझवण्यासाठी सवव 

कायवक्रम आखत आहोत. पण आम्ही त्याची इतकी घाई करणार नाही.”  
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“त्याला एखाद ेचाांगल ेपसु्तक द्या.” 

“दऊे. दऊे. दमसेस पलव, तमु्ही ठीक आहात ना?” 

“हो.” 

“मग आपण अजनू थोडे जवळ जाऊ. जाऊ या का? मग तमु्हाला सवव 

काही ददसेल.” 

टेबलापासनू काही याडव अांतरावर जाईपयंत त्यान ेदतला पढेु केले.  

लँडे म्हणाला, “तो दवदलयम आह.े” 

दतच्या कल्पनेपेिा तो डोळा िारच मोठा आदण गडद रांगाचा होता. त्या 

पषृ्ठभागावरील उांचवट्याचा व रेषाांच्या खणुाांचा 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 पढेु सरकताांना त्याांना बारीकसा धक्का बसत 

होता.  

लँडे म्हणाला, “तमु्हाला थोडे पढेु वाकावे लागेल. तमुचा सुांदर चेहरा 

बरोबर डोळ्यासमोर धरा. त्याला तमु्ही ददसाल. तमु्ही त्याच्याकडे बघनू हसा 

व उडत ेचुांबन िेका. जर तमुच्या 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 चुांबने आवडत नाहीत. तमुची 

हरकत नसेल, तर मी माझ्या पद्धतीन ेकाय ते करते. ती टेबलाच्या कडेपयंत 
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चढून गेली. पढेु वाकली. आता दतचा चेहरा बरोबर त्या भाांड्याच्या वर 

दवलीयमच्या डोळ्यासमोर येईपयंत ती वाकली.  

“हलॅो, दप्रय, मी मेरी आह.े” 

नेहमी तेजस्वी असणारा तो डोळा दतच्याकडे दनरखनू बघत रहीला.  

दतने दवचारल,े “दप्रय, त ूकसा आहसे?” 

प्लॅस्टीकचा तो डोळा सवव बाजूांनी उघडा असतो. त्यापासनू मेंदलूा 

जोडणारी वायर म्हणज ेकरड्या रांगाचा गुांता होता. “दवदलयम, तलुा कस ेवाटते 

आह?े 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 जण ूचेहऱ्यासारखाच ददस ूलागला. 

ती त्याकडे दनरखनू बघत बसली. त्याच्या पाांढऱ्या रांगावर छोट्या लाल 

रक्तवादहन्सयाांचे जाळे पसरलेले होते. दनळ्या बबुळुावर, तीन चार सुांदर, गडद, 

चमकदार रेषा ददसत होत्या. बबुळुाचा मधला गोल भाग काळा आदण मोठा 

होता. “दप्रय, मला तझेु पत् दमळाले आदण त ूकसा आहसे, ह ेबघायला मी 

आले. डॉ लँडे म्हणतो, त ू नवलपणूव रीतीने चाांगला आहसे. कदादचत मी 

सावकाश बोलले, तर तलुा समजेल. माझ्या ओठाांच्या हालचालीवरून मी काय 

म्हणत ेआह,े ह ेसमजनू घे.” 

तो डोळा दतला दनरखत होता, यात काही सांशय नव्हता. 

“तझुी काळजी घेण्यासाठी शक्य असलेले सवव काही ते करत आहते. ह े

असामान्सय मशीन सतत रक्त पांप करत ेआह.े माझी खात्ी आह,े की ह ेआमच्या 
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सगळ्याांच्या जनु्सया म्हाताऱ्या हृदयाांपेिा बरे आह.े आमच ेहृदय कधीही मोडून 

पडू शकते. पण तझेु नेहमी चाल ूराहील. ती त्यात काय दवशेष वेगळे आह,े ह े

बघण्यासाठी जवळून डोळ्याचा अभ्यास करत होती. ”दप्रय, तझेु सवव िार छान 

चाललेले ददसत ेआह.े” दजवांत असताना ददसायचा त्यापेिाही आता त्याचा 

डोळा चाांगला ददसत होता. त्यात पवूी न ददसणारा हळूवारपणा, शाांतपण व 

दयाळु झाक होती. बबुळुाच्या मध्य भागी असलेल्या दबांदमुळेु ते होते का? 

दवलीयमच्या बबुळुाचा मध्यभाग नेहमीच छोटासा व काळा होता. त्यातनू 

नेहमी चकाकीत प्रकाशाची दतरीप बाहरे पडे. ती सरळ तमुच्या मेंदतू घसेु. 

तमुच्यातनू आरपार बघे व तमु्ही काय दवचार करत आहात, ह ेदखेील जाण.े 

पण आता ती बघत होती तो मऊसर, हळुवार, खपूसा गाईसारखा होता. दतन े

वर न बघता दवचारले, “तमुची खात्ी आह ेका, की तो भानावर आह?े  

लँडे म्हणाला, “हो. हो. पणूवपणे.” 

“आदण तो मला बघ ूशकतो आह?े” 

“अगदी व्यवदस्थत.” 

“ह ेअसामान्सय नाही का? मला वाटते, तो आश्चयवचदकत झाला 

असेल.” 

‘अदजबात नाही. त्याला तो कुठे आह ेव दतथ ेका आह,े ह ेसगळे मादहती 

आह.े तो ते दवसरला असण्याची शक्यता नाही.” 

“म्हणज ेतो खोलगट भाांड्यात असल्याचे त्याला मादहती आह?े” 
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“अथावत. जर त्याला बोलता येत असत,े तर तो आता या िणी अगदी 

नेहमीसारखे सांभाषण करू शकला असता. मला ददसत े आह े त्याप्रमाणे, 

मानदसक दृष््टया हा दवदलयम आदण तमु्हाला मादहती असलेला घरगतुी 

दवदलयम याांच्यात काही िरक नाही.” 

दमसेस पलव म्हणाली, “माझे चाांगले नशीब!” हा थक्क करणारा 

अनभुव पचवत व त्या डोळ्याकडे रोखनू बघत, ती स्वतःशी बोलली, ‘तो 

आता आह,े तसा त्याचा स्वीकार करण ेअवघड आह.े पण माझा दवश्वास आह,े 

की अशा प्रकारच्या दवदलयमबरोबरदखेील मी खपू आरामशीरपण ेराहू शकत.े 

मोठ्याने ती बोलली, “तो शाांत आह,े नाही का?” 

“नैसदगवकपणे, तो शाांत आह.े” 

दतने दवचार केला, “टीका नाही, वाद नाहीत. सतत धाकदपटशा नाही. 

दनयमाांचे पालन नाही, दसगरेट ओढायला बांदी नाही, सांध्याकाळी पसु्तक 

वाचताांना त्यावरून माझ्याकडे नापसांतीदशवक कटाि नाही, शटव धणेु नाही वा 

इस्त्री करण ेनाही, त्याच्यासाठी जेवण बनवणे नाही. िक्त  हृदयाच्या मशीनचा 

आवाज ऐकणे, पण तो तसा शाांत करणाराच आह.े  दरूदशवनशी स्पधाव करणारा 

नाही.” 

ती म्हणाली, “डॉक्टर, मला एकाएकी त्याच्याबद्दल खपू प्रेम वाटू लागले 

आह.े ह ेजरा दवदचत्च वाटत,े नाही का?” 

“मी समज ूशकतो.” 

तो दतथ ेपडलेला, इतका दबचारा व शाांत ददसतो.” 
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“हो, मला पण ते जाणवते.” 

“तो एखाद्या बाळासारखा आह.े” 

लँडे दतच्यामागे उभा राहून दनरीिण करत होता. त्या खोलगट  

भाांड्यातील त्याच्याकडे बघत, ती म्हणाली, “आता आजपासनू मेरी तझुी 

काळजी घेणार आह.े जगातील कसलीही दचांता तलुा करायच े काही कारण 

नाही.” 

“डॉक्टर, मी याला घरी केव्हा घेऊन जाऊ शकत?े” 

“काय म्हणालात?” 

“मी म्हणाले, की मी याला घरी केव्हा घेऊन जाऊ शकत?े” 

लँडे म्हणाला, “तमु्ही दवनोद करत आहात.” 

दतने डोके वळवनू त्याच्याकडे पादहले व दवचारल,े “मी दवनोद का 

करेन?” दतचा चेहरा चमकत होता. दोन डोळे दहऱ्यासारखे तेजस्वी होते. 

“त्याला इथनू हलवता येणार नाही.” 

“का नाही?” 

“दमसेस पलव, हा प्रयोग आह.े” 

“पण डॉ लँडे, तो माझा नवरा आह.े” 

लँडेच्या चेहऱ्यावर मजेशीर, लहानसे हस ूउमटले. तो म्हणाला, 

 “ठीक आह े--- “ 
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ती न रागावता, िक्त त्याला वस्तदुस्थती साांगत, म्हणाली, “तो माझा नवरा 

आह,े ह ेतमु्हाला मादहती आह.े” 

लँडे म्हणाला, “हा थोडा यकु्तीचा मदु्दा आह.े दमससे पलव, आता तमु्ही 

दवधवा आहात. मला वाटत,े तमु्ही ह ेसत्य स्वीकारले पादहज.े” 

ती अचानक टेबलापासनू दरू जाऊन, दखडकीशी उभी रादहली. दतच्या 

बॅगेतनू दसगरेट काढत ती बोलली, “मला तो परत पादहज.े” 

दतने दसगरेट ओठात ठेऊन पेटवली, तेव्हा लँडे दतच्याकडे बघत होता. 

त्याने दवचार केला की त्याचे चकुत 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 आवडल ेनाही. 

तो म्हणाला, “आपण माझ्या खोलीत परत जायच ेका?” 

दखडकीशेजारी उभी राहून, दसगरेट ओढताांना ती शाांत, मोकळी वाटत 

होती. “हो, चला.” 

जाताांना ती खोलगट भाांड्याशी थोडी थाांबनू वाकली व बोलली, “दप्रय, 

मेरी तलुा सोडून चालली आह.े त ूकसलीही काळजी करू नकोस., कळले का? 

मी तलुा लवकरात लवकर घरी घेऊन जाणार आह.े दतथ ेमी तझुी व्यवदस्थत 

काळजी घेऊ शकेन. आदण दप्रय ऐक --- “ 

ती एक झरुका घ्यायच्या बेतात असताांना, थाांबली. त्या िणी डोळा 

िडिडला. ती त्यावेळेस सरळ डोळ्यात बघत होती. दतने त्या डोळ्यात 
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छोटासा प्रकादशत दठपका पादहला. रागाने बबुळु दमदनटभर आक्रसले. प्रथम ती 

हलली नाही. ती त्यावर वाकून, दसगरेट तोंडात ठेऊन, उभी होती. मग अगदी 

सावकाश मदु्दाम दतने दसगरेट दतच्या ओठाांमध्ये ठेवली. एक खोल झरुका 

घेतला. तीन चार सेकां द धरू िुफ्िुसात जाऊ ददला. आदण एकदम तो दतच्या 

नाकपड्ुयाांमधनू बाहरे आला. दोन धरुाच्या रेषा खोलगट भाांडयाशी उमटल्या. 

त्यामळेु त्या डोळ्यावर एक दनळा दाट ढग दनमावण केला. 

लँडे दाराबाहरे दतच्याकडे पाठ करून थाांबलेला होता. “चला, दमसेस 

पलव.” 

ती मवाळपण े म्हणाली, “दवदलयम, इतका दचडून पाहू नकोस. असे 

बघण,े बरे नाही.” 

ती काय करते आह,े ह ेबघण्यासाठी, लँडेने डोके वळवले. 

ती कुजबजुली, “आता ह ेबास. त ूमाझा पाळीव नवरा असल्यान,े यापढेु 

मेरी म्हणेल तसेच तलुा करावे लागेल. समजल ेका?” 

दतच्याकडे जात, लँडे बोलला, “दमसेस पलव.” 

ती म्हणाली, “परत खट्याळपणा करू नकोस. माझ्या दप्रय, करशील 

का?”  

दसगरेटचा अजनू एक झरुका घेत, ती म्हणाली, “खट्याळ मलुाांना हल्ली 

कडक दशिा केली जात,े तलुा ह े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 

आह,े नाही का? तो म्हणज ेस्वगवच आह.े त्याला घरी नेण्यासाठी मी अधीर 

झाले आह.े” 
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डॉ. वषृाली जोशी 
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२५ अनवुाददत कथा मराठी मादसकामधनू प्रवसद्ध झाल्या आहते. ई 

सादहत्यतिे छत्तीस पसु्तके प्रदसद्ध झाली आहते. 

मराठी व इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन केले आह.े 

सांशोधन प्रकल्पात सहभाग घेतला आह.े 

कॉलेजमध्ये प्राचायवपद भषूवल ेआह.े 

सगुमसांगीत स्पधेत पाररतोदषके, दसांथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा, 

कदवता करण्याचा व शब्दकोडी बनवण्याचा छांद आह.े 

 

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

४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५  
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   Agatha 

Christrie 

ज्या कव्हरवर वललक कराल 

 ते पसु्तक उघडेल 

(नेट आवश्यक) 

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


167 

 

 

  

डॉ. वषृाली जोशी याांची पसु्तके 

 

 

 

  

ज्या कव्हरवर वललक कराल 

 ते पसु्तक उघडेल 

(नेट आवश्यक) 

Agatha 

Christrie 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_1_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hercules_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/theft_ruby_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dmmirror_vrishali_joshi.pdf
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ज्या कव्हरवर वललक 

कराल 

 ते पसु्तक उघडेल 

(नेट आवश्यक) 

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

भाग १ ते ८ (५० कथा) 

ज्या कव्हरवर वललक 

कराल ते पसु्तक उघडेल 

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

डॉ. वृषाली जोशी यांचे िे अडहिसावे पुस्िक. 

 

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

प्राचायव होत्या. त्याांनी काही काळ दवदशेात राहून तेथल्या वाचन सांस्कृतीचा 

अनभुव घेतला आह.े तशी वाचन सांस्कृती महाराष्ट्रातही दनमावण व्हावी 

असे त्याांना वाटते. वाचकाांची अवभरुची उांचावली तरच लेखकाांकडूनही 

दजेदार सावहत्य वनमासण होईल. इांग्रजीतील उच्च दजावचे दनवडक लेखकाांच े

सादहत्य मराठीत अनवुाद करून मराठी वाचकाांची अदभरूची सांपन्सन व्हावी 

यासाठी त्या अतोनात कष्ट घेतात. तसे पहाता अनवुाददत पसु्तकाांना अनेक 

व्यावसादयक प्रकाशकाांकडून मागणी असते. परांत ु मराठीतील जास्तीत 

जास्त वाचकाांपयंत आपल ॆसादहत्य जावे म्हणनू त्याांनी ई सादहत्यची दनवड 

आपल्या पसु्तकाांसाठी केली आह.े  

डॉ. वषृाली जोशी याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई 

सादहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी वाचकाांना दवनामलू्य दतेात. 

असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आदण त्यातनू कसलीही 

अदभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हजार वषे कवीराज 

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

अजरामर. म्हणनू तर वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ूगणपलेु(९पसु्तके), 
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डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांद(१४), 

अववनाश नगरकर(४), डॉ. वस्मता दामल(े९), डॉ. वनतीन मोरे (३९), 

अनील वाकणकर (९), फ्रावससस आल्मेडा(२), मधकुर सोनावण(े१२), 

अनांत पावसकर(४), मध ू वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (४७ खांडाांचे 

महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथस), मोहन मद्वण्णा (जागवतक 

कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), ववनीता 

दशेपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता 

चव्हाण (८), डॉ. वषृाली जोशी(३८), डॉ. वनमसलकुमार फडकुले (१९), 

CA पनुम सांगवी(६), डॉ. नांवदनी धारगळकर (१५), अांकुश वशांगाडे(२३), 

आनांद दशेपाांडे(३), नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण 

फडके(६) स्वाती पाचपाांडे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपाांडे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(१२), जगवदश खाांदवेाले(६) पांकज कोटलवार(६) डॉ. सरुुची 

नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकडे(९), श्याम 

कुलकणी(८), वकशोर कुलकणी, रामदास खरे(४), अतलु दशेपाांडे, लक्ष्मण 

भोळे, दत्तात्य भापकर, मगु्धा कवणसक(३), मांगेश चौधरी, प्र. स.ु 

वहरुरकर(३), बांकटलाल जाज ू(३), प्रवीण दवणे, आयास जोशी असे अनेक 

ज्येष्ठ व अनभुवी लेखक ई सादहत्यिारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयंत 

दवनामलू्य पोहोचवतात.  
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अशा सादहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक ददवस मराठीचा सादहत्य विृ 

जागदतक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्हाला खात्ी आह.े 

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

नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन 

लेखक उदयाला येत आहते. आदण या सवांचा सामदूहक स्वर गगनाला 

दभडून म्हणतो आह.े  

 

 

 

आदण ग्रांथोपजीदवये । दवशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट दवजयें । होआवे जी । 

 

 

 

 

 

 


