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साकीच्या कथा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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हके्टर ह्यू मन्रो उर्फ  साकी  

 

हके्टर ह्य ूमन्रो उर्फ  साकी हा इंसग्लश लेखक १८७० मध्य ेम्यानमार (बमाफ) 

येथ ेजन्मला. खोडकर, समसश्कल व कधीकधी भीतीदायक / धक्कादायक अशा, 

राजा एडवडफच्या काळातील लघुकथा लखेक, म्हणनू तो प्रससध्द आह.े १९१६ 

साली फ्रान्समध्ये तो मृत्यु पावला.  

साकी यांच्या सहा लघुकथा व एक नाटुकल ेह ेभाषांतरीत स्वरूपात पुढे ददल े

आह.े उघडी सखडकीमधील श्रीयुत नटेल यांची उडालेली भंबेरी, ग्रॉबीचे 

माकडचाळे, गंमत म्हणनू राजाला सडवचणारा वेसपालस, चोरून कसवता 

सलहून पसै े समळवणारा सेप्टीमस, पोतडीतील जाद ू वापरणारा लईु; 

लॉराच्या पुनजफन्माबद्दलच्या बोलण्याचा खोलवर पररणाम झाललेी अमांडा, 

या सवफ गोष्टींमधून, साकीने सवनोदबुद्धी जोपासललेी ददसून येते. मात्र रु्टके 

नशीब ही कथा, जी. ए. कुलकणी यांच्या असनवायफ अशा सनयतीचा, भास 

घडवते. या सवफ लघकुथामंधून डोकावणारी साकीची लेखनशलैी लोभस आह.े     
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अपफणपसत्रका  
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कथानुक्रम 

 

• उघडी खिडकी  

• ग्रॉबी लीग्टनमधील बदल  

• लॉरा 

• फुटके नशीब  

• संत वेसपालसची गोष्ट  

• सेप्टीमसचे गुप्त पाप  

• डोकेबाज लुई      

  



उघडी सखडकी 

 

 

“श्रीयुत नटेल, माझी मावशी आता येईलच. तोपयंत मी इथ ेआहचे.” ती पधंरा वषांची 

तरुण मुलगी म्हणाली. 

“या अनोळखी लोकांबरोबरच्या कृसत्रम भेटीतून, मला थारेपालट समळणार आह ेकी 

नाही? माझ्या दखुण्यावरचा इलाज म्हणून, मला डॉक्टरांनी खेडगेावातील मोकळ्या हवेमध्य े

रहायला सांसगतले आह.े पण माझा हतूे, कसा काय साध्य होतो ते बघू.” असा सवचार करत श्रीयुत 

नटेल, त्या मलुीला ते ठीक असल्याचे सांगायचा, प्रयत्न करत होते.  

श्रीयुत नटेल यांची बहीण, त्याना बोलली होती, “मी सतथ े जयांना ओळखते त्या 

सवांसाठी, मी तुला ओळखपत्र दईेन. नाहीतर तू स्वतःला, एकांतवासात कोंडून घेशील. तोंड 

उघडून, कुणाबरोबर बोलणार नाहीस व तुझा आजार, आणखी बळावून घेशील.” 



“तुमच्या ओळखीचे इथ ेबरेच लोक आहते का?” त्याना पुरेशा शांतपणे वाताफलाप 

करता येणार आह ेकी नाही, याची चाचपणी करत भाची बोलली. 

“छे. छे. अगदी एखादा दसुराच असले. माझी बहीण, इथ ेचार वषांपूवी आली होती. 

सतनेच, काहीजणांची  नावे सांसगतली आहते.” श्रीयुत नटेल उत्तरल.े  

“म्हणजे तुम्हाला मावशीबद्दल, काहीच मासहती ददसत नाही.” त्या मलुीने पुढ ेचाल ू

ठेवले.  

“र्क्त सतचे नाव व पत्ता.” 

“तीन वषांपूवी सतच्या बाबतीत, एक दःुखदायक घटना घडली. तुमच्या बसहणीला, 

ती मासहती नसणार.” मलुगी म्हणाली. 

अशा सनवांत जागी काय मोठे घडणार आह,े अस ेआश्चयफ करत, श्रीयुत नटेल यांनी 

सवचारले, “दःुखदायक घटना?” 

“तुम्हाला नवल वाटेल, की आम्ही ही मोठी सखडकी, इतक्या उसशरापयंत उघडी का 

ठेवतो.” असे म्हणत भाचीने, सहरवळीवर उघडणाऱ्या मोठ्या सखडकीकड,े सनदशे केला. 

“आजपासून बरोबर तीन वषांपूवी, माझे दोन मामा व मावशीचा नवरा असे सतघेजण, सशकार 

करण्यासाठी म्हणून बाहरे पडल.े जंगल तुडवताना चकवा लागून, ते भरकटले असावे. त्यांची 

प्रेतेही कधीच सापडली नाहीत.” 

इथे त्या मलुीचा आवाज खोल गेला. गरीब सबचाऱ्या मावशीला असे वाटते, की एखाद े

ददवशी ते नक्की परत यतेील आसण त्यांच्याबरोबर तो चॉकलटेी कुत्राही असेल. ते सवफजण या 

सखडकीतून गेले, तसेच सतथूनच परत येतील, अशा आशेने ती ही सखडकी, रोज खूप वेळ उघडीच 

ठेवते. ते कसे बाहरे पडले, ते ती नेहमी मला सांगते. “माझ्या नवऱ्याने पांढरा रेनकोट त्याच्या 

हातावर घेतला होता आसण बरका, अशा सामसूम सधं्याकाळी मला असे वाटत रहाते, की ते त्या 

सखडकीतून आत येतील.“ सवसचत्रपणे शहारत भाचीने दारातून मावशीला, आत येताना पासहले. 

उशीर झाल्याबद्दल ददलसगरी प्रदर्शफत करत येणाऱ्या मावशीकड ेबघत, श्रीयुत नटेलनी सुटकेचा 

सनःश्वास टाकला.  

मावशी म्हणाली, “ही सखडकी उघडी असायला तुमची हरकत नसावी, अस े मी 

समजते. माझा नवरा व भाऊ, सशकारीहून परत येतील. ते नेहमी सतथूनच येतात.” 



थंडीमध्य ेते बदकाची सशकार आणतील, या कल्पनेने ती खूश झाली. एखाद्या बऱ्या 

सवषयाकड े सभंाषण  वळवण्याचा, श्रीयुत नटेलनी सनष्र्ळ प्रयत्न केला. पण घराच्या 

मालकीणबाई मावशींचे, पाहुण्यांकड ेलिच नव्हते. पाहुण्यांच्या आरपार त्यांची नजर, उघड्या 

सखडकीवर सखळलेली होती. मानससक प्रिोसभत अवस्थेपासून व शारीरक श्रमांपासून दरू राहून, 

सवश्रांती घेण्याचा सल्ला मला ददला आह,े असे श्रीयुत नटेलनी जाहीर केले. भकेुमुळे खरे तर, ते 

कासावीस झाल ेहोते.  

पण त्यांच्या बोलण्याकड े लि न दतेा, मावशीबाई एकदम उत्साहाने ओरडल्या, 

“शेवटी एकदाचे आले तर! चहा घ्यायच्या, अगदी योग्य वेळी आले. श्रीयुत नटेल शहारले व 

सहानुभूतीच्या दषृ्टीने भाचीकड ेवळले. मलुगी मोठ्या भीतीदायक डोळ्यांनी व सखळल्या नजरेने, 

उघड्या सखडकीकड ेपहात होती. श्रीयुत नटेलदखेील वळून सतकड ेपाहू लागले.  

मावळत्या संधीप्रकाशातून, तीन आकृत्या सनःस्तब्धपणे सहरवळीतून येत होत्या. 

दमलेला चॉकलटेी कुत्राही त्यांच्या पायाशी होता. त्या सवांजवळ बंदकुा होत्या. एकाच्या 

खांद्यावर पांढरा रेनकोट होता. 

श्रीयुत नटेलनी त्यांची काठी हातात पकडली. हॉलच्या दरवाजातून, अधफवट उजेडात 

ते घाईघाईने बाहरे पडले. खांद्यावर पांढरा रेनकोट घेतललेा मनुष्य, सखडकीतून आत येता येता 

म्हणाला, “अग ए, शेवटी एकदाचे आम्ही आलो. आम्ही येतायेताच, तो बाहरे कोण पडला?” 

मावशीबाई उत्तरल्या, “श्रीयुत नटेल. सनरोपसदु्धा न घेता, एखाद े भूत बघावे तस े

बाहरे पडले.” 

भाची शांतपणे म्हणाली, “त्याना कुत्र्याची भीती वाटते, असे ते म्हणत होते. एकदा 

गंगादकनारी कुत्र्यांच्या टोळीने त्यांचा पाठलाग करून त्याना, भोवतालच्या डास आसण कीटकांचा 

त्रास सहन करत, खड्ड्ड्यात पडून रहाण्यास भाग पाडले होते. एवढे कारण त्याना पळून 

जाण्यासाठी पुरेसे होते."  

अचानक अद्भुतरम्यतेत सशरून, गंमत करण,े ही सतची सवशेषता होती. घडलेली गोष्ट 

तीन वषांपूवीची असल्याची थाप मारून, सतने श्रीयुत नटेल, याची चांगलीच भंबेरी उडवून ददली 

होती.  

  



ग्रॉबी सलंग्टनमधील बदल 

 

 

 

मनुष्य कोणाबरोबर आह,े त्यावरून तो ओळखला जातो. 

ऊन येणाऱ्या पूवेकडच्या खोलीत, त्याच्या उतारवयाकड ेझुकणाऱ्या मध्यमवयाला 

साजेशा, अस्वस्थ     मनोवस्थेत ग्रॉबी सलंग्टन, त्याच्या भावाच्या घरात, वाट पहात बसला होता. 

सगळ्यांचा सनरोप घेऊन, बरोबर मोजक्या पुतणे मंडळींचा तार्ा घेऊन, पाऊण एक तासात, 

गावातील सहरवाईचा भाग ओलांडून, तो स्टेशनकड े सनघणार होता. तो स्वभावाने चांगला, 

दयाळूपणे वागणारा मनुष्य होता. कतफव्याचा भाग म्हणून काही ठरासवक ददवसांनी, सवल्यम या 

त्याच्या स्वगफवासी भावाच्या बायकोमलुांना, तो भेटायला येत अस.े खरे तर त्याला, स्वतःच्या 

घराचे व भोवतालच्या बागेचे खासगीपण व आरामाची भावना, असधक भावत असे. पुस्तके आसण 



पाळलेला पोपट ह े त्याचे सजवाभावाचे सोबती होते. कुटंुबातील सदस्यांशी ठेवावे लागणारे 

औपचाररक संबधं, त्याला अथफहीन व दमछाक करणारे वाटत. नातेवाईकाना भेटी दणे्यासाठी, 

रेल्वेने केललेे छोटे मोठे प्रवास, ह ेत्याच्या सद्ससिवेकबुद्धीच्या टोचणीपेिा, त्याचा दसुरा भाऊ, 

कनफल जॉन याच्याकडून, सवल्यमच्या गरीब सबचाऱ्या कुटंुबाकड े ग्रॉबी दलुफि करतो, म्हणून 

समळणारे सशव्याशाप टाळण्यासाठी असधक असत. वसहनीची ख्यालीखशुाली बघून येण्यासाठी, 

त्याला घोड्यावर बसवले गेले म्हणून, तो एकदा प्रवासाला गेला. तसेच कनफल भावाकडून 

त्याच्याकड ेयेऊन जाण्याबद्दल धमकी समळाली, तेव्हा त्यांनी सरळ दशे बघायचे सनसमत्त काढून 

व तरूण मंडळींशी पररचय होईल म्हणून, काही मलैांच्या झटपट प्रवासाचे आयोजन केले. 

आतांची त्याची भेट, ही त्याच्या वेळाचे अगदी काटेकोर सनयोजन करून, घडवून आणललेी होती. 

तो जाईल, तेव्हा कनफल बहुधा घरी नसेल, असे ते सनयोजन होते. आता पुढचे , सहा सात मसहन,े 

कुटंुबाबद्दलचे सामासजक भान राखण्यासाठी, आपल्या आरामाचा व दषृ्टीकोनाचा, बळी द्यायला 

नको, असा ग्रॉबी सवचार करत होता. तो खूप आनंदी असल्याचे, दाखवू इसच्छत होता. खोलीतील 

एकेक वस्तु उचलून, तो त्याचे वरवर सनरीिण करत होता. अचानक त्याच्या आनंदीपणाची 

जागा, सचडखोरपणाने घेतली. त्याच्या पुतण्याच्या सचत्रकलेच्या वहीत त्याला, त्याचे स्वतःचे व 

त्याच्या पोपटाचे वं्यगसचत्र काढलले े सापडले. पूणफपणे एकमेकांकड े बघत असललेे, कसेही 

वेडवेाकड ेझोपलेले असे ते सचत्र, सचत्रकाराने मुद्दामून त्यांचे एकमेकांसारखे काढलले,े सचत्र होते. 

पसहला रागाचा झटका ओसरल्यावर, ग्रॉबी खूप हसला. आसण सहजपणे त्याने सचत्रातली हुशारी, 

स्वतःशी मान्य केली. नंतर त्याला वैतागाच्या भावनेने घेरून टाकले. पेन व शाई यांच्यामागे 

दडलेल्या सचत्रकाराबद्दलच्या नव्ह,े तर त्यात लपलले्या सत्याच्या शक्यतेने! माणसे जे प्राणी 

पाळतात, त्यांच्याबरोबर सतत राहून, ते नकळत त्यांच्यासारखेच वागू लागतात की काय? 

त्याच्या बडबड्या पुतण्यांच्या जथ्याबरोबर स्टेशनकड ेचालताना, ग्रॉबी कधी नाही इतका शांत 

होता. त्या लहानशा रेल्वे प्रवासात, तो असधकासधक अंतमुफख होऊन, पोपटासारख े असस्तत्व 

असललेा उरला. तो सवचारात भरकटला. त्याचा ददनक्रम पोपटासारखा झाला. तो चोचीने काही 



चावू लागला. त्याच्या बागेतील र्ळझाडांच्या र्ांदीवर, की सहरवळीवरील त्याच्या मोडक्या 

खुचीत, ककंवा वाचनालयातील शेकोटीशेजारील जागेमध्ये, बसू लागला. अगदी चुकूनमाकून 

शेजाऱ्यांशी होणारे त्याचे बोलणे पोपटपंची होती की काय? “छान उन्हाचा ददवस आह,े नाही 

का?” “आज थोडा पाऊस पडणार अस ेवाटते आह.े” “तुला परत पाहून आनंद झाला. तू तुझी 

काळजी घ्यायला हवीस.” “काय ह ेतरूण लोक गोळीबार करतात, नाही का?” असले सनरथफक, 

मूखाफसारखे अटळ उद्गार आठवून, त्याच्या मनात आले, यात मानवी बुद्धी नसून, ह ेपोपटासारख े

पोकळ बोलणे होते. मांजर ददसले तर “दकती छान मनीमाऊ! म्याव म्याव!” म्हणाव ेतस,े खरे तर 

ह ेबोलण ेअसावे. पक्ष्यासारखी सपस ेअसलले ेअस ेस्वतःचे, पुतण्याने काढलले ेसचत्र बघून, ग्रॉबीची 

पसहली भावना रागाची होती. पुतण्याचे  ते सचत्र, कुचेष्टा करण्याच्या भावनेने भरलेल ेहोते.  

आपण अस ेकाही करणार नाही, ह ेमासहती असनू, तो पश्चात्तापपूवफक उद्गारला, “मी 

हा रानटी पिी कुणाला तरी दऊेन टाकीन.” पण इतकी वषे त्याने तो पोपट, अगदी प्रमेाने पाळला 

होता. आता अचानक तो कुणालातरी दऊेन टाकणे, र्ार सवसचत्र ददसल ेअसते. 

त्याने तबेल्याच्या येथील, घोड्याच्या गाडीबरोबर आलेल्या मुलाला सवचारले, “माझा 

भाऊ आला का?” 

“हो सर. सव्वादोनला आला. आसण — तुमचा पोपट मलेा.” कोणतीही आपत्ती जाहीर 

करताना, त्याच्यासारख्या लोकाना होणाऱ्या आनंदाने, तो मुलगा बोलता झाला. 

ग्रॉबीने सवचारले, “माझा पोपट मेला? कशामुळे मेला?”     

“एपमुळे” मुलगा थोडक्यात म्हणाला. 

ग्रॉबीने सवचारले, “ते काय असते?” 

“कनफलने त्याच्याबरोबर आणलेल ेएप” अस ेउत्तर समळाले. 



ग्रॉबीने सवचारले, “माझा भाऊ आजारी आह ेअसे तुला म्हणायचे आह ेका? एप हा 

काही ससंगफजन्य आजार आह ेका?” 

“कनफल चांगला ठणठणीत आह.े” अजून काहीही स्पष्टीकरण न दतेा, मुलगा म्हणाला. 

त्यामुळे घरी जाईपयंत ग्रॉबीला उत्कंठा दाबून ठेवून, धीर धरावा लागला. घराच्या दारात उभा 

राहून, भाऊ त्याची वाट पाहत होता.  

त्याने गेल्या गेल्या सवचारले, ‘तू पोपटाबद्दल ऐकलेस का? मी तुझी मनापासून मार्ी 

मागतो. तुला आश्चयफचदकत करण्यासाठी, मी आणलेल्या माकडाला पासहल्यािणी तो पोपट 

ककंचाळला, ‘सर, तुमचा सधक्कार असो.’ आसण ते उपद्व्यापी माकड त्याच्या अंगावर धावून गेल.े 

पोपटाची मान पकडून त्याला गरागरा दर्रवल.े मी त्याला माकडाच्या पजंातून सोडवेपयंत, तो 

पोपट ठार झाला होता. नेहमी खरे तर समत्रत्वाने वागणारे, असे ते माकड आह.े असे रागाने लाल 

झालेल,े त्याला मी कधीच पासहल ेनव्हते. या सवफ प्रकाराबद्दल, मी परत तुझी मार्ी मागतो. 

आता तुला नक्कीच, तुझ्या नजरेसमोरही ते माकड नको असले.” 

“नाही. अस े काही नाही.” एप म्हणजे माकड, ह े लिात येऊन, ग्रॉबी वरवरच्या 

गंभीरपणे म्हणाला. काही तासांपूवी पोपटाच्या बाबतीतील ती दघुफटना, त्याच्यावर दखुःद 

गोष्टीसारखी चालून आली असती. आता जणू काही इष्टापत्ती म्हणून, ती पाहीली गेली होती.  

तो पुढे बोलला, “अस ेबघ, तो पोपट म्हातारा होऊ लागला होता.” पोपट मले्यामुळे 

त्याला खंत वाटत असली, तरी ती खरी नव्हती. “त्याच्या वयातीतपणाकड ेदलुफि करत, मी एवढी 

वषे दयाळूपणे त्याला जगू ददले, हचे र्ार झाल.े काय छान छोटे माकड आह!े” जेव्हा ते पोपटाला 

मारणारे माकड, त्याला दाखवल ेगेल,े तेव्हा तो बोलला. ते एप नव्ह ेतर पसश्चम गोलाधाफतील, 

मोठी शेपूट असलेल,े लहानसे माकड होते. ते सभ्य, थोडसेे लाजरे व अधफवट सवश्वासू वाटत होते. 

पण त्याने लगेचच ग्रॉबीचा सवश्वास सजंकला. त्याच्या चमकदार लाल डोळ्यांमध्ये बहुधा 

ग्रॉबीला, पोपटासारखाच रागीट स्वभाव ददसला, (जो पणाला लावून पोपटाने स्वतःचा अंत 



ओढवून घेतला होता). तो मेललेा पिी घरातील एक सदस्य आह,े असे नोकरांना वाटत होते. तो 

खरे तर अगदी थोडासाच त्रास दईे. त्याची जागा ह्या रक्तसपपासू, पाळीव प्राण्याने घ्यावी, ह ेखरे 

पाहता त्यांना आवडलेले नव्हते. 

‘पोपट बोलायचा, तसे कधीच काही शहाण्यासारखे आसण मजेशीर न बोलणारा 

प्राणी, असे स्वयंपाकघरातील नोकर मंडळींचे त्या माकडाबद्दलचे मत होते.  

कनफल जॉन यांच्या भेटीनंतर, बारा की चौदा मसहन्यांनी, एका रसववारी सकाळी, 

ग्रॉबी सलंग्टन बसलेल्या पेरीश चचफमधील बाकासमोरील बाकावर, समस वेप्ल ेनम्रपण ेबसली 

होती. तशी ती शेजारी नवीन रहायला आली होती. आसण आसपासच्या कुणाशी, सतची सवशेष 

ओळख नव्हती. पण गेली दोन वषे ,ती चचफमध्ये येत असल्याने, एकमकेांच्या सवयी परस्परांना 

मासहती होत्या. सतच्याकड ेप्राथफनेचे पुस्तक व रुमाल सोडून, चौकोनी आकाराच्या कर्ासाठीच्या 

गोळ्या शेजारील जागेवर ठेवलले्या असतात, ह ेग्रॉबीला मासहती होते. ती त्या गोळ्या सतत घेत 

नसे, पण कधी खोकल्याची ढास आली तर असाव्या, म्हणून त्या सतथ ेअसत. मात्र या रसववारी, 

खोकल्याऐवजी वेगळ्याच कारणांने त्या गोळ्यांनी लि वधेून घेतल.े प्राथफनेचे पसहल े कडवे 

गायला ती उठली, तेव्हा सतच्या मागे बसलले्याचा हात सतच्या शेजारी ठेवलले्या गोळ्यांच्या 

पादकटाच्या ददशेने आलेला व गोळ्या हस्तगत केलेल्या सतने पासहल्या. सतने मागे वळून पासहल े

तेव्हा पाकीट नाहीसे झाले होते. पण समस्टर सलंग्टन एकाग्रपणे त्यांच्या हातातील प्राथफनेच्या 

पुस्तकात बघत होते. पाकीट चोरल े गेल्याने बेचैन झालेल्या बाईचे बघणे, त्यांच्या चेहऱ्यावर 

जराही अपराधी भाव आणत नव्हते. नंतर जमलेल्या ओळखीच्या लोकाना व हादरलेल्या 

समत्रांच्या गदीला उद्देशनू ती म्हणाली, “त्यापेिा वाईट म्हणजे मी प्राथफनेसाठी गुडघ्यात वाकून 

बसल ेअसताना, माझ्या गोळ्यांच्या पादकटातील एक गोळी, हवेतून माझ्या नाकाच्या जराशी 

खाली आली. मी मागे वळून समस्टर सलंग्टनकड ेपासहले. पण ते तर डोळे समटून, ओठांनी पुटपटूुन, 

प्राथफना म्हणत होते. मी परत भसक्तभावाने माझ ेकाम चाल ूकेल,े तर दसुरी गोळी उडत आली व 

मग सतसरी. मी थोडा वळे लिच नाही, असे दाखवले व मग अचानक मागे वळून त्या चोराला 



अजून एक गोळी, माझ्या ददशेने उडवताना पासहले. त्याने ताबडतोब पाने उलटत असल्याचे ढोंग 

केले, पण आता मी त्याचे कृष्णकृत्य, समजून चुकले होते. त्याला, मला कळल्याचे समजले. मग 

गोळ्या यायच्या बंद झाल्या. अथाफत मी माझी जागा बदलली.” 

ह ेऐकणारा एकजण म्हणाला, “अशा असभ्य पद्धतीने, चांगल ेलोक वागत नाहीत. 

शाळेतील एखाद्या व्रात्य मलुासारखे, त्यांचे वागणे आह ेआसण तरीही समस्टर सलंग्टनना सवफजण 

मान दतेात.” 

समस वेप्ले बोलली, “तो एखाद्या माकडासारख ेवागला आह.े” 

सतचे त्याच्या सवरूद्धचे बोलणे, गावातील इतर भागातदखेील पसरल.े ग्रॉबी सलंग्टन 

ह ेलोकांच्या दषृ्टीने र्ार आदशफ होते असे नाही. पण त्यांच्या मृत पोपटामळेु, ते आनंदी व नीटनेटके 

म्हणून प्रससध्द होते. ते कुणाला त्रासही दते नसत. परंतु पुढील काही मसहन्यात गावातील 

लोकांमध्य,े त्यांच्या वतफणुकीबद्दल उलटसलुट बोलल ेजाऊ लागले. त्याचा पोपट मले्याचे त्याला 

पसहल्यांदा सांगणाऱ्या तबेल्यातील मलुाने, त्यांच्याबद्दलच्या नापसंतीची कुणकुण, नोकरांच्या 

राहण्याच्या रठकाणी पसरवली. आसण यासाठी त्या मुलाकड े पुरेस े पुरावे होते. कडक 

उन्हाळ्याच्या ददवसात, र्ळबागेतील लहानशा तलावात अंघोळ करायची परवानगी, त्याने 

समळवली होती. त्यारठकाणी एका दपुारी गेलेला असताना, त्याने मोठ्या आवाजातील  बोलण े

ऐकले. ग्रॉबी, माकडांच्या भाषेत मोठमोठ्याने बोलत होते. सर्रचंदाच्या झाडाच्या खालील 

र्ांदीवर, ग्रॉबीचे माकड बसले होते. त्याने मुलाचे कपड ेओढून घेतले होते. मुलगा स्वतःच्या 

कपड्यांकड ेसनदशे करत होता. ते त्याला घेता यते नव्हते. तो मलुगा ओरडला, “माकडाने माझ े

कपड ेघेतले.” कपड ेनसल्यामुळे, त्याला लाज वाटत होती. पण ग्रॉबी सतथे आल्याने, मलुाला बरे 

वाटले. त्याचे कपड ेपरत समळवायच्या प्रयत्नात त्याला नैसतक व प्रत्यि मदत समळणार असल्याचे 

समजून, त्याने ग्रॉबीला हाक मारली. ग्रॉबी म्हणाला, “मी तुला वरती उचलतो. म्हणजे 

कपड्यांपयंत तुझा हात पोचेल.” मलुगा तयार झाला. ग्रॉबीने त्याच्या कंबरेला घट्ट धरून वर 

उचलल.े पण कपड ेदणे्याऐवजी ग्रॉबीने त्याला शेजारच्या झाडाझुडुपात सभरकावून ददल.े या 



प्रसंगी, आश्चयफचदकत होऊन, रागाने व वेदनेमुळे; त्याचे ओरडणे चाल ूहोते. पण त्याहीपेिा, 

त्याच्या शत्रूच े सवजयोन्मादाने ओरडणे, त्याला झाडातून ऐकू यते होते व ग्रॉबीच्या 

हास्यककंकाळ्यादखेील! मुलाचे कपड ेझाडाखाली गवतावर, सवखरून पडले होते.  

“मला वाटत ेकी सतथ ेएक नाही, तर दोन माकड ेआहते.” तो रागाने ग्रॉबीकड ेसनदशे 

करत, म्हणाला.  

एक ककंवा दोन आठवड्यांनंतर, अधफवट भाजलेली कटलेट मोडून टाकून, ग्रॉबीने 

स्वयंपाकीण बाईला रडकंुडी येईपयंत घाबरवले. “त्याने मला दात सवचकून दाखवल.े मी खरेच 

सांगते आह.े” सतच्याबद्दल        सहानुभूती असणाऱ्या स्वयंपाकघरातील लोकाना सतने सांसगतल.े 

“पुन्हा तो माझ्याशी असा वागला, तर मी त्याच्याकड े बघतेच.” स्वयंपाकीण तावातावाने 

म्हणाली. (पण सतच्या स्वयंपाकामध्ये त्या ददवसापासून ठळकपण ेसुधारणा झाललेी ददसली).  

घरी मेजवानी आयोसजत करायची, ग्रॉबी सलंग्टनची नेहमीची सवय, त्याने आता 

थोडी दरू सारली. हाउसकीपर समससे ग्लेंडर्ने, घराच्या जुन्या भागापासून त्याला वेगळे केल े

होते. सलओनाडफ स्पॅसबंक या प्रससध्द सपयानोवादकाशेजारील खोलीत त्याला ठेवल े होते. त्या 

यजमानीण बाईचे उत्साही स्तुतीपर सवधान अस ेहोते, “हगेंररअन वादक लीस्त्झसारख,े स्वगीय 

असे, त्याचे वादन आह.े” 

“तो सामन जातीच्या माशासारखे का वाजवत असेना, पण मी अगदी पैज लाऊन 

सांगेन, की तो प्रचंड घोरतो” ग्रॉबीने ताशेरा मारला. “त्या पातळ सभंतींमधून त्याचे ते भयंकर 

घोरण ेमला ऐकू आल,े तर त्याची काही खैर नाही.”  

तो घोरायचा ह ेखरे होते.  

ग्रॉबीने दोन तीन समसनटे ते सहन केले. आसण मग तो तावातावाने, सलओनाडफ 

स्पॅसबंकच्या खोलीत गेला. ग्रॉबीच्या भडीमाऱ्यापढु,े त्या संगीतकाराची मांसल तनु, सवतळणाऱ्या 

आईस्क्रीम सारखी ददसत होती. ग्रॉबीने त्याला सडवचून, पूणफपणे जागे केल.े आसण मग भडकलले्या 

सपयानोवादकाने, असतशय संतापून त्याच्यावर दादासगरी करणाऱ्याच्या हातावर रटे्ट हाणल.े 



दसुऱ्याच िणी, स्पॅसबंकच्या तोंडावर उशीचा अभ्रा  दाबला गेला व पायजम्यातील त्याचे पाय 

अंथरुणाबाहरे ओढले गेल.े सचमटे काढून लाथा मारल्या गेल्या. ग्रॉबीने त्याला तुडवत बाथरुमच्या 

ददशेने नेले व टबमधील पाण्यात बुडवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. काही िण खोली पूणफ 

अंधारात होती. दबलले्या ककंकाळ्या, घुसमटलेल ेआवाज व माकडासारख ेसंतापललेे बडबडण ेह े

सवफ, बाथरुमजवळ चाललेल्या धडपडाटाचे सनदशफक होते. काही वेळाने ही एकतर्ी चालललेी 

मारामारी एकदम ग्रॉबीच्या हातातील मेणबत्तीने पडद्याला लागलेल्या आगीने उजळून सनघाली. 

बाहरे सहरवळीवर जमलले ेलोक घाबरून घाईघाईने आत आले. तेव्हा आग चांगलीच भडकून, 

धूर पसरला होता. काही िणांनी अधफवट बुडालेल्या सपयानोवादकाला हातावर घेऊन, ग्रॉबी 

बाहरे आला. रात्रीच्या थंड हवेने त्याचा राग शांत झाला होता. आसण जेव्हा गरीब सबचाऱ्या 

सलओनाडफ स्पॅसबंकची हुशारीने सुटका केल्याबद्दल, व त्याच्या डोक्याभोवती ओले कापड गंुडाळुन 

धुराने त्याचा श्वास कोंडणे थांबवल्याबद्दल, ग्रॉबीचा जयजयकार झाला. तो त्याने आनंदाने 

सस्वकारला. तो संगीतकार कसा मेणबत्ती उशाशी ठेऊन, झोपला होता आसण कशी आग भडकली, 

याचे साग्रसंगीत वणफन त्याने केले. जेव्हा स्पॅसबंक त्याला अमानुषपणे पाण्यात बुडवले गेल्याच्या 

धक्क्यातून थोडासा सावरला, तेव्हा त्याने खरी हकीगत, म्हणजेच अंदरकी बात, काही ददवसांनी 

सांसगतली. पण हळूवारपणे त्याच्यावर दया दाखवणारे हास्य व ग्रॉबीच्या सनवेदनामुळे गोष्टीने 

जे वळण घेतल ेहोते त्याला अनुरूप अस ेशेरे ऐकून, त्याला कळले, की लोक खरी बाजू ऐकून 

घ्यायलाच, तयार नाहीत. रॉयल ह्युमन सोसायटीने, जीव वाचवण्याबद्दलचे पदक ग्रॉबीला 

दणे्याच्या समारंभाला हजर राहण्यास, मात्र त्याने नकार ददला.  

या सुमारास ग्रॉबीने पाळलले्या माकडाला, उत्तरेकडील हवामानामुळे 

त्याच्यासारख्या अनेकांचा बळी घेतलले्या कुठल्यातरी रोगाने, खलास केले. त्यामुळे त्याच्या 

मालकावर खोल पररणाम झाला. आसण तो कधीच पूवीसारखा, आनंदी होऊ शकला नाही. कनफल 

जॉनने, त्याच्या मागील भेटीत ग्रॉबीला ददलेल े कासव घेऊन, तो मंदपणे सहरवळीवर दर्रू 

लागला. त्याचे पुतणे व पुतण्या त्याला ‘वयस्क ग्रॉबी काका’ म्हणू लागल.े    

  



लॉरा 

 

 

 

“तू खरीखुरी मरायला टेकललेी नाहीस, नाहीस ना?” अमांडाने सवचारल.े 

लॉरा म्हणाली, “डॉक्टरानी मला, मंगळवारपयंत जगायची परवानगी ददली आह.े” 

“आज शसनवार आह.े ह ेगंभीर आह.े” अमांडा धापा टाकत बोलली. 

“ह ेगंभीर आह ेकी नाही, ते मला मासहती नाही. पण आज शसनवार आह ेह ेनक्की.” 

लॉरा म्हणाली. 

“मरण नेहमीच गंभीर असते.” अमांडा म्हणाली. 



“मी मरणार आह,े अस ेमी कधीच म्हटल ेनाही. मी असे धरून चालल ेआह,े की मी 

आता लॉरा म्हणून असणार नाही, पण मी कोणीतरी असेनच. मला वाटते, कुठला तरी प्राणी. 

असे बघ, जेव्हा एखादा माणूस र्ार चांगला नसतो, पण आयुष्य जगतो; तेव्हा तो माणसापेिा 

खालच्या जातीतला प्राणी होतो. मी सवचार करते, तेव्हा मला जाणवते, की मी काही र्ार चांगली 

नव्हते. जेव्हा पररसस्थतीची मागणी तशी असले तेव्हा, मी सचक्कू व कोत्या बुद्धीची होते.”                      

“पररसस्थतीची मागणी तशी कधीच नसते.” अमांडा घाईघाईने बोलली. 

“कदासचत तुला माझ ेम्हणण ेपटत नसले पण, तशी पररसस्थती एगबटफमुळे ओढवली. 

तू त्याच्याशी लग्न केले आहसे, ती गोष्ट वेगळी. तू त्याच्यावर प्रेम करण्याची, त्याला मान दणे्याची 

व त्याला सहन करण्याची, शपथ घेतली आहसे.” 

“एगबटफने तुझ ेकाय घोड ेमारल ेआह,े ते मला कळत नाही.” बचाव करत अमांडा 

बोलली. 

लॉराने कोरडपेण ेकबलू केले. “मी अस ेम्हण ूधजते, की चूक माझ्या बाजूने होती. तो 

र्क्त त्या पररसस्थतीला, कारणीभूत ठरला. त्याने लहानसा, मला राग येईल अशा प्रकारचा, घोळ 

केला. उदाहरणाथफ, जेव्हा मी त्या ददवशी, कॉली कुत्र्याच्या सपल्लाना, शेतावरून बाहरे दर्रायला 

नेले तेव्हा, एगबटफने सचडसचड केली. कॉली कुत्र्याच्या सपल्लांनी, एगबटफच्या ससेक्स जातीच्या 

सपल्लांचा पाठलाग केला व खरुाड्यात बसलेल्या दोन कोंबड्यांना हुसकावून, रु्लांच्या 

वाफ्यावरून धावायला लावल.े तुला मासहती आह े की, त्याच्या कोंबड्यांच्या खरुाड्याला व 

बागेला तो दकती जपतो.” 

तसेही, सबधं सधं्याकाळभर त्याने सतकड ेकाही लि ददल ेनाही. नंतर तो म्हणाला, 

“आता झाले ते झाल.े त्याबद्दल आणखी काही बोलायला नको.” आसण तेव्हाच तर कुठे मी त्या 

प्रकरणाच्या चचेची, मौज घ्यायला लागले होते. सतथेच माझ्या िुद्र बदु्धीच्या सूडाने डोके वर 



काढले.” असजबात पश्चात्ताप न होता, लॉराने चालू ठेवल.े “त्या कुत्र्याच्या घटनेनंतर, मी 

रठपकेवाल्या पूणफ ससेक्स कुटंुबाला, त्याच्या सबयाणाच्या जागेच्या सावलीत हलवल.े”  

अमांडा उद्गारली, “अस ेकसे काय, तू करू शकलीस?” 

लॉरा म्हणाली, “ते अगदीच सोपे होते. दोन कोंबडयांनी झोपल्याचे ढोंग केले. पण मी 

ठाम होते.” 

“आसण आम्हाला वाटल,े की तो योगायोग होता.” 

लॉराने चाल ूठेवल,े “अस ेबघ, माझा पुढचा जन्म, एका खालच्या जातीच्या प्राण्याचा 

असणार अस,े मला ठामपणे वाटते. मी एखादा प्राणी असेन. सशवाय माझ्या हातून र्ार काही 

वाईट घडलेल ेनाही, तेव्हा मी एखादा चांगला प्राणी होईन. मी डौलदार व उत्साही असेन व 

मला मजा करण्यास आवडत असले. कदासचत, पाणमांजर ”  

अमांडा म्हणाली, ‘मी एक पाणमांजर म्हणून तुझी कल्पना करू शकत नाही.” 

“पण मी कोणी दवेदतू असेन, अशी कल्पनादखेील, तू करू शकणार नाहीस, अस ेमला 

वाटते.” लॉरा बोलली. 

अमांडा गप्प रासहली. ती तशी कल्पनादखेील करू शकत नव्हतीच. 

“व्यसक्तशः मला असे वाटते की पाणमांजराचे आयुष्य गमतीचे असेल. वषफभर सामन 

खायला समळेल. ट्राऊटसमोर गळाला टांगून ठेवलले्या माशाकड ेबघत तुम्हाला तासनतास बसावे 

लागणार नाही. सहजपणे ट्राऊटला पकडल्याचे समाधान तुम्हाला समळेल. पाणमांजराची 

सनमुळती व डौलदार आकृती.— “ 

“पाणमांजरांची सशकार करणाऱ्या कुत्र्यांचा सवचार कर. सशकारीसाठी छळ केला 

जाणे, पछाडल ेजाणे व शेवटी खतम होण,े दकती भयानक असले.” अमांडा मध्येच बोलली.      

“अधे आजूबाजूचे लोक आपल्याकड ेबघत आहते, आसण या शसनवार ते मगंळवारच्या 

इंचांइंचानी मरण्याच्या धास्तीपेिा, ते र्ार वाईट नसावे. मग मी अजून वेगळे काही, करू शकेन. 



जर मी बऱ्यापैकी चांगले वागले असेन तर, मला वाटते, मी परत मनुष्यजन्म घेईन, थोड्या अप्रगत 

स्वरूपाचा— बहुधा छोटा, तपदकरी रंगाचा, नागडा इसजप्तमधला न्युसबअन मुलगा.”  

अमांडा सुस्कारा टाकत म्हणाली, “मला वाटते, तू जरा गंभीर व्हावेस. जर तू र्क्त 

मंगळवारपयंतच जगणार असशील, तर नक्कीच.” 

आसण खरेच, लॉरा सोमवारी वारली. 

“दकती भयानकपणे उदास करणारे, असे ह ेआह.े “मी मजेत गोल्र् खेळणाऱ्यांना व 

मासेमारी करणाऱ्या खूप लोकाशी बोलल.े ऱ्होडोडनेड्रोन ही रानटी झुडुप ेपणूफ रु्लांनी भरून गेली 

आहते, अशा आनंदी वातावरणात सतने मरावे, ह ेथोड ेखटकणारेच वाटते, नाही का?” अमांडा 

तक्रारीच्या सुरात सर ललुवथफना, सतच्या सासऱ्यांना, म्हणाली.  

सर ललुवथफ बोलल,े “लहान मलुांचा िषे करणाऱ्या, त्यांच्या घरात रहाणाऱ्या 

राजदतूाबरोबर, गुडवूड उत्सवाच्या ( ससेक्स, इंग्लंडमधील मोटारींची शयफत ) आठवड्यात 

जन्मल्यामुळे बहुधा, लॉरा नेहमीच असवचाराने बोलत अस.े” 

अमांडा म्हणाली, “सतच्या डोक्यात नेहमी, वेडपेणाच्या कल्पना असत. सतचे वडील 

पसश्चम केसन्संग्टनला रहातात. पण ते सवफ बाबतीत शहाणे आहते, अस ेमला वाटते.” 

“पाणमांजर म्हणून, सतचा पुनजफन्म होणार आह,े अशी सतची कल्पना आह.े” अमांडा 

म्हणाली. 

“पूवेकडील लोक पण, पनुजफन्माबद्दलचे तकफ  लढवत असतात. एखाद्याच्या डोक्यात 

अस े           पुनजफन्माबद्दलचे सवचार सतत यऊे शकतात. त्यामुळे त्याला वेडा ठरवण ेअवघड 

आह.े आसण लॉरा या जन्मात इतकी असवचारी व्यक्ती होती, की सतच्या बाबतीत, ती सतच्या 

पुढच्या जन्मात काय करेल, याबद्दल काही आडाखे बांधण ेअवघडच आह.े” सर ललुवथफ बोलले. 



“ती खरच एखाद्या प्राण्याच्या स्वरूपात जन्मली असले, अस ेतुम्हाला वाटते का?” 

अमांडाने सवचारले.  

त्यांच्या भोवताली असलले्या लोकांच्या मतावरून सहजपणे स्वतःचे मत 

बनवणाऱ्यांपैकी अशी अमांडा  होती. 

लॉराच्या जाण्याने र्ारशी काही पोकळी वगैरे झाली नसल्याच्या थाटात, नंतर 

लगेचच एगबटफने न्याहारीच्या खोलीत प्रवेश केला. 

“माझी रठपकेवाली चार ससेक्स सपल्ले मारली गेली. शुक्रवारी प्रदशफनासाठी मी 

पाठवणार होतो, तीच नेमकी! त्यातील एकाला ओढून नेण्यात आले आसण त्या नवीन गुलाबी/लाल 

रु्लांच्या ताटव्यात खाल्ले गेल.े मला र्ारच त्रास झाला व पैसहेी रु्कट गेल.े माझा अत्युत्तम 

रु्लांचा ताटवा व अत्यतु्तम पिी मारण्यासाठी लक्ष्य केले गेल.े थोडक्या काळात, जास्तीत जास्त 

नुकसान कस ेकरता येईल, याचे कोण त्या ह्लकटाला, चांगलेच ज्ञान ददसते आह.े 

”तुला काय वाटते तो कोल्हा असावा का?” अमांडाने सवचारले. “मला वाटत ेपोलकॅट 

(छोटा, रानटी केसाळ प्राणी) असावा.” 

एगबटफ म्हणाला, “नाही. मला सगळ्या जागी, बदकाच्या पायांसारख ेठसे ददसल.े 

बागेच्या खालील बाजूस असलेल्या झऱ्यापयंत आम्ही माग काढत गेलो. त्यामुळे पाणमांजर 

असावे.” 

अमांडाने पटकन हळूच, सर ललुवथफकड ेपासहले.  

काहीही न्याहारी करायला, एगबटफ र्ार सचडलेला होता. तो कोंबडयाच्या 

खुराड्याच्या व्यवस्थापकाकड ेगेला.  

अमांडा उिगेाने म्हणाली, “मला वाटत,े की सतने सनदान दर्नसवधी होईपयंत तरी, 

थांबायला हव ेहोते.” 



सर ललुवथफ बोलल,े “आसण शवेटी तो सतचा स्वतःचा दर्नसवधी होता. मरणानंतरच्या 

स्वतःच्या असस्तत्वाबद्दल दकती आदर दाखवावा, हा चालीरीतींसंबंधीचा चांगला मुद्दा आह.े” 

उत्तरदक्रयेसंबधंीच्या परंपरेबद्दल अजूनच अनादर, दसुऱ्या ददवशी दाखवला गेला. 

दर्नदक्रयेच्या सवधीच्या वेळी, कुटंुबातील सदस्य हजर नव्हते. ससेक्समधील उरलले्या 

रठपकेवाल्या सपल्लांचीही, कत्तल केली गेली. सहरवळीवरील बहुतेक रु्लांच्या ताटव्यांचे, त्या 

ह्लकटाने सशरकाण केल.े बागेतील खालील बाजूस असलले्या स्ट्रॉबेरीचा वाफ्याचेही नुकसान 

झालेल ेददसत होते. 

एगबटफ रानटीपणे म्हणाला, “मी पाणमांजरांची सशकार करणाऱ्या कुत्र्यांना, शक्य 

तेवढ्या लवकर आणायची व्यवस्था करतो.” 

अमांडा ओरडली, “नाही. नाही. तू अशा गोष्टीचा सवचार दखेील करू नकोस. म्हणजे 

मला अस ेम्हणायचे आह,े की उत्तरदक्रयेनंतर लगेच, असे करण ेबरे नाही.” 

“पण त्याची गरज आह.े एकदा पाणमांजर अस ेकरायला लागल,े म्हणजे ते मुळीच 

थांबणार नाही.” 

“कदासचत ते दसुरीकड ेसनघून जाईल. आता ते छोटे पिी उरलेच नाहीत.” अमांडाने 

सुचवल.े 

एगबटफ म्हणाला, “कोणाला वाटेल, की तू त्या पाणमांजराचा कैवार घेते आहसे.”  

“अलीकड ेत्या झऱ्यात इतके कमी पाणी उरल ेआह,े की त्या पाणमांजराने अजून काही 

सूड घेण्याची शक्यता खपूच कमी आह.े अशा वेळी, त्या प्राण्याला ठार करणे बरे ददसणार नाही.” 

अमांडा हरकत घेत बोलली.  

एगबटफ गुरगुरला, “अरे बापरे! मी ते बरे ददसले की नाही, असा सवचारच करत नाही 

आह.े मला लवकरात लवकर त्या प्राण्याला ठार मारायचे आह.े” 



नंतरच्या रसववारी, ते जेव्हा चचफमध्ये गेले होते, तेव्हा पाणमांजर घरात सशरल ेव 

फ्रीजमधून अधेअसधक सामन पळवून, एगबटफच्या स्टुडीओमधील पर्शफयन रगवर, त्याने त्याच्या 

खवल्यांचे तुकड ेकरून सवखरून टाकल.े तेव्हा, अमांडाचा सवरोधदखेील मावळला. 

“आपल्या पलंगाखाली ते लपून बसले असले आसण सामनचे तुकड ेचघळत असेल.” 

एगबटफ बोलला. या   बद्दल अमांडाला मासहती होते त्याप्रमाण,े त्या पाणमांजराने असे केल े

असण्याची, बरीच शक्यता होती.  

दसुऱ्या ददवशी, पाणमांजराची सशकार करायचे ठरल.े अमांडाने झऱ्याच्या काठी 

सुनसानपणे एकटीने दर्रण्यात व पाणमांजरांची सशकार करणाऱ्या कुत्र्यांचे आवाज कस े

असतील, याचा सवचार करण्यात एक तास घालवला.  पुढे येणाऱ्या गावातील मनोरंजन 

कायफक्रमासाठी, शेतातील आवाजांच्या नकलेचा सराव करण्यात ती मग्न आह,े असा समज सतचे 

हावभाव पहाणाऱ्यांनी व आवाज कानावर पडणाऱ्यांनी करून घेतला. 

सतची मैसत्रण व शेजारीण असणाऱ्या आरोरा बरेुने, सतला त्या ददवसाची बातमी 

ददली. “बरे झाल,े तू सतथ ेनव्हतीस. आमचा ददवस छान गेला. तुझ्या बागेच्या खालील बाजूस 

असलले्या तळ्यात आम्हाला पाणमांजर सापडल.े” 

“तुम्ही त्याला — ठार केले का?” अमांडाने सवचारल.े  

“जवळजवळ. ते एक चागंले मादी पाणमांजर होते. सतला पकडताना, तुझ्या नवऱ्याला 

बरेच लागल.े सबचारी, पाणमांजर! मला सतची, खरच दया आली. सतला ठार केले, तेव्हा सतच्या 

डोळ्यात मानवी करुणा ददसत होती. तू मला मखूफ म्हणशील. पण त्याने मला कसली आठवण 

झाली मासहती आह ेका? — अग सप्रय मैसत्रणी, तुला अचानक काय झाले?”  

भावनासतरेकाने, अमांडा जसमनीवर कोसळून पडली. जेव्हा ती थोडी सावध झाली, 

तेव्हा एगबटफने सतला उपचारासाठी सुंदर नाईल दरीत नेले. थारेपालट झाल्याने, सतची तब्येत व 

मानससक अवस्था पटपट सुधारली. त्या पाणमांजराच्या खाद्यपदाथाफतील बदलाच्या नाटकी 



साह्साना, योग्य पद्धतीने हाताळले गेल ेहोते. अमांडाचा एरवीचा शांत स्वभाव परत होता तसा 

झाला.  

कैरोमधील हॉटेलात एक ददवस अघंोळ करताना, सतच्या नवऱ्याच्या कपड े

बदलायच्या खोलीतून येणाऱ्या, त्याच्या आवाजातील वादळासारख्या सशव्याशापाने, पण 

नेहमीच्याच शब्दांनी, सतची शांतता जराही भंग पावली नाही.  

“काय झाले? कसला एवढा आवाज?” सतने मनोरंजनात्मक कुतुहलाने सवचारले. 

“त्या छोट्या मलुाने माझ ेसगळे स्वच्छ शटफ बाथरुममध्ये टाकून ददल.े थांब रे छोट्या, 

मी तुला    पकडतोच — “ 

“कोण छोटा मुलगा? हसण्याची इच्छा दाबत, अमांडाने सवचारले. एगबटफच्या 

चढलेल्या रागाच्या पाऱ्यासाठी, त्याचे शब्द र्ारच तोकड ेपडत होते.  

“छोटा, तपदकरी रंगाचा, नागडा, न्युसबअन मुलगा.” घुसमटत्या आवाजाने एगबटफ 

बोलला.  

आसण आता अमांडा गंभीर ररत्या आजारी आह.े  

  



रु्टके नशीब 

 

सहवाळ्यातील, ददवस मावळू लागल्याच्या उतरत्या दपुारी, मार्टफन स्टोनर जड 

पाऊले टाकत, सचखलमय गल्ल्यांच्या चाकोऱ्या पडलेल्या रस्त्याने, ददशाहीनतेने, वाट तुडवत 

होता. त्याच्यापुढे कुठेतरी समुद्र असल्यासारख,े त्याला वाटल.े आसण समुद्राकड ेत्याची पाऊले 

नेमकेपणे पडत होती. तो त्या ददशेने का जात होता ते कारण, एखाद ेहरीण डोंगरकडांच्या त्याच्या 

शेवटच्या गंतव्य स्थानाकड े जात रहावे, सततकेच गूढ होते. भूक, थकवा व उदास करणारी 

सनराशा, यामुळे त्याचे डोके बधीर झाले होते. नसशबाचे कुत्रे त्याला असे करण्यास भाग पाडत 

होते. कुठल्या शक्तीने तो पुढे पाऊल टाकत होता, त्याचा सवचार करण्याची ताकददखेील त्याच्या 

अंगात, उरली नव्हती. प्रत्येक गोष्टीचा प्रयत्न करून पासहलेला, तो एक अभागी जीव होता. 



आळशीपणा व दरूदषृ्टीचा अभाव, यामुळे तो थोडसेे सुद्धा यश, समळव ूशकला नव्हता. आता अजून 

काही करून बघण,े शक्य नव्हते. सनराशेमुळे त्याची सुप्त अशी राखीव शक्ती वापरणहेी, त्याला 

शक्य होत नव्हते. भसवष्यहीनतेमुळे, त्याला शारीररक व मानससक शैसथल्य आल ेहोते. कुणीही 

समत्र नाहीत, ओळखीचे कुणी नाही व सखशात र्क्त काही दकरकोळ पैस ेअसलले्या अवस्थेत, तो 

उभा होता. जेवायला ककंवा झोपायला आसरा समळायची, काहीच शक्यता ददसत नव्हती. तो 

सनर्वफकारपणे चालत होता. ओलसर झुडुपातून व गळणाऱ्या झाडांमधून ररत्या मनाने, चालला 

होता. अधफवट जागृतावस्था, सतत येत जात होती. त्याला एवढे कळत होते, की समोर समुद्र आह े

आसण आपल्याला असतशय भूक लागली आह.े आता तो एका मोठ्या उजाड शेतबागेकड ेजाणाऱ्या 

रस्त्यावर, येऊन थांबला होता. सतथ ेथोडी चहलपहल जाणवत होती. पण शेवटच्या टोकाला 

असणारी बाग थंड होती व स्वागतोत्सुक ददसत नव्हती. हलकासा पाऊस पडत होता. स्टोनरला 

वाटले, की इथे त्याला कदासचत थोडा आसरा समळेल व त्याच्याकडील शवेटच्या पैशांनी कपभर 

दधू सवकत घेता येईल. तो मोठ्या कष्टाने, हळूहळू चालत रासहला. सनशाणे लावलेल्या वाटेने 

जाऊन, त्याला एक दार लागले. त्याने वाजवण्यापूवीच, ते उघडल े गेले. एक सुरकुतललेा व 

वाकलेला म्हातारा, सतथ ेकडलेा उभा असलेला त्याला ददसला. तो जणू त्याला आत जायला, वाट 

करून दते होता.  

स्टोनरने सवचारले, “पावसापासून बचाव करण्यासाठी, मी आत येऊ शकतो का?” पण 

म्हाताऱ्याने त्याला मध्येच थांबवून म्हटले, “अरे टॉम, य.े या ददवसात तू आता परत येशील, अस े

मला वाटलेच होते.” स्टोनर लडखडत उंबरठा ओलांडून, आत गेला व काही न समजून, त्या 

म्हाताऱ्याकड ेबघू लागला.  

थरथरणाऱ्या पण उत्सकु आवाजात म्हातारा बोलला, “बस. मी तुला थोड े जेवण 

दतेो.” र्ार दमणूक झाललेे पाय घेऊन स्टोनरने, त्याच्याकड ेसरकवलले्या एका हाताच्या खुचीत, 

बसकण मारली. दसुऱ्या समसनटाला तो त्याच्या शेजारील टेबलावर ठेवलेल्या, मास, चीज व 

पावावर तुटून पडला.  

म्हातारा पुढे बोलला, “या चार वषाफत तू खूप बदललास.” स्टोनरला त्याचा आवाज, 

स्वप्नातल्यासारखा दरूचा व अतार्कफ क वाटला. “तुला पण आम्ही, थोडरे्ार वेगळे वाटू. तू गेलास 

तेव्हासारखे, आता कोणीच रासहले नाही. मी नाही व तुझी आत्या पण नाही. तू आला आहसे ह े

मी सतला जाऊन सांगतो. ती तुला भटेणार नाही. पण ती तुला इथ ेराहू दईेल. ती नेहमीच म्हणत 



आली आह,े की तू परत आलास, तर तू इथ ेरहावेस. पण ती तुला कधीच बघणार नाही, ककंवा 

तुझ्याशी बोलणार नाही.” 

म्हाताऱ्याने एक पेला बीअर, स्टोनरच्या समोर टेबलावर ठेवली. आसण मग एका लांब 

बोळातून खुरडत गेला. ह्लकाश्या पावसाने आता रौद्र रूप धारण केल ेहोते. दारासखडक्याना तो 

झोडपून काढत होता. चोहोबाजूनी अंधार दाटून आलेल्या अशा धुवाधार पावसात, समुद्रदकनारा 

कसा ददसत असले, असा सवचार अंगावर शहारा येऊन, त्या भटक्याने केला. त्याने अन्न व सबअर 

संपवली व सनःशब्दपणे त्याच्या सवसचत्र यजमानाची वाट बघत बसला. तेथील जुन्या 

घड्याळातील समसनटे जसजशी पुढे जाऊ लागली, तसतशी त्या तरुण माणसाच्या मनातील आशा, 

पल्लसवत होऊ लागली. त्याची आधीची भुकेकंगाल सस्थती व काही समसनटाची सवश्रांती, त्याला 

या आदरासतथ्यशील भासणाऱ्या घरात, रात्रीचा आसरा समळण्याची शक्यता असल्याचे सुचवत 

होती. खालील बोळातून ऐकू येणाऱ्या पदरवाने, तो म्हातारा नोकर परतून आल्याचे कळत होते.  

“वयस्क यजमानीण बाई तुला भटेणार नाहीत, पण त्यांनी तुला इथे रहायची 

परवानगी ददली आह.े  ते बरोबरच आह.े त्यांचा मृत्य ूहोईल, तेव्हा शेत तुलाच बघावे लागेल. 

टॉम बेटा, मी तुझ्या खोलीत शेकोटी पटेवून ठेवली आह.े व नोकराणीने तुझ्या अंथरुणावर नवीन 

चादर घालून ठेवली आह.े इथ ेतुला सवफ होते तसेच ददसले. तू नक्कीच दमला असशील व तुला 

सतकड ेजायला आवडले.” 

एकही शब्द न बोलता, मार्टफन स्टोनर जड पाउलांनी उठला. त्याचे भल ेकरणाऱ्या 

दवेदतूाबरोबर एका बोळातून जाऊन, एका करकर आवाज करणाऱ्या लाकडी सजन्याला लागला 

व परत दसुऱ्या बोळातून जाऊन, एका धगधगत्या शेकोटीच्या मोठ्या खोलीत सशरला. सतथे जुन्या 

प्रकारचे थोड ेबऱ्या अवस्थेतील र्र्नफचर होते. एक पेंढा भरललेी खार होती. एक चार वषांपूवीचे 

कॅलेंडर होते. खोली सजवायला एवढ्याच गोष्टी होत्या. पण स्टोनरचे लि अथंरुणापेिा वेगळीकड े

होते. सुखासीन गुबगुबीत अंथरुणावर दमलेल ेशरीर लोटून दणे्यापूवी, त्याचे कपड ेकाढायची, 

तो वाट पाहत होता. िणभरासाठी रु्टके नशीब उजळल ेहोते.  

सकाळी उजाडल्यावर, उबदार हवेत जया सस्थतीत तो सध्या होता त्यातील, व त्याच्या 

आधीच्या दशेतील सवरोधाभास जाणवून, स्टोनर हसला. जे त्याच्यावर लादले गेले होते अस े

काही गैर, कुणाला त्याच्या बाबतीत सापडण्यापूवीच, स्वबळावर न्याहारी सहसकावून घ्यावी 

असा सवचार, त्याच्या मनात आला होता. पण खालील खोलीत म्हाताऱ्याने टॉम बटे्यासाठी, 

भाजललेे व उकडलेल ेअडं ेतयार ठेवल ेहोते. कठोर चेहऱ्याच्या वयस्क नोकराणीने चहाची दकटली 



आणून, त्याच्यासाठी कपात चहा ओतला. तो टेबलाशी बसल्यावर, पडलेल्या कानांचा एक 

स्पॅनीएल जातीचा कुत्रा, समत्रत्वाने त्याच्या जवळ येऊ लागला. 

“हा म्हाताऱ्या बॉकरचा कुत्रा आह.े” असे तो म्हातारा नोकर म्हणाला. कठोर 

चेहऱ्याच्या नोकराणीने, त्या म्हाताऱ्याला, जॉजफ अशी हाक मारली. “बॉकरला तुझा खूप लळा 

होता. तू ऑस्टे्रसलयाला सनघून गेल्यावर, ती पवूीची रासहली नाही. ती समुारे एक वषाफपूवी 

वारली. सतचा हा कुत्रा आह.े”  जॉजफ म्हणाला. 

सतचा आजार ऐकून खंत करणे, स्टोनरला कठीण वाटले. “टॉमला आवडणारे काहीतरी 

त्याला  ओळखण्यासाठी, साि म्हणून सतने ठेवले असल ेपासहजे.”                   

“टॉम बटेा, तू एक चक्कर मारणार का?” हा पढुचा आश्चयफकारक प्रश्न म्हाताऱ्याने 

सवचारला.” आमच्याकड े

एक छोटा घोडा आह.े त्यावर खोगीर आरामात बसते. अलीकड ेवयस्क सबडी घोडा, 

र्ार थकला नसला, तरी सततका भरवशाचा रासहला नाही. पण मी तो छोटा घोडा, त्यावर 

खोगीर घालून, दाराशी आणला आह.े“ 

टॉम हसत, खाली वाकून आपल्या कपड्यांकड े बघत म्हणाला, “मला त्याच्यावर 

बसता यणेार नाही.” 

म्हातारा नम्रपणे, मोठ्या त्राससक चेहऱ्याने म्हणाला, “तू जाताना तुझ्या सगळ्या 

गोष्टी जशा ठेवल्यास, तशाच आहते. त्याना शेकोटीसमोर थोडी हवा लागली की त्या ठीक होतील. 

रानटी प्राण्यांची सशकार करताना थोडा अडथळा येईल. येथील लोक तुझ्या बाबतीत, कडक व 

दषु्ट स्वभावाचे आहते. ते काही सवसरले नाहीत व त्यांनी िमा पण केललेी नाही. तुझ्याजवळ 

कोणी येणार नाही. तुला काही अडचण आली तर घोडा व कुत्रा ह ेचांगले प्राणी तुझ्याबरोबर 

असतील.” 

वयस्क जॉजफ लंगडत लाबं गेला. आसण स्टोनर स्वप्नात असल्याप्रमाणे वरती त्याचे 

कपड्यांचे कपाट बघण्यासाठी गेला. अस ेसशकारीच्या सनसमत्ताने भटकणे, त्याच्या र्ार आवडीचे 

होते. आपण दसुरेच कुणीतरी असून या लोकाना र्सवंत आहोत, ह ेकुणाला कळल,े तरी त्याला 

थोड ेसंरिण होते.  टॉमचे पूवीचे कोणीच सहकारी त्याच्या बाजूचे नसल,े तरी आता घोडा व 

कुत्रा ह ेचांगले प्राणी, त्याच्याबरोबर होते.  



नीटनेटके खोगीर घातललेा घोडा त्याच्याकड,े त्या अनोळखी म्हाताऱ्याने सोपवला. 

गावातील सवफ लोक टॉमच्या सवरोधात असण्यासारखे टॉमने केल ेहोते तरी काय, अशा सवचारात 

पडून, स्टोनर आश्चयफचदकत झाला. ओलसर जसमनीवरील उत्सुक टापांच्या मोठ्या आवाजाने, 

त्याची सवचारशृंखला तटुली.  

“घोड्यावर स्वार होणाऱ्या सभकाऱ्याचा ददमाख!” स्टोनर स्वतःशीच सवचार करू 

लागला. काल जया रस्त्याने तो मान खाली घालून, हद्दपार केल्यासारखे चालत होता, ते सचत्र 

त्याने बाजूस सारले. त्याच सचखलाने भरलेल्या गल्ल्यांमधून, तो ऐटीने चालणाऱ्या घोड्यावर 

चाबूक घेऊन आनंदाने, छानशा गवताळ रस्त्याने चालला होता. एका उघड्या गेटमधून बेताने 

वेग राखत, दोन गाड्याना चुकवत, त्याने शेतात वळण घेतल.े त्या दोन गाड्या हाकत असलेल्या 

मुलांनी त्यच्याकड े सनरखून बसघतले. त्या दोघांचे चमकून बोललले ेआवाज, त्याच्या कानावर 

पडले, “हा टॉम प्राईक आह.े तो इथे परत आललेा ददसतो आह.े तोच तो आह ेना? मी त्याला 

लगेच ओळखले.” 

थरथरणाऱ्या म्हाताऱ्याला प्रसंगवशात, स्टोनर व टॉममध्य ेजे साम्य अगदी जवळून 

आढळले, ते त्यानेही  स्टोनरवर लादल.े तरुण लोकांच्या स्वच्छ नजरेला र्सवायला, ते बरे होते. 

टॉमने पूवी जो काही गुन्हा  केला असेल, तो लोक सवसरले नव्हते व त्यानंी त्याला िमाही केली 

नव्हती, याचे प्रत्यंतर स्टोनरला घोडदौडीत आल.े क्रोसधत नजरा, पटुपुटण,े कोपराने ढोसणे, ह्या 

दक्रयांनी लोक त्याला भटेत होते. बॉकरचा कुत्रा त्याच्या बाजूने धावत होता. शत्रुमय जगातील, 

तो एकमेव समत्रत्वाने वागणारा प्राणी असावा.  

बाजूच्या दाराशी जेव्हा तो घोड्यावरून उतरला, तेव्हा त्याला वरच्या सखडकीतून, 

त्याच्याकड ेपडद्याआडून डोकावून पाहणारी एक त्रासलेली, वयामुळे वाकलेली बाई, िणभर 

ददसली. ती बहुधा त्याची आत्या असावी.  

त्याच्यासाठी तयार असलेल्या दपुारच्या भरपरू भोजनानंतर स्टोनरला या वेगळ्याच 

पररसस्थतीचा अंदाज यऊे लागला.  चार वषे गायब झाललेा टॉम ककंवा त्याचे पत्र इथ ेशेतावर 

कधीही येऊ शकत होते. शेताचा वारस असलले्या खोट्या टॉमवर, कागदपत्रांवर सह्या करायची 

लासजरवाणी पाळी, येऊ शकत होती. आत्याच्या दरूस्थपणाच्या सवरुद्ध दषृ्टीकोन असललेा 

जवळचा नातेवाईक, कधीही येऊ शकत होता. या गोष्टींमुळे लोकांसमोर, त्याची लाज गेली 

असती. नाहीतर मग समुद्राकड ेजाणाऱ्या सचखलमय वाटा व खलुे आकाश होतेच. काही झाल े



तरी शेताने, त्याला भुकेकंगाल गररबीपासून वाचवून तात्पुरता का होईना, पण आसरा ददला 

होता. त्याने जया अनेक गोष्टी करून पासहल्या होत्या, त्यात शतेी पण होती. जया 

आदरासतथ्यासाठी तो खरे तर लायक नव्हता, त्याबद्दल तो थोड ेकाम करू शकत होता.  

कठोर चेहऱ्याच्या नोकराणीने सवचारले, “तुम्हाला जेवणासाठी डुकराचे थंड मास 

चालेल का, की ते गरम करू?” सतने टेबल आवरले.  

स्टोनर उत्तरला, “गरम व त्याबरोबर कांद.े” हा त्याच्या आयुष्यातील पसहल्यांदाच 

झटपट घेतलेला सनणफय होता. आसण त्याला मासहती होते, की त्याने सांसगतलेले ऐकले जाईल. 

एका मयाफदते, घराचा जो मोजका भाग त्याला बहाल करण्यात आला होता, त्यात तो समाधानी 

रासहला. त्याने शेतात काम करायला सुरवात केली, तेव्हा त्याने ते स्वतःहून सनणफय घेऊन नव्ह,े 

तर त्याला जस ेसांसगतल े गेल,े तस े केले. गोठ्लल्यासारख्या शत्रुमय जगातील त्याचे खरे समत्र, 

वयस्क जॉजफ, बॉकरचा म्हातारा कुत्रा व छोटा घोडा हचे होते. शेताच्या मालदकणीला त्याने 

पासहले नाही. एकदा जेव्हा त्याला ती चचफमध्ये गेल्याचे कळले, तेव्हा त्याने शेतातील 

स्वयंपाकंघरात जाऊन, त्याने जयाची जागा घेतली होती व जयाची दषु्कीती त्याला लपेटून बसली 

होती, त्या टॉमबद्दल रु्टकळ मासहती घ्यायचा प्रयत्न केला. सतथ े सभंतीवर पुष्कळ तससबरी 

टांगलेल्या होत्या ककंवा सचत्रे सचकटवललेी होती. पण तो शोधत असललेे साम्य त्यात नव्हते. 

शेवटी एका अल्बममध्य,े एकदम त्याला जे हव े होते ते, नजरेस पडले. ओळीने ती र्ोटोंची 

मासलका होती. त्या    मुलाचे ‘टॉम’ अस ेनाव होते तीन वषांचे छान फ्रॉक घातलले ेगुबगुबीत 

बाळ, बारा वषांचा अवघडललेा, आवडत नसललेी बटॅ हातात धरललेा, एक मलुगा. ददसायला 

चांगला, व्यवसस्थत भांग पाडललेा अठरा वषांचा मुलगा, व शेवटी भीतीदायक हावभाव 

चेहऱ्यावर असललेा तरुण मनुष्य. त्या शेवटच्या र्ोटोकड ेस्टोनरने सवशेष लि दऊेन पासहल.े तो 

हुबेहूब त्याच्यासारखा होता. 

लोक टॉमला का टाळतात व िषे करतात, ही मासहती पुष्कळ सवषयांवर बडबड 

करणाऱ्या, वयस्क जॉजफकडून समळवण्याचा प्रयत्न त्याने केला. 

लांबच्या एका शेतावरून परतताना, त्याने जॉजफला सवचारल,े “आसपासचे लोक 

माझ्याबद्दल काय बोलतात?” 

वयस्क माणसाने मान हलवली. “ते तुझ्यासवषयी कटू बोलतात. र्ारच कटू! अरे ती 

दःुखद गोष्ट आह.े र्ार दःुखद गोष्ट!” स्टोनरच्या डोक्यात प्रकाश पडले, असे अजून काही तो 

सांगेना.  



एका दवं पडलेल्या स्वच्छ सधं्याकाळी, सिसमसपूवी काही ददवस, वरून छान दषृ्य 

ददसणाऱ्या र्ळबागेच्या कोपऱ्यात, स्टोनर उभा होता. त्याला सजथ े सतथ ेचमचमणारे ददवे व 

मेणबत्तयांचा प्रकाश ददसत होता. 

त्यावरून सतथे लोकवस्ती असल्याचे कळत होते. सददच्छेचे व आनंदाचे वातावरण 

ददसत होते. त्याच्या मागे मनाई असलले,े शांत, कधीही न हसणारे शेतघर पसरलेल ेहोते. सतथ े

भांडण झाल े असते तरी ते  आनंदी भासले असते. अधफवट सावली पडलेल्या, इमारतीच्या 

लांबलचक करड्या रंगाच्या पुढच्या भागाकड ेपाहण्यासाठी तो वळला, तेव्हा त्याला सतथून दार 

उघडून वयस्क जॉजफ घाईघाईने बाहरे पडताना ददसला. 

जॉजफने तणावयुक्त काळजीने, स्टोनरला त्याच्या नवीन ददलेल्या नावाने, हाक 

मारललेी, स्टोनरन े ऐकली. लगेच त्याला कळले, की काहीतरी अनपसेित अस े झाल े आह.े 

डोळ्यांमधील सुरसितता, शांतता व समाधानाची जागा, असरुसिततेच्या भावनेने घेतली. त्याला 

सतथून हाकलले जायच्या भीतीने, तो घाबरून गेला. “अरे टॉम, इथून काही ददवसाकरता, तू 

गुपचूप सनघून गेलेल ेबरे राहील.” म्हातारा थरथरत्या आवाजात बोलला. “मायकेल परत गावात 

आला आह ेआसण तू ददसलास, तर तुला तो शपथवेर गोळी घालणार असल्याचे, म्हणतो आह.े तो 

ते करेलही. त्याच्या डोळ्यात, खून उतरलेला ददसतो आह.े रात्रीच्या अधंाराचा र्ायदा घेऊन 

इथून सनसटून जा. ह ेर्क्त एखाद्या आठवड्यापरुते असले. तो काही इथे र्ार ददवस राहणार 

नाही.”  

“पण मी कुठे जाणार? कुठे जाणार मी?” म्हाताऱ्याच्या चेहऱ्यावर ददसणाऱ्या 

भीतीची लागण स्टोनरलाही झाली.  

“उजवीकड े चालत चालत, पंचर्ोडफच्या दकनाऱ्यापयंत जा व लपून बस. जेव्हा 

मायकेल सनघून जाईल, तेव्हा घोड्यावर बसून मी पंचर्ोडफमधील, ग्रीन ड्रगॅन पयंत येईन. तेथील 

तबेल्यात घोडा ददसला, की आता पररसस्थती सुरसित असून, तू परत येऊ शकतोस अस ेसमज.” 

म्हातारा बोलला. 

“पण” स्टोनर चाचरत म्हणाला.  



“वयस्क मालकीणबाईंनीही असे करणे श्रेयस्कर असल्याला, दजुोरा ददला आह.े त्यांनी 

मला ह ेददले आह.े ही काही रक्कम जवळ ठेव.” अस ेम्हणून म्हाताऱ्याने काही सोन्याचांदीची नाणी 

त्याला ददली.  

एका रात्री शेतातीन मागील गेटने जाऊन स्टोनरने, वयस्क मालकीणबाईंची काही 

नाणी, चोरून सखशात घातली होती. त्यामुळे त्याला आता ही नाणी घेताना मेल्याहून 

मेल्यासारख ेझाल.े वयस्क जॉजफ व बॉकरचा कुत्रा शांतपण ेत्याला दरू जाताना बघत, शेतात उभ े

होते. तो पुन्हा इथ ेयेईल अशी अंधुकशी दखेील आशा, त्याला वाटत नव्हती. पण तो परतून येईल 

असे समजून, सनरथफक खतं वाटण्याच्या भावनेने, ते त्याचे दोघे नम्र समत्र उभे होते. एखाद्या ददवशी 

खरा टॉम कदासचत परत येईल आसण तेथील साध्या लोकांचा आनंद गगनात मावेनासा होईल. 

त्याच्यासारख्या ददसणाऱ्या एका कुणाला, आपण आपल्या घरात आश्रय ददल्याचेही त्यांच्या 

लिात येईल. त्याच्या भसवष्याबद्दल त्याला लगेच काही काळजी वाटली नाही कारण त्याच्याकड े

असलले्या रु्कटच्या संपत्तीवर, काही ददवस तो जगू शकला असता. पैपलैा महाग असलेल्यासाठी, 

ही चांगली सुरवात होती. नसशबाने त्याच्या बाबतीत दयाळू वळण घेतले होते. शेवटी त्याने 

सनराश साहसी वीरासारख्या, तेथील गल्ल्या तुडवल्या आसण अजूनही काही काम समळण्याच्या 

ओढीने व नवीन वाट सापडले, ही आशा मनात धरून तो चालत रासहला. शेतापासून दरू गेल्यावर 

त्याचा उत्साह वाढला. त्याची स्टोनर असल्याची जुनी ओळख आता त्याला परत समळेल या 

जाणीवेने, त्याला सटुका झाल्यासारख ेवाटले. टॉमचे अस्वस्थ भूत त्याच्या मानगुटीवरुन उतरले. 

त्याने त्याच्या आयुष्यात कुठून तरी उगवलले्या, त्या अटळ शत्रुबद्दल तकफ  करणे सोडून ददल.े आता 

त्याचे ते खोटे आयुष्य, मागे पडल ेहोते. त्याला आता काही र्रक पडत नव्हता. खूप मसहन्यांनी 

तो स्वतःला, गाणे गुणगणण्यापासून रोख ूशकत नव्हता.  

एका दाट ओकच्या झाडाच्या सावलीमधून एक बदंकु घेतललेा मनुष्य अवतीणफ झाला. 

तो कोण असेल, याबद्दल आश्चयफ वाटण्याचे काही कारण नव्हते. स्टोनरने त्याच्या भटकंतीच्या 

आयुष्यातील चढउतारात कधी न पासहलेली अशी माणसाबद्दलच्या िषेाची छटा, चंद्रप्रकाश 

पडलेल्या त्या माणसाच्या गोऱ्या चेहऱ्यावर  ददसत होती. त्याने जोर लाऊन, गल्लीच्या कडचेे 

कंुपण तोडून, पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण कडक र्ांद्यांनी त्याला पकडून ठेवल.े त्या अरंुद 

गल्ल्यांमध्य ेत्याचे रु्टके नशीब, दबा धरून बसल ेहोते. आसण यावेळेस ते हार मानणार नव्हते.     

  



संत वेसपालसची गोष्ट 

 

 

 

सनराशनेे बाहरेील पावसाकड ेबघत, बारोनेस म्हणाली, “मला एक गोष्ट सांग.” या 

समसनटाला थांबेल अस े वाटणारा, पण जवळजवळ सवफ दपुार व्यापून रासहललेा असा तो 

हलकासा, कंटाळवाणा पाऊस होता. जॉनने सहरवळीवर खेळताना सवचारले, “कसल्या प्रकारची 

गोष्ट?” 

“खरीखरुी, रोचक पण कंटाळवाणी नसललेी, अशी एखादी.” बारोनेस म्हणाली. 

आत येऊन जॉनने, स्वतःला आरामशीर वाटेल, अशा उशा लावून घेतल्या. त्याला 

मासहती होते, की बारोनेसला सतच्या पाहुण्यांनी आरामशीर असललेे आवडते आसण त्याने सवचार 

केला, की सतच्या इच्छेला मान दणेे योग्य ठरेल.  

“मी तुला संत वसेपालसची गोष्ट सांसगतली आह ेका?” त्याने सवचारले. 



“तू मला खसजनदारांच्या सवधवांच्या, उमरावांच्या, ससहं पाळणाऱ्यांच्या, अलॅन 

गावातील पोस्टमास्तरांच्या, इटासलअन घोडसे्वारांच्या, वारसॉला गेलले्या मानद सशसिकेच्या 

आसण खूप साऱ्या तुझ्या आईच्या गोष्टी, सांसगतल्या आहसे पण संतांची नाही.” 

त्याने सुरवात केली, “ही गोष्ट र्ार पूवी घडली. त्या असमाधानी, चांगल्या वाईट 

काळात, जेव्हा एक सत्रतीयांश लोक पागन ( ब्रम्हदशेात, मंडालेच्या खाली, इरावती नदीकाठचे, 

बुद्धकाळातील लोक ) होते, एक तृतीयांश लोक सिश्चन होते व उरलेला मोठा वगफ, दरबार कुठला 

धमफ ठरवले, त्याचे होते. सतथे भीतीदायक स्वभावाचा, राजा क्रीकरोस होता. त्याला कुणी वारस 

नव्हता. पण त्याच्या लग्न झालेल्या बसहणीला, खूप मलुे होती. त्यामधनू राजा त्याचा वारस, 

सनवडणार होता. या सवफ भाचरांमध्ये, सोळा वषीय वेसपालस हा, सवाफत लायक व राजमान्य 

असा होता. तो राजसबंडा, उत्तम घोडसे्वार व भालारे्कीत सनष्णात होता. नम्रपणे काही 

मागणाऱ्यांना, आपण पासहलेच नाही असे भासवनू सटकण्याची अशी, अमूल्य, राजदत्त दणेगी 

त्याला लाभली होती. पण त्याच्याकड ेकाही असल्यास, तो हमखास दते असे. “माझ्या आईकड े

काही अंशी, असे कसब आह.े ती हसत, स्वतःच्या अंगावर काही ओढ्वून न घेता, गरजू लोकांच्या 

बाजारातून सनसटू शकते, व दसुऱ्या ददवशी ते लोक भेटले तर तुम्हाला याची गरज असल्याचे, 

मला मासहती असते तर — अशी प्रौढी मारू शकते” अस ेतो म्हणत असे. क्रीकरोस हा पागन 

सवचारसरणीचा  होता. राजवाड्याजवळील टेकडीवरील खोलगट र्ळबागेत रहाणाऱ्या पसवत्र 

सापांची, तो उच्च रवात मंत्र म्हणून, अगदी उत्साहाने पूजा करी. सवफसामान्य माणसाना त्यांच्या 

मयाफदते राहून, स्वधमफ पाळण्याची परवानगी होती. राजवाड्याभोवती असलेल्या खंदकाच्या 

वरील बाजूस असलले्या गॅलरीतून दरबारातील असधकारी अप्रत्यिपण ेव प्रत्यि हजर राहून, 

दरबारातील कुणी धमफ बदलला, तर त्याच्यावर दखेरेख  करत. जेव्हा कंबरपट्यात गुलाब 

खोचलेला तरुण वसेपालस दरबारातील काही समारंभासाठी तेथे आला व आपण सिश्चन धमफ 

स्वीकारत असल्याचे, ककंवा सनदान तसे करून बघण्याचे, त्याने जाहीर केले, तेव्हा त्याचा 

पररणाम म्हणून सतथे, अकसल्पतपणे तणावपूणफ वातावरण तयार झाले. जर ह े कुणा इतर 

भाचरांच्या बाबतीत घडले असते, तर राजाने र्टके मारायची ककंवा हद्दपार करण्याची सशिा 

सुनावली असती. पण कृपापात्र वेसपालसने असे केले, तेव्हा त्याने या प्रकाराकड,े आधुसनक 

सपत्यासारखे बघायचे ठरवले. आसण असे जाहीर केले, की वेसपालस उद्याचा राजा असल्याने, या 

घटनेकड ेतशा दषृ्टीने बघावे. त्याने राजेशाही वाचनालयातील असधकाऱ्याला बोलावणे पाठवले. 

त्या काळातील वाचनालये, ह े काही र्ार मोठे प्रकरण नव्हते. राजाच्या पुस्तकांची व्यवस्था 



बघणाऱ्या माणसाला, भरपूर ररकामा वेळ असे. त्यामुळे इतर लोकांच्याबद्दलची, काही 

हाताबाहरे गेलले्या वादांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी, त्याला पाचारण केले जाई.  

राजा म्हणाला, “तू राजकुमार वेसपालसबरोबर चचाफ करून, त्याला त्याचा मागफ 

चुकीचा असल्याचे, दाखवून द.े असा घातक आदशफ समोर ठेवणारा गादीचा वारस, आपल्याला 

परवडणार नाही.” 

त्या असधकाऱ्याने सवचारल,े “पण असा वाद घालण्यासाठी, मी पायाभूत आधार 

म्हणून काय वापरू?” 

“ते शोधण्यासाठी मी तुला सवलत दऊेन, राजबागेत व अरण्यात जायला सांगतो. जर 

तुला सनरीिणातून व अचूकपणे बदु्धीचा वापर करूनही काही सापडल ेनाही, तर मग मी तुला 

कुचकामाचा असल्याचे ठरसवन.”  

त्यामुळे मग तो असधकारी जंगलात गेला व काही चचाफ करण्यासाठी योग्य असे, संदभफ 

समळवले. मग वसेपालसबरोबर चचाफ व वादसववाद करण्यासाठी, त्याच्या मूखफपणाच्या व 

अनैसतकतेच्या वागण्यावर ताशेरे ओढण्यासाठी, तो सज्ज झाला. त्याने त्याच्या तार्कफ कतेने, तरुण 

राजपुत्रावर चांगलाच ठसा उमटवला. तो अनेक आठवड े रटकला. त्या काळात, सिश्चन धमफ 

स्वीकारण्यासारख्या ददुवैी प्रकारासंबंधी, काहीही ऐकले गेले नाही. नंतर त्याच प्रकारचे एक 

प्रकरण, दरबारापुढे आल.े जेव्हा राजाश्रय व सरंिण असलले्या पसवत्र सापांसंबधी मोठ्याने मंत्र 

म्हणणे अपेसित होते, तेव्हा वेसपालस मात्र, त्याऐवजी क्लुनी यथेील, सिस्ती संत ओडीलोच्या 

स्तुतीचे मंत्र, म्हणत होता. या नवीन प्रकारामुळे राजा क्रोसधत झाला व त्यासवरुध्द कडक पसवत्रा 

घेऊ लागला. परंतु वेसपालस भीतीदायक हट्टीपणे, त्याच्या सवश्वासावर ठाम रासहला. त्याचे डोळे 

जादमूयी स्वप्नाळू नव्हते. त्यात टोकाचा उन्माद नव्हता आसण आपण काही चुकीचे करत आहोत, 

असा आसवभाफव दखेील, त्याच्या बाह्यरुपात नव्हता. उलट तो दरबारात जसा दखेणा ददसे, तसाच 

डौलदार व चांगला भानावर असललेा, ददसत होता. कांती सतेज होती, केस काळेभोर, सपकलले्या 

मलबेरीसारख्या रंगाचे डोळे होते. तो नेहमीसारखाच मृद ुव दसुऱ्यांची काळजी करणारा ददसत 

होता. 



बारोनेस बोलली, “तू सोळा वषांचा असताना, तू स्वतःला जसे समजत होतास, 

त्याचेच ह ेवणफन असल्यासारख ेवाटते आह.े” 

जॉन म्हणाला, “माझी आई तुला बहुधा, माझे लहानपणीचे र्ोटो दाखवत होती”. 

त्याने परत गोष्ट सांगायला सुरवात केली.  

राजाने वेसपालसला तीन ददवस र्क्त पाव व पाणी दऊेन, वटवाघुळांचे केकाटणे व 

र्डर्डणे यासशवाय दसुरे काही ऐकू येणार नाही, अशा अंधाऱ्या मनोऱ्यात कोंडून ठेवले. 

सखडकीच्या र्टीतून, हवेच्या झोताने र्क्त सरकणाऱे ढग बघत बसणचे, सतथ े शक्य होते. 

समाजातील पागनसवरोधी गट शहाजोगपणे, छळ होणाऱ्या मुलासवषयी, चचाफ करू लागला. 

कालांतराने मनोऱ्यातील असधकाऱ्याने, खाण्याच्या बाबतीतला छळ थोडा कमी केला. म्हणजे 

काय तर, त्या असधकाऱ्याच्या सनष्काळजीपणामुळे, एकदोन वेळा त्याच्या ताटातील सशजवललेे 

मास, र्ळे व वाईन, चुकून राजपुत्राला ददली गेली. सशिा संपल्यावर, वेसपालस धमाफच्या 

बाबतीत काही अयोग्य वतफन करत नाही ना, यासाठी त्याला सनरीिणाखाली ठेवले गेल.े जरी 

भाचा लाडका असला तरी, इतक्या महत्वाच्या बाबतीत त्याने सवरोध केल्यास, तो सहन न 

करायचा, राजाने सनश्चय केला होता. वसेपालसने अजूनही जर असा काही आततायीपणा केला, 

तर राजयाचा नवीन वारस नेमण्याचे, राजाने ठरवले.  

काही काळ सवफ सुरळीत चालू रासहले. उन्हाळ्यातील क्रीडास्पधाफ जवळ आल्या 

होत्या. तरुण वेसपालस धावणे, भालारे्क व कुस्तीच्या सरावामध्य ेगकफ  होता. त्यामुळे कडव्या 

धार्मफक सवरोधापासून, तो दरू होता. नंतर स्पधांचा कळसाध्याय, म्हणजे पसवत्र सापांच्या 

र्ळबागेभोवती पारंपाररक नाचाचा प्रसंग आला. आसण वसेपालसने त्यावर बसहष्कार टाकला. 

धमाफचा र्ारच जाहीरपणे अपमान केला गेला. त्याकड ेदलुफि करायचा सवचार खरे तर राजाला 

करायचा असून, तसा केला गेला नाही. एक दीड ददवस, राजा ध्यानमग्न होऊन बसला. प्रत्येकाला 

वाटले, की तो स्वतःशीच संवाद साधत आह,े की राजपुत्राला सशिा करावी, की िमा करावी. खरे 

तर तो, मलुाला कुठल्या प्रकारे मरण द्यावे, याचा सवचार करत होता. सवफ लोकांचे लि, त्याकड े

लागून रासहल े होते आसण राजाला, ते अंमलात आणायचे तर होतेच. काहीही झाल े तरी, ते 

जास्तीत जास्त पररणामकारक व लिणीय, व्हायला हव ेहोते.  



“त्याची सिस्ती धमाफतील ददुवैी रुची व त्यास सचकटून रहायचा त्याचा हट्ट लिात 

घेता, माझे अस ेर्माफन आह ेकी त्या गोड, आनंददायी तरुणाला गोड चाव्याने मरण द्यावे.” राजा 

बोलला. 

राजाच्या वाचनालयाच्या असधकाऱी उद्गारला, “म्हणजे महाराज?” 

राजाने स्पष्टीकरण ददले, “मधमाशांच्या दशंाने त्याला मरण यावे. अथाफत राजाच्या 

मधमाशा” 

“बघायला अगदी छान व डौलदार मरण.” तो पुढे बोलला. 

“अगदी छान व डौलदार, प्रिेणीय आसण असतशय वेदनादायी! आपल्या इच्छेप्रमाणे 

त्या बेताने, आपल ेसवफ मनसुबे पूणफ होतील.” राजा म्हणाला.  

मृत्यु दणे्याच्या समारंभाचे सवफ बारीकसारीक तपशील, राजाने स्वतः ठरवल.े 

वेसपालसचे सगळे कपड ेकाढायचे. त्याच्या मागील बाजूस त्याचे हात बांधायचे व नंतर त्याला 

तीन मोठ्या पोळ्यांच्या वर टांगायचे, जेणेकरून त्याच्या उघड्या शरीराला मधमाशा अगदी 

जवळून कडकडून चावतील. मग बाकी सवफ मधमाशांवर सोपवून द्यायचे. कू्रर पद्धतीने ददलेल्या 

वेदनांनी बहुधा, पधंरा ते चाळीस समसनटात त्याचे मरण ओढवेल, असा सवचार राजाने केला. 

राजाच्या इतर भाच्यांमध्ये मात्र मतभेद होते, की मरण ताबडतोब येईल, की काही तास 

लागतील. पण याबाबत त्यांच्यात एकवाक्यता होती की मृत्यू येईपयंत त्याला, घाण वास यणेाऱ्या 

धारदार नखांच्या अस्वलाच्या गुहते टाकून, त्या मासाहारी प्राण्यांकडून त्याला सोलवटून काढावे. 

पण झाले असे, की राजाच्या बागेतील मोठ्या पोळयांवर दखेरेख करणारा 

रखवालदार, थोडाबहुत सिश्चनांच्या बाजूचा होता आसण दरबारातील बहुतेकांप्रमाणे, तो 

वेसपालसच्या र्ार जवळचा होता. मृत्युदडंाच्या आदल्या रात्री, राजाच्या मधमाशांच्या नांग्या 

काढून टाकण्याच्या कामात, त्याने पूणफ वेळ स्वतःला गंुतवून घेतल.े ते वळेकाढू व नाजूक काम 

होते. पण तो सनष्णात असल्याने, पररश्रमपूवफक रात्रभर काम करून, जवळजवळ पोळ्यातील सवफ 

माशांच्या नांग्या, त्याने उडवल्या.  

बारोनेस असवश्वासाने बोलली, “सजवंत मधमाशीची नांगी काढता येते, ह े मला 

मासहती नव्हते.” 



जॉन म्हणाला, “प्रत्येक व्यावसासयकाचे काही रहस्य असते. जर ते कसब त्याच्यात 

नसेल, तर मग तो कसला व्यावसासयक! तर मग मतृ्युदडंाची वेळ झाली. राजा व दरबारी मंडळी 

आपापल्या जागी बसली. तो प्रिेणीय सोहळा बघण्यासाठी, लोकांची अतोनात गदी लोटली. 

नसशबाने, राजाचे मधमाशी कें द्र खूप मोठे होते. त्याभोवतालच्या बागेत थोड ेचौथरे उभारून 

सगळ्यांची, बसण्याची सोय करण्यात आली.  पोळ्यांसमोरील मोकळ्या जागी, वेसपालसला 

आणण्यात आले. थोड े लाजत व खसजल होत, पण सगळे त्याच्याकड े नजर लाऊन बसलले े

असतानाही असजबात नाखुशी न दाखवता, तो आला. 

बारोनेस म्हणाली, “र्क्त बाह्यरूपापिेा बऱ्याच बाबतीत त्याचे तुझ्याशी साम्य 

ददसते.” 

“गोष्टीचा कळसाध्याय आलेला असताना, मध्यमेध्ये बोलू नको.” जॉन म्हणाला.  

“वेसपालसला ठरल्याप्रमाणे, पोळ्यांच्यावर टागंले. आसण मृत्युदडंाची सशिा प्रत्यि दणेाऱ्या 

माणसाने योग्य  अंतरावरून ती कारवाई करायच्या आतच, वेसपालसने नेम धरून पोळ्यांवर 

जोरात लाथ मारली. त्यामुळे सतन्ही पोळी वेडीवाकडी हल ूलागली. पुढच्याच िणी पायापासून 

डोक्यापयंत त्याचे सवांग माशांनी व्यापून टाकले. पण मरणांसतक यातना दणे्याचे दःुखदायक व 

लासजरवाणे काम करतेवेळी, माशांना चावता येणार नाही, अशी सोय केलेली होती. पण प्रत्येक  

माशीला तसे प्रयत्न करायचे मासहती होते. वेसपालस हालचाल करत जोराने हसू लागला, कारण 

तो जवळजवळ मरणदारापयंत जाऊन, परत आला होता. परत त्याने जोरात एक लाथ मारली व 

सशव्यांची लाखोली वासहली, कारण एक नांगी न कापललेी माशी त्याला चावली. पण प्रिेक 

आश्चयाफने बघत होते, की त्याला मरणकळा लागलेल्या ददसत नव्हत्या. माशा दमून, त्याच्या 

शरीरावरून गठ्लठ्याने उडून गेल्या. या घटनेपवूी त्याचे शरीर जेवढे गोरेपान, तुकतुकीत व 

तजेलदार होते, तेवढेच नंतरही ददसत होते, कारण हजारो माशांच्या पायांमधून त्याला लागललेा 

मध व एका माशीच्या चाव्याने लालसर झाललेी ती जागा! हा चमत्कार घडला होता. गदीतून 

आश्चयाफने लोकांचे कुजबुजणे व सवजयोन्मादाने ओरडणे, ऐकू येऊ लागले. राजाने वेसपालसला 

खाली उतरवण्याची आज्ञा ददली व शांतपणे माध्यान्हीच्या जेवणासाठी तो गेला. जणू काही वेगळे 

झालेच नाही अशा थाटात त्याने मनापासून भरपूर खाल्ले, प्यायल.े त्यानंतर त्याने वाचनालय 

असधकाऱ्याला बोलावले.  

त्याने दरडावून त्या असधकाऱ्याला सवचारल,े “आपला बेत ओम ्र्स कसा झाला? 

तो म्हणाला, “महाराज, एक तर मधमाशांच्या बाबतीत काहीतरी गैर असावे, — “ 



“माझ्या मधमाशांच्या बाबतीत काहीही गैर नाही. त्या सवोत्कृष्ट मधमाशा आहते.” 

राजा गवाफने म्हणाला.  

“ककंवा राजपुत्र वसेपालसचे वतफन धमफसंगत असावे.” वाचनालय असधकाऱी म्हणाला. 

“जर वेसपालसचे वतफन बरोबर आह,े तर मग काय माझे, अयोग्य आह ेका?” राजा 

बोलला. 

वाचनालय असधकाऱी िणभर गप्प झाला. घाईने बोलून खूपजण अडचणीत येतात. 

दरबारात काम करण्यासाठी वाईट नशीब नको असेल, तर गप्प राहण्यासारखे शहाणपण नाही. 

शरीर व मनाला जड जेवणानंतर सवश्रांती द्यावी, हा सोनेरी सनयम तोडून व मयाफदा 

सोडून, स्वतःच्या असधकारात, राजा वाचनालय असधकाऱ्याच्या अंगावर धाऊन गेला व त्याला 

हसस्तदतंी बुद्धीबळाच्या पटाने, वाइनच्या समश्रधातूच्या मोठ्या पेल्याने व सपतळ्याच्या मेणबत्ती 

ठेवायच्या साधनाने, डोक्यावर पुन्हापुन्हा, रानटीपणे झोडपून काढल.े त्याला कू्ररपण ेलाथाडून, 

सभंतीत बसवलले्या मेणबत्ती ठेवायच्या धातूच्या साधनावर आदळवल.े मोठ्या जेवणघरात तीन 

वेळा पायाने ढकलून, जोरदार शसक्तमान लाथा मारल्या. नंतर त्याच्या डोक्याच्या केसाना धरून 

र्रर्टत लांब बोळातून नेले व सखडकीतून बाहरेील अंगणात रे्कून ददले.  

“त्याला खूप लागले का?” बारोनेसने सवचारल.े  

जॉन म्हणाला, “तो सजतका चदकत झाला, त्यामानाने खूप जास्त लागले. त्याच्या 

सचडक्या स्वभावाबद्दल,  राजा प्रससध्द होता. पण तरीही जड जेवणानंतर, इतक्या टोकाला 

जाण्याची त्याची पसहलीच वेळ होती. 

वाचनालय असधकाऱी तशा अवस्थेत खूप ददवस होता. खरे तर — मला मासहती आह े

त्याप्रमाणे, शेवटी तो बरा झाला. पण राजा क्रीकरोस मात्र, त्याच रात्री मलेा. वसेपालसने त्याच्या 

अंगावरील मधाचे डाग काढण े जेमतेम सपंवल े होते, तेवढ्यात त्याच्या राजयारोहण 

समारंभासाठी, त्याच्या डोक्यावर मुकुट ठेवण्यासाठी, दरबारातील मंडळी हजर झाली. सावफभौम 

सिश्चन राजाचे पदग्रहण, हा चमत्कार लोकांनी पासहला. त्यात काही नवल नव्हते, की अवघड 

असा राजयाचा नवीन सिश्चन धमफ, उदयाला आला. नव्याने, घाईघाईने संत ओडीलाचे मुख्य चचफ, 

तयार करण्यात आल.े त्यामधील झटपट नेमण्यात आललेा सबशप, अनेक लोकाना बासप्तस्मा 

दणे्याच्या गडबडीच्या कामाने, थकून गेला. कदासचत मारला गेला असता असा, तरुण लोकसप्रय 

छोटा राजा, संत म्हणनू ओळखला जाऊ लागला. राजधानीमध्ये वसेपालसला मधमाशा न 



चावल्याचे दषृ्य बघणाऱ्या उत्कंरठत लोकांमध्ये, वेसपालसची कीती पसरली. त्याच्या 

राजयकारभाराची सुरवात खेळ व त्यासंबंधीच्या स्पधांनी करण्याच्या कामात, तो पूणफपणे गंुतून 

पडला. त्याच्या व्यक्तीमत्वाभोवतीच्या धार्मफक प्रभावळीकड ेलि द्यायला, त्याला वेळच नव्हता. 

जेव्हा दरबारातील गृहमतं्र्याने (सिश्चन समाजासाठीचा नवसनवाफसचत, उत्साही माणूस ) बागेतील 

सापांचे सपंजरे त्याच्या समोर आणले, तेव्हा त्याला चालू घडामोडींची चाहूल लागली.   

“महाराज, सवशेष अशा पसवत्र कुऱ्हाडीने आपण पसहला साप मारण्याचा मान घ्यावा.” 

आज्ञाधारक असधकारी बोलला. 

वेसपालस सचडून म्हणाला, “मी कुठल्याही कुऱ्हाडीने प्रथम तुझ ेडोके उडवतो. माझ्या 

राजयाची सुरवात मी पसवत्र सापांच्या हननाने करेन, अस ेतुला वाटल ेतरी कसे? ते सवाफत ददुवैी 

ठरेल.” 

“पण महाराज, तुमची सिश्चन तत्वे?” घाबरललेा असधकारी म्हणाला.  

वेसपालस म्हणाला, अशी काही माझी तत्वे नव्हतीच. र्क्त राजा क्रीकरोस सचडावा, 

म्हणून मी सिश्चन झाल्याचे ढोंग करत होतो. त्याचा रागाचा पारा चढवण,े चाबूकाचा मार खाणे, 

आसण मनोऱ्यात कोंडले जाणे ह ेदसुरे सतसरे काही नसून, सनव्वळ मजा होती. तुम्हा लोकांची आह े

तशी, सिश्चन धमाफत सामील व्हायची, माझी मनापासूनची मुळीच इच्छा नाही. मी तसा 

सवचारही, करू शकत नाही. मी माझ्या धावण्यात, कुस्तीत ककंवा सशकारीच्या वेळी, जेव्हाजेव्हा 

यशस्वी होण्यासाठी त्या सपफदवेतांची प्राथफना केली, तेव्हातेव्हा पसवत्र व सन्मान्य अशा सापांनी, 

नेहमीच मला मदत केली आह.े त्यांच्या माझ्यावरील कृपेनेच मधमाशांनी मला दशं केला नाही. 

माझ्या राजयाच्या सुरवातीलाच, त्यांच्या पजूनीय स्थानाच्या सवरुद्ध जाऊन, त्यांच्या 

माझ्यावरील ॠणाला काळे र्ासल्यासारख ेहोईल. असे मला सुचवणाऱ्या तुझा, मी िषे करतो.” 

तो असधकारी सनराशेने हात चोळत बसला. तो तारस्वरात केकाटला, “पण महाराज, 

लोक तुम्हाला एखाद्या संतासारखा, मान दते आहते. उमराव मंडळी, झुंडीने सिस्ती धमाफचा 

बासप्तस्मा घेत आहते. शजेारील दशेांचे राजे, सवश्वासाने खास माणसू पाठवून, तुमचे भावासारख े

स्वागत करत आहते. मधमाशांच्या पोळ्यांचे त्राता असलले े संत, म्हणून तुम्हाला घोसषत 

करण्याबद्दल, लोक बोलत आहते. आसण मधाळ सपवळ्या रंगाचे नाव ‘वेस्पालुससयन सोनेरी’ अस े

ठेवण्याचे, राजदरबारी घाटते आह.े ह ेसगळे तुम्ही थांबवू शकत नाही.” 



मला मान दऊेन, असभनंदन करण्यास माझी काही हरकत नाही. मी संतासारख े

वागावे अशी अपेिा नाही, तोपयंत काही प्रमाणात मला संत म्ह्टललेहेी, मला चालले. पण 

तुम्हाला ह ेएकदाचे स्पष्टपणे कळले  पासहजे, की मी सन्मान्य व महनीय सापांना पूजणे सोडणार 

नाही”. त्याने शेवटचे शब्द जया तऱ्हनेे उच्चारले, व त्याचे मलबेरीसारखे गडद डोळे जया 

भीतीदायकपणे चकाकल,े त्यात न उच्चारललेे अनपेसित जग, प्रसतसबंसबत होत होते.   

वाचनालय असधकारी स्वतःशी बोलला, “एक नवीन राजय, पण तशीच जुनी 

अरेरावी.” 

शेवटी दशेाची गरज म्हणून, धमाफच्या बाबतीत तोडगा काढला गेला. काही ठरासवक 

काळाने राजा चचफमध्य ेप्रजेसमोर संत वेसपालसच्या रुपात, अवतीणफ होऊ लागला. बागेतील 

पागन दवेतांच्या मूती हळूहळू झाडाझुडपांनी वेढल्या गेल्या व कालांतराने नष्ट झाल्या. पसवत्र, 

महनीय साप राजाच्या बागेतील झुडूपांमध्य ेहलवल ेगेल.े सतथ ेवेसपालस, त्याच्या घरचे काही 

लोक व पागन मंडळी मनोभावे त्याची पूजा करत. बहुधा त्यामुळेच व खेळ आसण सशकारीतील 

त्याच्या यशामुळे, तो छोटा राजा, त्याच्या कायफकालाच्या शेवटापयंत, कधी अलग पडला नाही. 

त्याच्या पसवत्रतेच्या कल्पनांना लोकांकडून मान समळाला.  

बारोनेस म्हणाली, “पाऊस थांबला आह.े” 

  



सेप्टीमस ब्रोपचे गपु्त पाप 

 

 

 

क्लोव्हीसच्या आत्याने एकाएकी सवचारले, “समस्टर ब्रोप कोण आहते व काय 

करतात?” सुकलेल े गुलाब कात्रीने कापत असणाऱ्या, आसण खास कशाबद्दल सवचार करत 

नसलले्या समससे रीव्हरसेजने, दचकून कान टवकारल.े आपल्याकड े आलेल्या पाहुण्यांबद्दल 

आपल्याला थोडीबहुत मासहती हवी, असे वाटणारी जुन्या वळणाची, अशी ती यजमानीण होती 

“मला वाटते, तो लीघटन बझडफ येथून आला आह.े” सनरीिणाचे प्राथसमक स्पष्टीकरण 

दते, ती म्हणाली. 

“अलीकडील वेगवान व सोयीस्कर प्रवासाच्या जमान्यात, लीघटन बझडफ येथून आला 

आह े इतके समजण्याने, व्यसक्तमत्वावर जादा प्रकाश पडत नाही.” ससगरेटच्या धुराने सहरव्या 

माशांना हाकलत, क्लोव्हीस बोलला. “यामुळे कदासचत त्याची अस्वस्थता ददसून येते. आता, 



कोणतातरी ठपका आल्यामुळे, ककंवा हकेट व सनषु्ठर अशा तेथील रसहवाश्यांना कंटाळून त्याने 

गाव सोडल ेअसले, तर तो माणूस आसण त्याच्या आयुष्यातील त्याच्या उदद्दष्टांबद्दल, काही अंदाज 

बांधता येऊ शकेल.”  

“तो काय करतो?” समससे ट्रॉयलने चौकसपणे सवचारले.  

“तो कॅथेड्रल माससकाचा संपादक आह.े” सतच्या यजमानीणबाईने सांसगतले. 

"समश्रधातूच्या कू्रसबद्दल आसण बायझानटाइन चचफमधील अद्ययावत धार्मफक सवधींबद्दल व तशा 

प्रकारच्या सवफ गोष्टींबद्दल, त्याला संस्मरणीय मासहती आह.े कदासचत तो भारी शब्द वापरून, 

एकाच सवषयावर र्ार बोलत बसतो. पण घरातील मेजवानीसाठी, तो चांगला माणूस आह.े 

तुम्हाला तो र्ार कंटाळवाणा वाटत नसावा, नाही ना?” 

क्लोव्हीसची आत्या म्हणाली, “कंटाळवाणेपणाकड,े मी डोळेझाक करू शकते. पण तो 

माझ्या नोकराणी बरोबर, प्रेमाचे चाळे करतो आह,े त्याकड ेमी दलुफि करू शकत नाही,” 

“अग माझ्या सप्रय समससे ट्रॉयल, ही काय वेगळीच खबर आह!े मी तुला खात्रीने सांगते 

की अस ेकरायचे समस्टर ब्रोपच्या स्वप्नातही येणार नाही.” धापा टाकत ती यजमानीण बोलली.  

“त्याची स्वपे्न काय असतील, ती असोत. झोपेतील त्याच्या स्वप्नांमध्ये, घरातल्या 

सगळ्या नोकर सियांबरोबर तो अश्लील चाळे का करीत असेना, पण जागेपणी, त्याने माझ्या 

नोकराणी बरोबर प्रेमाचे चाळे करु नयेत. याबद्दल मी अगदी ठाम आह.े याबद्दल वाद घालण्यात, 

काही अथफ नाही.”  

“पण तुझा काहीतरी गैरसमज झाललेा ददसतो आह.े समस्टर ब्रोप, अस ेकरणे शक्य 

नाही.” समससे रीव्हरसेज ठामपणे बोलली. 

“माझ्या मासहतीप्रमाणे असे करणारा, तो पसहलाच माणूस असले. मला या प्रकरणात 

काही मत मांडायचा असधकार असले तर, अस ेकारणारा तो शेवटचाही माणूस असले. अथाफत मी 

खरोखर प्रेम करणाऱ्या, चांगल्या प्रेसमकांबद्दल बोलत नाही आह.े” 

“जो माणूस समश्रधातूच्या कू्रसबद्दल आसण बायझानटाइन चचफमधील अद्ययावत 

धार्मफक सवधींबद्दल, इतके छान, मासहतीपूणफ सलसहतो, तो अस ेतत्वसनष्ठा सोडून वागत असले, 

याची मी कल्पनाही करू शकत नाही.” समससे रीव्हरसेज म्हणाली. “तो तशा प्रकारचे काही 

करतो, याचा काय पुरावा तुझ्याकड ेआह?े अथाफत मला तुझ्यावर असवश्वास दाखवायचा नाही. 

पण काहीतरी ठोस पुरावा असल्यासशवाय, त्याला असे बदनाम करण,े बरोबर नाही. खरे ना?” 



“आपण त्याला बदनाम करावे की नाही ते अलासहदा, पण काही ऐकल ेनाही, असे 

मात्र नाही. माझ्या कपड ेबदलायच्या खोलीला लागूनच त्याची खोली आह ेआसण मी खोलीत 

नाही आह,े असे तो समजत असतानाच्या दोन प्रसंगात, मी स्पष्टपण े सभंतीतून त्याचा, ‘माझे 

तुझ्यावर प्रेम आह,े फ्लॉरी’ असा आवाज ऐकला आह.े वरच्या मजल्यावरील त्या दोन 

खोल्यांमधील सभंती, र्ारच तकलाद ूआहते. शजेारील खोलीतील घड्याळाची रटकरटक सुद्धा, 

तुम्ही ऐकू शकता.” 

“तुझ्या नोकराणीचे नाव फ्लॉरेन्स आह ेका?” 

“सतचे नाव फ्लॉररंडा आह.े’ 

“नोकराणीचे नाव, दकती वेगळे आह!े” 

“ते मी, सतला ददल ेनाही. ती माझ्याकड ेकामाला असल्यापासून, सतचे तेच नाव आह.े”  

समसेस रीव्हरसेज म्हणाली, “जेव्हा मला अशा सवसचत्र नावाच्या नोकराणी समळतात, 

तेव्हा मी त्याना जेन अशी हाक मारते. त्याना लगेचच, त्याची सवय होऊन जाते.” 

“छान कल्पना आह.े पण ददुवैाने, माझेही नाव जेनच आह.े ते माझ ेठेवलले ेनाव आह.े” 

क्लोव्हीसची आत्या थंडपणे म्हणाली. 

समसेस रीव्हरसेजचा िमा मागायचा सूर मध्यचे तोडत, ती बोलली, “मी माझ्या 

“नोकराणीला फ्लॉररंडा अशी हाक मारावी की नाही हा प्रश्न नसून, समस्टर ब्रोप यांनी सतला 

फ्लॉरी अस ेम्हणावे की नाही, हा   प्रश्न आह.े तर त्यांनी तसे म्हणणे बरोबर नाही, अस ेमाझे ठाम 

मत आह.े” 

“ते कुठल्यातरी गाण्यातील शब्द दोहरत असतील. अशी मलुींच्या नावाची बडबडगीते 

खूप आहते.” समससे रीव्हरसेज क्लोव्हीसला असधकाराने म्हणाल्या. “मात्र तू मला मेरी म्हण ू

नयेस. — “ 

“मी असे करायचा कधी सवचारही केला नाही. मला ह ेमासहती आह ेकी, तुझे नाव, 

हनेरेट्टा आह,े आसण इतके स्वातंत्र्य घेण्याइतका माझा असधकार नाही.” 

“असे पण एक गाणे आह.े”  समससे रीव्हरसेज घाईघाईने स्प्ष्टीकरण दते म्हणाल्या. 

‘ऱ्होडा ऱ्होडा केप्ट ए पॅगोडा’ आसण ‘मेझी इज ए डझेी’ असेही गाणे आह.े पण समस्टर ब्रोप नक्कीच, 



असली काही गाणी म्हणत असतील, अस ेमला वाटत नाही. पण आपण त्याना संशयाचा र्ायदा 

ददला पासहजे.” 

समसेस ट्रॉयल बोलल्या, “मला काही ठोस पुरावा समळेपयंत, मी त्याना आधीच तो 

ददलेला आह.े”  

पुन्हा आपल्याला बोलण्यासाठी सवनंती केली जाणारच आह ेया खात्रीने, मनातल्या 

मनात आनंदी होत सतने ओठ समटल.े  

सतची यजमानीण ओरडली, “मला पुढचा परुावा सांग.” 

“मी न्याहारी आटपून वरती येत होते, तेव्हां ब्रोप माझ्या खोलीवरून चालला होता. 

त्याच्या हातातील कागदांच्या गठ्लठ्यातील एक कागद आपसूकपण ेमाझ्या खोलीसमोर जसमनीवर 

पडला. मी ते त्याच्या लिात आणून दणेार होते, पण नंतर काही कारणाने, तो त्याच्या खोलीत 

पोचेपयंत, मी तस े केल े नाही. अगदी कमफधमफसंयोगाने, त्यावेळी मी माझ्या खोलीत होते. 

नेहमीप्रमाणे, फ्लॉररंडा सतथ े काही आवराआवरी करत होती. म्हणून मग मी तो सनरागस 

ददसणारा, कागदाचा तुकडा उचलला”.  

सर्रचंदाच्या केकमधील कडू तुकडा शोधून काढल्याच्या थाटात, स्वतःची पाठ 

थोपटून घेण्याच्या रु्शारकीने, समससे ट्रॉयल परत थांबली.  

समसेस रीव्हरसेजने जवळील गुलाबाची र्ांदी जोराने कापली. सतच्या नकळत 

नुकत्याच उमलू लागलले्या सव्हस्कौन्टेस र्ोकस्टोन जातीच्या गुलाबाची र्ांदी सतने छाटली होती.   

सतने सवचारले, “त्या तुकड्यावर काय सलसहले होते?” 

‘माझे तुझ्यावर प्रेम आह,े फ्लॉरी’ एवढे शब्द पेसन्सलने सलसहल ेहोते. आसण खाली 

पुसट अिरात एक ओळ सलहून खोडली होती. ‘मला बागेतील बरेीच्या झाडापाशी भेट.’  

समसेस रीव्हरसेज म्हणाली, “बागेच्या एका बाजूला बेरीचे झाड आह ेखरे!” 

क्लोव्हीसने शरेा मारला, “काही झाले तरी तो सच्चा माणूस वाटतो.”  

समसेस रीव्हरसेज रागाने म्हणाली, “अशा प्रकारची भानगड माझ्या घरामध्ये चाल ू

असावी ना!” क्लोव्हीसच्या सनरीिणाप्रमाण,े हा उच्चभ्र ू प्रकारच्या माणसाचा, संभासवतपणा 

होता. डोळे समटून दधू प्यायलेल ेजगाला कळणार नाही, अस ेमांजर समजत होते.  



समसेस रीव्हरसेज परत बोलण्यात सामील होत म्हणाल्या, ‘आता माझ्या लिात येते 

आह ेकी समस्टर ब्रोप यांच्या काही गोष्टींकड,े मी लिच ददल ेनव्हते. उदाहरणाथफ, त्यांची समळकत! 

कॅथेड्रल माससकाचा संपादक म्हणून त्याना मसहना र्क्त दोनशे रुपये समळत असत. आसण माझ्या 

मासहतीप्रमाणे, त्याचें कुटंुब गरीब आह.े खासगी उत्पन्नाचा काहीही दसुरा मागफ त्याच्याकड ेनाही. 

वेस्टसमसनस्टरमध्ये एक सदसनका घेणे, त्यांनी आता जमवले आह.े ते बृग्ज व त्या प्रकारच्या 

महागड्या रठकाणी दरवषी जातात, उत्तमोत्तम कपड ेघालतात, छान मजेवान्या दतेात. ह ेसवफ 

वषाफला दोनशे पौंड समळवणाऱ्या माणसाला शक्य आह ेका, तुला काय वाटते?” 

समसेस ट्रॉयलन ेसवचारल,े “इतर पेपरमध्येही ते सलसहतात का?” 

“नाही. असे बघ, सिश्चन धार्मफक सवधी व चचफशी संबंसधत बांधकामे, एवढेच त्याचे 

कायफिेत्र मयाफददत आह.े एकदा त्याने खेळांसंबंधीच्या माससकात कोल्ह्यांच्या सशकारीसाठी प्रससद्ध 

असलले्या रठकाणी असलले्या चचफसंबंधी लेख घसुवायचा प्रयत्न केला होता. पण त्याला पुरेस ेयश 

लाभले नाही. मला समजत नाही की र्क्त त्याच्या संपादकीय कामावर, तो त्याचे इतके उच्च 

रहाणीमान कस ेठेऊ शकतो?” 

क्लोव्हीसने सुचवले, ‘कदासचत तो बोगस कू्रस, अमेररकेतील लोकाना सवकत असले.” 

“तुम्ही कू्रस कस ेकाय सवकू शकाल? ह ेअशक्य आह.े” समससे रीव्हरसेज म्हणाली.  

“त्याचे उत्पन्न पुरवण्यासाठी, तो थोडीर्ार काटकसर करत असले. त्याचा ररकामा 

वेळ, माझ्या नोकराणीवर प्रेम करण्यात, तो नक्कीच घालवत नसणार.” समससे ट्रॉयल मध्येच 

बोलली. 

सतच्या यजमानीण बाईने त्याला, सतची समंती दशफवली. “ते ताबडतोब थांबवल े

पासहजे. पण त्यासाठी आपण काय करायला हवे, तेच मला मासहती नाही.” ती म्हणाली. 

“खबरदारीचा उपाय म्हणून, त्या बरेीच्या झाडाभोवती, काटेरी तारांचे कंुपण घातले 

पासहजे.” क्लोव्हीस म्हणाला. 

समसेस रीव्हरसेज बोलल्या, “कृपा करून ह्या गंभीर समस्येवर असले सथल्लर उपाय 

सुचवू नका. चांगली नोकराणी ही एक प्रकारची संपत्तीच आह.े — ” 

समसेस ट्रॉयल म्हणाली, “फ्लॉररंडासशवाय माझ ेकस ेकाय चालेल ते मला कळत नाही. 

ती माझ्या केसांची काळजी घेते. मी माझ्या केसांचे काही करण,े सोडून ददल्याला अनेक वषे 



झाली. जोपयंत आपल्याला समाजात वावरायचे आह,े तोपयंत आपले केस आपल्यासाठी, 

नवऱ्याइतकेच महत्वाचे असतात. माझ्या दषृ्टीने माझी नोकराणी, ही नक्कीच महत्वाची गोष्ट 

आह.े” 

जेवणानंतर सेप्टीमस ब्रोप व क्लोव्हीस दोघ े ससगरेट ओढायच्या खोलीत गेल.े 

सेप्टीमस ब्रोप अस्वस्थ व काहीतरी मनात खदखदत असल्यासारखा, ददसत होता, तर क्लोव्हीस 

शांतपणे सनरीिण करत होता.  

अचानक सेप्टीमसने सवचारले, “लॉरी म्हणजे काय? म्हणजे चाकावर चालणारी 

लॉरी, मला मासहती आह.े ती नव्ह.े पण अशा नावाचा पिी आह ेका? लॉरीकीट असे लांब नाव 

असललेा.” 

क्लोव्हीस आळशीपणे  बोलला, “मला वाटते lory नावाचा पिी आह,े एकच r 

असललेा. पण मग तो तमुच्यासाठी काही उपयोगाचा नाही.” 

सेप्टीमस ब्रोपने आश्चयाफने बसघतल.े “माझ्यासाठी उपयोगाचा नाही, म्हणजे?” थोड्या 

अस्वस्थ आवाजात त्याने सवचारले. 

“कारण तो शब्द, फ्लॉरीशी जुळत नाही.” क्लोव्हीसने थोडक्यात स्पष्टीकरण ददले. 

चेहऱ्यावर ठळक प्रश्नसश्चन्ह घेऊन, सेप्टीमस खुचीत ताठ बसला.  

“तुला कस ेकळले? म्हणजे मी फ्लॉरीशी यमक जुळणारे काही शोधतो आह,े ह ेतुला 

कसे कळले?” तो तीक्ष्णपणे सवचारता झाला.  

क्लोव्हीस म्हणाला, “मला मसहती नाही. मी आपला अंदाज केला. lorry हा काव्यात 

न बसणारा व्यापारी शब्द बदलून, सवषुववृत्तीय सहरव्यागार रानातील पक्ष्याशी संबंसधत शब्द, 

तुम्हाला हवा होता. तेव्हा मला कळले, की तुम्ही एक सुनीत रचत आहात. आसण लॉरीशी यमक 

जुळणारे, फ्लॉरी सोडून कुठलेच मलुीचे नाव नव्हते.” 

अजूनही सेप्टीमस अस्वस्थ ददसत होता. 

तो म्हणाला, “मला वाटते, तुला अजून जास्त काही मासहती असाव.े” 

क्लोव्हीस काही न बोलता, हळू हसला.  

सेप्टीमसन ेन रहावून सवचारले, “तुला दकतपत मासहती आह?े” 



क्लोव्हीस म्हणाला “बागेतील बेरीचे झाड.” 

“मला वाटतच होते की ती सचट्ठी माझ्या हातून ते कुठेतरी पडली असणार. पण 

त्यापूवीच, तू तकफ  केललेा असला पासहजेस. ह ेबघ, तू माझे गुसपत जाणल ेआहसे. तू माझा सधक्कार 

करणार नाहीस ना? यात लाज वाटण्यासारखे, काहीही नाही. पण कॅथेड्रल माससकाच्या 

संपादकासाठी अशा प्रकारची गोष्ट करण,े र्ारस ेशोभनीय नाही, नाही का?” 

क्लोव्हीसने होकार दते म्हटल,े “हो. मलाही तसेच वाटते.” 

सेप्टीमस पुढे बोलला, “असे बघ, मला यामळेु चांगले पैसे समळतात. कॅथेड्रल 

माससकाच्या संपादकाला समळणाऱ्या पैशात, मी माझे रहाणीमान असे ठेऊ शकणार नाही.” 

क्लोव्हीसला ह ेऐकून, सपे्टीमसला सभंाषणाच्या सुरवातीला बसला, त्याहून जास्त 

धक्का बसला. पण तो तस ेन दाखवण्यात, वाकबगार होता. 

त्याने सवचारले, “म्हणजे तुम्हाला अस ेम्हणायचे आह ेका, की फ्लॉरीमधनू तुम्हाला 

पैसे समळतात?” 

“अजून तरी फ्लॉरीमधून नाही. खरे तर मी ह ेसांगायला कचरणार नाही, की या 

फ्लॉरी प्रकरणात मला र्ार त्रास झालेला आह.े पण अशी अजून पुष्कळ प्रकरणे आहते.” 

क्लोव्हीसची ससगरेट सवझली.  

तो सावकाश म्हणाला, “ह ेर्ार रुचीपूणफ आह.े” आसण मग सेप्टीमस ब्रोपच्या पुढच्या 

शब्दांनी त्याच्या डोक्यात प्रकाश पडला. 

“खूप दढगांनी अजून आहते. उदाहरणाथफ, 

‘पाकळ्यांसारखे ओठ दवेीचे  

तू आसण मी नाही भांडायचे’ 

ह ेमाझ्या सरुवातीच्या काही काव्यांपैकी असून, त्याचे मानधन मला अजूनही समळते. 

आसण मग अजून काही — ‘एस्मरेल्डा, जेव्हा पसहल्यांदा तुला माझ्या बाहूमंध्य ेघेतले’ व ‘सप्रय 

तेरेसा, मला दकती आवडते तुला खूष करायला’ दोन्ही खपू लोकसप्रय आहते. आसण अजून एक 

जरा गंभीर आह.े ‘लाजणाऱ्या गदफ जांभळ्या रु्ला’. याने तर मला इतर सवांपेिा जास्त पैस े

समळवून ददले.  



‘इडाहोच्या छोट्या ल्यसुी, तुझे शेंडा खाली वळलेल ेसुरेख नाक बघून, मी पडलो 

र्शी.’ ) इडाहो – अमेररकेतील एक प्रांत )  

अथाफत मला त्या सगळ्या खोट्याखोट्या कसवतांसंबंधी घणृा आह.े त्यांच्या उलट 

प्रभावाखाली, खरे तर मी वेगाने, िी िषे्टा होत चाललो आह.े पण त्यांच्या आर्थफक पाठबळामुळे, 

मी त्यांच्याकड े दलुफि करू शकत नाही. आसण तुझ्या लिात येईल, की मी चचफशी संबंसधत 

बांधकामे व चचफमधील प्राथफनांच्या बाबतीतील असधकारी मनुष्य असल्याने, माझ्या त्या कामात 

बाधा येईल अस,े ह ेकसवतालेखनाचे काम उघडपणे करायला मी घाबरतो.  

ह ेसवफ ऐकून क्लोव्हीस बराच सावरला व मग तो थोड ेचाचरत, पण सहसंवेदनेने 

सवचारू शकला, की फ्लॉरी प्रकरणामुळे त्याना काय सवशेष त्रास झाला?” 

“मला सतला काव्यस्वरुपात आणता येईना.” सेप्टीमस दःुखाने म्हणाला. “असे बघ, 

भावसनक गोडव्याने प्रासाददक व यमक साधणारे शब्द जुळवणे, ह े काही खायचे काम नाही. 

त्यासाठी काही प्रमाणात, अंतस्थ काव्यस्रू्तीही असावी लागते.  

उदाहरणाथफ,    छोटी सुदंर मलुगी नाव सतचे सािी  

             ती जणू गुणगुणणारा छोटासा पिी 

             काटकसर करून मी माझे पसैे साठवल े 

             ते सवफ माझ्या सािीला दऊेन टाकले  

ह्या गाण्याची उडती चाल ऐकून, लोक वेड ेझाले. मसहनान् मसहने लोक तेच गुणगुणत 

होते व गात होते.  

या वेळेस क्लोव्हीसचा स्वतःवरचा ताबा, बऱ्याच अंशी सुटला. 

तो तोंडातल्या तोंडात बोलला, “मार् करा, पण तुम्ही काल अभ्यासूपण ेआम्हाला, 

प्राचीन सिश्चन प्राथफनेचा व इसजसप्शयन भाषेचा नेमका संबंध दाखवून ददलात, तो ऐकून मी 

अवाक् झालो.” 

सेप्टीमसन ेएक सुस्कारा सोडला. तो म्हणाला, “ह ेबघ, जेव्हा लोकाना कळेल, की त्या 

मूखफ कसवता सलसहणारा मी आह,े तेव्हा मी आयुष्यभर केलले्या गंभीर सन्माननीय कामाचा, 

बोऱ्याच वाजेल. इतर कोणाहीपेिा तांबे आसण जस्त यापासून बनणाऱ्या प्रससध्द समश्र धातूबद्दल, 



मला जास्त मासहती आह.े खरे तर याबद्दल एक लहानसा संशोधन अहवाल, प्रससध्द करायचा 

माझा सवचार आह.े पण व्यावहारीक दषृ्ट्या,  जयाची गाणी सवफसामान्य सनग्रो लोकांच्या ओठावर 

आहते असा, आपल्या बटेाच्या सलग दकनाऱपट्टीवरील प्रससध्द कवी म्हणून मी ओळखला जायला 

हवा. फ्लॉरीच्या बाबतीतील माझ्या अंतमफनातील भावनांची साखर पेरलेली कसवता सलसहता 

सलसहता, मी सदवै अगदी ठामपणे, फ्लॉरीचा िषे करत आलो आह,े ह्यावर तुझा सवश्वास बसले?”  

“त्यापेिा तुमच्या मनातल्या भावनांना मोकळे करून, खरोखर उिगेपूणफ कसवता का 

सलहीत नाही? वेगळेपणा आसण प्रांजळपणा, यामुळे तुम्हाला नवीन प्रकारचे यश समळेल.”  

सेप्टीमस म्हणाला, ‘मी असा सवचार कधीच केला नाही. मी एकदम टोकाची 

प्रेमभावना व्यक्त करून, स्तुती करणाऱ्या माझ्या कसवतांपासून र्ारकत घऊेन, पलटी मारायला 

घाबरतो”.  

“तर मग तुम्ही तुमची शैली जराही बदलू नका. र्क्त भावना बदला. आसण सवंग 

लेखनशलैी तशीच ठेवा. हवे तर, कसवतेचा ढाचा तुम्ही तयार करा आसण कडवी मी सलहीन. 

त्यासाठी मला वाटते कसवतेचे अधे मानधन मला द्या. तुमच्या अपराधीपणाची जी भावना आह,े 

त्याबद्दल मी मौन बाळगीन. समश्रधातूच्या कू्रसबद्दल आसण बायझानटाइन चचफमधील अद्ययावत 

धार्मफक सवधींबद्दलच्या कामांसाठी सवफ आयुष्य अर्पफत केललेा मनुष्य, अशीच तुमची प्रसतमा 

तरीही लोकासंमोर असले. र्क्त कधीकधी थंड सहवाळ्याच्या सधं्याकाळी वारा घोंघावून उदासी 

दाटत असेल, सखडक्यांना पाऊस झोडपून काढत असेल, तेव्हा मी तुमचा, ‘पाकळ्यांसारखे ओठ 

असललेी दवेता’ सलसहणारा कवी म्हणून सवचार करेन. आसण माझ्या मौनामुळे ऋणाईत होऊन 

तुम्ही मला असत आवश्यक अशा सुट्टीवर, समुद्रसर्रीवर, ककंवा तशाच कुठल्या रम्य स्थळी घेऊन 

गेलात तर, आसण माझा सवफ खचफ केलात, तर मी त्याला होकार दईेन, असे स्वप्न मी बघत राहतो.” 

दपुारी उसशरा, क्लोव्हीसने, समससे रीव्हरसेज व आत्याला जॅकोसबन बागेत दर्रताना 

पासहले.  

तो म्हणाला, “मी समस्टर ब्रोपशी, फ्लॉरीबाबत बोललो.” 

“छान केलेस. तो काय म्हणाला?” दोघींनी एकदम सवचारले. 

“जेव्हा त्याला समजले, की मला त्याचे गुसपत मासहती झाले आह,े तेव्हा तो काही 

आडपडदा न ठेवता, माझ्याशी मोकळेपणे बोलला. त्याचे वागणे थोड ेअयोग्य वाटल,े तरी तो 

अगदी गंभीर होता. तो जे करत होता, त्यातील अव्यवहारीपणा मी त्याला दाखवून ददला. तो 



म्हणाला, की मी त्याला समजून घ्यावे, फ्लॉररंडाची भावसनक गरज समजून घ्यावी. पण मी 

त्याला दाखवून ददले की नाजूकपणे वाढवल्या गेलेल्या, सच्च्या मनाच्या अनेक इंसग्लश तरुणी, 

त्याला समजून घेण्याची शक्यता असलेल्या असतील परंतु माझ्या आत्याचे केस जपणारी, र्क्त 

एकच फ्लॉररंडा असले. ते त्याला बहुधा पटले. खरे पाहता, जर तुम्ही त्याच्याशी योग्य प्रकारे 

वागलात तर, तो काही स्वाथी माणूस नाही. त्याचे आनंदी तारुण्याचे ददवस, त्याने जया लीघटन 

बझडफ गावातील सपवळ्या रु्लाचं्या शेतांमध्य े घालवले, त्याच्या आठवणी मी जाग्या केल्या. 

त्याचा त्याच्यावर नक्कीच खूप पररणाम झाललेा आह.े फ्लॉररंडाचा, तो मुळीच सवचार करणार 

नाही, अस ेवचन त्याने मला ददल.े आसण ते सवचार डोक्यातून सनघून जाण्यासाठी, तो परदशेी 

एखाद्या लहानशा सहलीला जाईल. मी इटलीपयंत त्याच्याबरोबर जाणार आह.े जर माझ्या 

आत्याला, मी केलले्या कामाबद्दल मला छानशी स्कार्फ ला बांधायची सपन (जी मी सनवडीन ) 

द्यायची असेल, तर ती नाकारण्याचे माझ्या स्वप्नात दखेील यणेार नाही. आपण परदशेी 

असल्यामुळे, कसेही कपड ेघालून दर्रू शकतो, असा सवचार करणाऱ्यांपैकी मी नाही.” 

काही आठवड्यांनी ब्लकॅपूल व इतर गायच्या रठकाणी, खाली ददलेल े गाणे 

सनस्संशयपणे सवाफसधक आवडीने   गायल ेजाऊ लागल.े 

तुझे भकास डोळे रंग सनळा  

खरेच आणती मला कंटाळा  

केलेस जर तू माझ्याशी लग्न  

नक्कीच होईल तुझे हृदय भग्न  

मी सहजप्राप्य असलो तरी 

शपथेवर सांगतो ही गोष्ट खरी  

झाले जर आपल ेलग्न फ्लॉरी 

रे्कून तुला मी दाखवीन दरी         

  

  



डोकेबाज लुई 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पात्र पररचय  

समसेस बाबाफरा   घरमालकीण 

लुई            सतचा पुतण्या 

जेन          घरात भाड्याने राहणारी मुलगी 

बटलर            स्वयंपाकी 

नोकर         सटरर्टर काम ेकरणारा 

नेपथ्य / दषृ्य ---- 

समसेस बाबाफराचा, गावाकडील पाश्चात्य धाटणीच्या घरातील हॉल, उजवीकड ेमोठी 

सखडकी (फ्रें च सवंडो) , मध्यभागी दार, डावीकड ेसजना, सजन्याची चौकट, वर जायचे दार व सजना 



सजथे सुरु होतो त्या चौकटीत, प्रेिकाना ददसतील अशा लटकवलले्या, चांदीच्या तलवारी, सरेु व 

गोल्र्चा स्टॅंड, रंगमंचाच्या मध्यभागी लांब टेबल, त्यावर न्याहारीचे सामान, खचु्याफ, उजव्या 

बाजूस सलसहण्याचे टेबल व खुची  

(समसेस बाबाफरा न्याहारी उरकून, सलसहण्याच्या टेबलाशी बसल्या आहते. सजना 

उतरून लुई प्रवेश करतो.)  

लुई :      काय करत्येस काकू? (न्याहारीचे सामान बघतो.) 

बाबाफरा :   उठलास का लुई? 

लुई  :     जेन कुठे आह?े 

बाबाफरा :   सतने आताच तर न्याहारी केली. 

लुई   :    (बसतो) बरं झाल,ं आपण दोघेच आहोत. मला तुला असं सवचारायचं होतं — 

(बटलर टेबलावर कॉर्ी ठेऊन जातो.) मला अस ंसवचारायचं होतं —  

बाबाफरा :   मी तुला वीस पौंड दऊे शकते का, हचे ना? 

लुई :      खरे तर मी पंधराच, मागणार होतो. पण कदासचत वीस ठीक आहते.  

बाबाफरा :   काहीही असले तरी, माझे उत्तर नाही असेच आह.े मी तुला पाचसदु्धा, दऊे शकत 

नाही. असलकड ेमाझे जास्तच पैसे, खचफ झाल ेआहते. 

लुई :     अग काकू, कृपया काहीतरी कारण दऊे नकोस ह.ं नुसते असे म्हटलेस, तरी मला समजेल 

की “लुई, तू माझा खूप लाडका आहसे पण मी तुला पैसे दऊे शकत नाही.” 

बाबाफरा :    ह.ं तसे म्हण हवे तर! डोरा इथ ेगुरुवारी येते आह.े अस ेसतचे पत्र, मला आता आल े

आह.े 

लुई :      या गुरुवारी? मला वाटते ह ेजरा सवसचत्रच आह,े नाही का? 

बाबाफरा :    का? सवसचत्र का?  



लुई :      कारण जेन म्हणेल, की ती र्क्त सहा ददवसच राहील, पण ती कधीच 

पंधरवड्यापिेा कमी राहत नाही. एका आठवड्यात, आपण सतला घराबाहरे काढूच 

शकत नाही. 

बाबाफरा :   पण मी तसे का करावे? ती व डोरा, चांगल्या मैसत्रणी आहते. त्या एका खोलीत राहू 

शकतील. 

लुई :     अगं काकू, ती पवूीची गोष्ट झाली. आता त्या पक्क्या शत्रू झाल्या आहते. प्रत्येकीला अस े

वाटत ेकी सतचे वागणे बरोबर आह ेव दसुरीचे चुकते आह.े क्रोधाची आग भडकवायला, 

एवढे कारण परेुस ेआह.े  

बाबाफरा :   पण त्यांच्या भांडणाचे व एवढ्या शत्रतु्वाचे कारण काय? मला वाटते एखादा पुरुष 

असावा. 

लुई :     नाही. दोघींमध्ये एक कोंबडी आली.  

बाबाफरा :   कोंबडी? कुठली कोंबडी? 

लुई :     तुला मासहती असेल की त्या दोघी कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय करत होत्या. ब्रॉंझ लॉंगहॉनफ 

की अशीच काहीतरी दरु्मफळ जातीची कोंबडी, डोराने जेनला र्ार जास्त दकमतीला 

सवकली.  

बाबाफरा :   पण जर जेन त्या दकमतीला सवकत घ्यायला तयार असले, तर भांडणाचा प्रश्न येतोच 

कुठे?  

लुई :     त्याचं काय झालं, ती कोंबडी काही अडंी दईेना. मी अस ंऐकल, की त्या दोघींमध्य,े 

सशव्याशाप दणेारी इतकी पत्रापत्री झाली, की एवढा कागदाचा दरुुपयोग क्वसचतच कोणी 

केला असले.            

बाबाफरा :   काय ह!े त्यांच्या कुणी मैसत्रणीनी त्याचें भांडण सोडवण्याचा प्रयत्न केला की नाही? 



लुई :     वॅगनरच्या सशु्राव्य संगीसतकेतील वादळी सुरावट बसवण्याइतकेच, ते अवघड ठरल े

असते. जर डोराने ती कोंबडी परत घ्यायची तयारी दाखवली असती, तर जेनने सतचे 

आिेपाहफ शब्द मागे घेतले असते. 

बाबाफरा :   आसण ती तयार नव्हती का? 

लुई :     नव्हती. ती म्हणाली की एकदा खरेदी सवक्रीचा व्यवहार झाला, तो झाला. आसण तुला 

मासहती आह ेकी कुठल्याही पररसस्थतीत, स्वतःची चूक कबलू करणारी, डोरा ही मलुगी 

नाही.  

बाबाफरा :    म्हणजे आता माझ्या घरात, दोघींनी एकाच खोलीत राहणे, अशक्यप्राय गोष्ट आह.े 

तुला काय वाटतं? दोघी एकमेकींशी बोलतही नाहीत का? 

लुई  :      नाही ना! एकमेकींच्या चाररत्र्याचे व वागणुकीचे त्या एवढे वाभाड ेकाढतात, की 

पोस्टाने एका पेनीमध्ये चार औंस वजनाचे पत्रच जाऊ शकते, ह ेर्ार चांगले आह.े  

बाबाफरा :     काय करावं बरं? मी यापूवीच एकदा डोराचे इथ ेयेण,े लांबणीवर टाकलले ेआह.े 

त्यामुळे आता मी सतला, नाही म्हणू शकत नाही. आसण जेन सतने ठरवलले्या 

पंधरवड्यापूवी काहीही चमत्कार झाला, तरी जाऊ शकत नाही.  

लुई :       पण मी एवढ्या थोड्या वेळामध्य,े काही चमत्कार घडवायचा प्रयत्न करू शकतो. माझ्या 

पोतडीत, जाद ूतयार असतात.   

बाबाफरा :      माझ्या लाडक्या लुई, जर तू गुरुवारचा आत जेनला इथून घराबाहरे काढू शकलास, 

तर तुझ्यासारखा हुशार तूच ठरशील. 

लुई :        नुसता हुशारच नाही तर श्रीमंतही ठरेन. कारण तू सटुकेचा सनःश्वास टाकून म्हणशील, 

“लुई, तू दकती चांगला मलुगा आहसे. ह ेघ ेतुला हवे असललेे वीस पौंड.” 

                              (मधल्या दारातून जेन येते.) 

जेन :        शभु प्रभात, लुई. 



लुई :        शुभ प्रभात, जेन. 

जेन :       माझी न्याहारी झाली आह.े तू कर. पण तुझ्याबरोबर मी एक कप कॉर्ी घेईन. (घेते)  

            एखादा टोस्ट उरला आह ेका? 

लुई :        बटलर आणतो आह.े हा आलाच. (बटलर टोस्टचा टे्र घेऊन यतेो. जेन बसते व तीन 

टोस्ट घेत.े) 

जेन :       लोणी नाही आह ेका? 

बटलर :   ह ेकाय, तुमच्या बाजूलाच आह.े 

जेन :       हो, खरचं की. 

            (टोस्टला लोणी लाऊन घेते. बटलर जातो.)                     

बाबाफरा :      अग जेन, तुझी ती मैसत्रण नाही का अॅना, हटॅॉन स््वेअर येथील छानशा पीटर 

चचफमध्ये, सतच लग्न आह,े येत्या गुरुवारी. मला वाटतं, तुला नक्कीच त्या लग्नाला जायचं 

असेल. गेली नाहीस तर अॅना तुझ्यावर रागावेल, नाही का? 

जेन :       हो. पण मी सतची समजूत आधीच काढली आह.े एवढ्या लांब मला लग्नाला जाणे शक्य 

नसल्याचे, मी सतला कळवले आह.े ती मधुचंद्राहून आली की, सतच्याबरोबर मी खपू 

ददवस राहणार आह.े (त्याच्या काकूचा आडोसा घेऊन लुई सुस्कारा टाकतो.) मध कुठे 

गेला? 

लुई :        तुझ्या झग्याच्या हाताखाली झाकला गेला आह.े  

जेन :       ओहो, खरच की! (घेते) 

बाबाफरा :      चला! मी बागेत जाऊन थोड ेकाम करत.े जेन, तुला काही लागल,े तर मी बागेत 

आह.े 

जेन :       हो. हो. पण मला काही नको आह.े (बाबाफरा मोठ्या सखडकीतून बाहरे जाते.)  

लुई :      (त्याची खुची मागे ढकलत) मी ससगरेट ओढायला, तुझी काही हरकत नाही ना?  



जेन :      (अजून समटक्या मारत खात) असजबात नाही. 

           (बटलर न्याहारीचा पसारा आवरायला ररकामा टे्र घेऊन येतो व तो टेबलावर ठेवतो.) 

मी काय म्हणत ेआह,े मला अजून थोड ेकडकडीत दधू समळेल का? ह ेगार झाले आह.े  

           (बटलर दधुाचे भांड ेघेऊन जातो. लुई :एकटक त्याच्याकड ेबघत राहतो. नंतर जेनजवळ 

बसून शांतपणे जसमनीकड ेबघत)  

लुई :       या नोकरांची, थोडी कटकटच असत.े  

जेन :     नोकरांची कटकट? पण ते आहते तर खरे! तुला काही मासहती नाही. मला तर योग्य असे 

नोकर समळवण,े खपू त्रासदायक वाटते. पण तुझी काकू या बाबतीत, खपू नशीबवान 

आह.े आता हा बटलरच बघ ना, गेली अनेक वषे, तो इथे आह े व कामाला एकदम 

चांगलाच आह.े 

लुई :       तोच तर त्रास आह.े जेव्हा नोकर तुमच्याकड ेअनेक वषे रटकतात, तेव्हा त्यांचा र्ारच 

त्रास असतो. आज आले उद्या गेले, असेच परवडले. र्क्त ते बदलत जायचे. खूप रटकणारे 

व चांगले नोकर खरंच वतैाग असतात.  

जेन :     पण, ते समाधान दते असतील तर!  

लुई :      तरीही त्यांचा त्रासच होतो. मी जेव्हा असे ताशेरे झाडतो आह,े तेव्हा सवशेषकरून, हा 

बटलरच माझ्या नजरेसमोर आह.े  

जेन :     त्याने तुझे काय घोड ेमारले? तू काहीतरीच बोलतोस. 

लुई :      मला मासहती आह,े तो उत्तम आह ेव काकूचे त्याच्यासशवाय पानही हलत नाही. पण 

त्याच्या उत्तमपणाचाच, त्याच्यावर पररणाम झाला आह.े  

जेन :     काय पररणाम? 

लुई :      (गंभीरपण)े योग्य गोष्टी योग्य पद्धतीने असवरत करत राहणे, तेदखेील त्याच वातावरणात 

व आयषु्याचा बराच काळ, ह ेदकती कंटाळवाणे असेल, याची तुला कल्पना आह ेका? 



तीच चांदीची रु्लदाणी, तेच काचेचे पेले, तेच टेबलाचे आच्छादन, ह ेसवफ वापरायचे 

तेच तेच प्रसंग, तेच ते स्वयंपाकघर, त्याच त्या शेगड्या, अगदी सुबकपणे केलले,े तेच ते 

क्रोकरीचे कपाट! सगळी कशी कधीही न बदलणारी व्यवस्था! नेहमी शांतता राखणे, 

सगळे कसे अचूक व न बदलणारे, असणे!  

जेन :     (कंटाळत) बास. मी आता वेडी होईन.  

लुई :      मी तेच म्हणतो आह.े वेडी. 

जेन :     पण, बटलर काही वेडा झाललेा नाही.  

लुई :      बऱ्याचदा तो सवचारपूवफक वागणारा, व शहाणा आह ेअस ेददसते, पण कधीकधी तो 

संभ्रसमत होऊन, चुकीच्या कल्पनांना कवटाळून बसतो.  

जेन :     कल्पना? 

लुई :      हो. आसण ददुवैाने, त्या घरातील पाहुण्यांभोवतीच दर्रत असतात. त्यापाठोपाठ घरात 

वेगळेच वातावरण तयार होते. उदाहरणाथफ, मागच्या उन्हाळ्यात इथे राहणारी 

माररया! बटलरने अस ेडोक्यात घेतले होते की, ती प्रेसषत इलायझा साधू आह.े  

जेन :    इलायझा साधू? 

लुई :     ओल्ड टेस्टॅमेंटमधील, ती गोष्ट नाही का? सहबू्र प्रेसषत इलायझा याला, राजा वाळवंटात 

हद्दपार करतो. त्याला पिी अन्न पुरवतात व पाणीही उपलब्ध होते. 

जेन :    पण तस ेसमजण्याचे कारण काय? 

लुई :     मग मी सांगतो आह ेकाय? माणसे वेडी होऊन, त्यांचे डोके दर्रते. त्या पक्ष्यांमुळेच तो 

सबथरला. तो सरळ अशा मताला पोचला, की माररयाची खाण्यासपण्याची व्यवस्था, पिी 

करत आहते. त्यामुळे मग सतला खाणेसपण ेपरुवायच्या बाबतीत, त्याने सपशेल माघार 

घेतली. सतला सकाळचा चहा पाठवणे, त्याने बंद केल.े ती टेबलाशी येऊन नुसतीच 



क्रोकरीशी खेळत बसे. कारण तो सतला काहीच वाढत नसे. सबचारी माररया, उपाशीच 

राही.  

जेन :     दकती भयानक आह ेह ेसगळे! मग सतने काय केले?  

लुई :    मग इथले राहण ेकमी करावे, असेच सतने ठरवले. (जोराने) त्या बाबतीत, एवढेच करणे 

शक्य होते.  

जेन :     मी असे मुळीच केल ेनसते. (पाव व लोणी घेत.े) मी काहीही करून त्याचा हकेा चाल ू

ददला नसता. मी सांसगतले असते, की पक्ष्यांची सपसे झडत असल्याने, ते मला अन्न परुव ू

शकत नाहीत. मी नक्कीच सनघून गेल ेनसते.  

लुई :     जेव्हा लोकांच्या डोक्यात अशा काही भन्नाट कल्पना धुमाकूळ घालतात, तेव्हा त्याना      

त्यापासून परावृत्त करणे शहाणपणाचे ठरत नाही. ते कुठल्या थरापयंत जातील ते सांगता 

येत नाही.  

जेन :     म्हणजे बटलर भीतीदायक असू शकेल, असे तुला सुचवायचे आह ेकी काय? 

लुई :      कोणीच तसे ठामपणे काही सांगू शकत नाही. पण कधी त्याच्या डोक्यात, पाहुण्यांबद्दल 

काही येईल व कदासचत ते ददुवैी वळण घेईल, ह ेसांगता येत नाही. आता या िणी, मला 

तीच काळजी वाटते आह.े  

जेन :     (उद्दीसपत होत) का? त्याने माझ्याबद्दल, अस ेकाही डोक्यात घेतले आह ेका?  

लुई :      (स्टँडमधून एक भांड ेबाहरे काढून, त्याला पॉलीश करत) हो. घतेले आह.े  

जेन :     नाही. नाही. ह ेखोटे आह.े मी कोण आह,े अस ेत्याला वाटते?  

लुई :      राणी अॅन.  

जेन :     राणी अॅन? काय कल्पना आह!े ती इंग्लडंची राणी होती. आसण काय बरं? 

लुई :      सतची मुल ेलहानपणीच दगावलेली असल्याने, ती सतच्या बसहणीच्या मलुाला सतचा 

वारस ठरवते. पण बहीण सोदर्या, सहने जमफन माणसाशी लग्न केल्याने, तो जमफन असतो. 



तो जर राजा झाला तर, सब्रटीश लोक त्याला मान्यता दणेार नाहीत व आणीबाणीची 

युध्दजन्य पररसस्थती उद्भवेल. या भीतीने नक्की तसे काही घडणार नाही, अशी खात्री 

झाल्यावरच, राणी अॅनच्या मृत्युची बातमी, जाहीर करतात. त्यामुळे संबंसधत लोकांना, 

राणी मृत्युशय्येवर आह ेव आता मरण पावली आह,े इत्यादद वाताफ अगोदरच मासहती 

असतात, पण जनतेला ह ेउसशरा सांसगतले जाते. 

जेन :    त्यावरूनच अशी म्हण पडली आह ेना, की ‘राणी अॅन मरण पावली’ म्हणजे आधी मासहती 

असललेी गोष्टच पुन्हा नव्याने सांगणे, बरोबर ना? 

लुई :     बरोबर. 

जेन :     म्हणजे तो बटलर, मला राणी अॅनचे भतू समजतो की काय? 

लुई :    छे. छे. भूत कधी खादाडपणे, न्याहारीवर ताव मारते का? पण तू सजवंत असून, उत्साहाने 

सळसळते आहसे, ही गोष्ट त्याला गोंधळवते व सचडसचड ेबनवते.  

जेन :     (कुतुहलाने) सचडसचड ेबनवते? 

लुई :       हो. तुला मासहती आह ेका? आयषु्यभर, तो ‘जे जे मृतवत आह,े ते ते सवफ’ अशा दषृ्टीनेच, 

राणी अॅनकड ेबघतो. ‘राणी अॅनसारख ेमृतवत’ असेच त्याच्या डोक्यात पके्क बसल ेआह.े 

आसण आता जेवणाच्या वेळी, त्याला तुझा पेला भरावा लागतो, तुझ्यासाठी दधू गरम 

करून आणून द्यावे लागते, डब्लीन यथेील घोड्याचं्या प्रदशफनात तुझा कसा आनंदात वेळ 

गेला, ह ेऐकून घ्यावे लागते. मग साहसजकच त्याला वाटत ेकी कुठेतरी काहीतरी चुकते 

आह.े 

जेन :     (अधीरतेने} पण तो माझ्याशी सरळसरळ शत्रुत्व करताना, ददसत नाही. ककंवा आक्रमकही 

होत नाही. नाही का?  

लुई :      (सनष्काळजीपणे) काल रात्रीपयंत मलाही ह ेजाणवल ेनव्हते. पण काल कॉर्ी आणताना 

तो जया रागीट मुद्रनेे व धमकीवजा आसवभाफवाने, तुझ्याकड ेबघत होता व तुझ्यासवषयी 

काही पुटपुटत होता, त्यावरून मला तस ेवाटल.े 



जेन :     तो काय पटुपुटत होता? 

लुई :     हचे की, तू खपू पूवीच मलेलेी असणार,आसण ह ेकुणी तपासून बघणार नसले तर, तो 

स्वतःच बघेल .म्हणून मी तुला ह ेसवफ सांगण्याचा, खटाटोप केला. 

जेन :     बापरे! ह ेसवफ तुझ्या काकूला, ताबडतोब सांसगतले पासहजे.  

लुई :    माझ्या काकूला, यातले एकही अिर कळता कामा नये. कारण त्यामुळे ती र्ार नाराज                                                                                                    

          होईल. प्रत्येक गोष्टीसाठी, ती बटलरवर अवलंबून आह.े  

जेन :     पण तो मला, कुठल्याही िणी ठार मारेल. 

लुई :   कुठल्याही िणी नव्ह.े संबंध दपुारभर, तो त्या चांदीच्या तलवारीशी काहीतरी करतो 

आह.े  

जेन :     बापरे! तो वेडा बटलर, उर्फ  टांगती तलवारच माझ्या डोक्यावर आह.े काय भीतीदायक 

पररसस्थती आह.े  

लुई :      अथाफत, ह ेतात्पुरते वेड आह.े कदासचत जर तू तुझे येथील वास्तव्य थोड ेआवरते घेतलेस, 

तर ‘राणी अॅनबद्दल तो सवफ सवसरूनही जाईल. 

जेन :     मी माझा यथेील मुक्काम, असजबात कमी करणार नाही. तू त्या बटलरवर, करडी नजर 

ठेव. तो सहसंक झाला तर मध्य ेपडायची, तयारी ठेव. मला वाटतं, आपण या गोष्टीचा, 

कदासचत जास्त बाऊ करत आहोत. (उठत) आता मला वर काही पत्र ेसलसहण्यासाठी, 

जायला हवे. पण त्या माणसावर, नीट लि ठेव. (वर जायला लागते.) 

लुई :      (रानटीपणे) छे! ही सतचा हट्ट काही सोडणार नाही. (मोठ्या सखडकीतून बाबाफरा आत 

येते.) 

बाबाफरा :    माझे बागकामाचे हातमोजे कुठे गेले? मी सजथे ठेवल ेहोते, सतथेच बहुधा असावेत. 

माझ्या वस्तू नेहमी अशा हरवतात. (टेबलाच्या खणात उसकाउसकी करते.) आहते. 

आहते. (खणातून ते काढते.) काय लुई, तुझ्या जादचु्या पोतडीतल ेप्रयोग कुठपयंत आले? 



लुई :       ते गेल ेखड्ड्ड्यात! मी त्या बाईमध्ये, लवकर परतण्याची सहजप्रवृत्ती जागी व्हावी 

म्हणून, खूप प्रयत्न केले पण व्यथफ! अपचनाच्या कारणावरून बोलनू, तू सतला 

हाकलण्याचा प्रयत्न करू शकतेस, कारण सतने असत न्याहारी हादडली आह.े 

बाबाफरा :     सबचारा लईु! सतला यथेून हाकलण्याच्या तुझ्या प्रयत्नांपेिा, सतची इथे राहण्याची          

इच्छाशक्ती जबरदस्त ददसते आह.े (बटलर येऊन, न्याहारीच्या पसाऱ्याची आवराआवर 

करू लागतो.)  मी तुला पसहल्यापासून सांगत होते, की ह े कुत्र्याचे शेपूट सरळ 

करण्यासारख ेआह.े  

लुई :       पण अजून, मी हताश झाललेो नाही. मी सतला कसे पळ काढायला लावतो, ते तू बघच.  

बाबाफरा :      (हसत) तसे जेनच्या बाबतीत शक्य नाही. (सखडकीतून बाहरे जाते. लुईचे चकाकी 

करायचे काम सुरु आह े.एकदम थांबतो व टेबलावरचा पसारा आवरणाऱ्या बटलरकड े

बघतो.) 

लुई :        जेन कुठे गेली? 

बटलर :    मला वाटते त्या वर गले्या.  

लुई :        ती सभंतीवर लटकवललेी तलवार ददसते आह.े? 

बटलर :      हो, सर. ती मोठी? (तलवारीकड ेसनदशे करतो.) 

लुई :        जेनला त्या तलवारीच्या पात्यावरील निीचा ठसा उमटवायचा आह.े माझे पॉलीश 

करायचे काम चाल ूआह.े तू ती जेनकड ेघेऊन जा. 

बटलर :    हो, सर. (सभतंीवर लटकवलले्या तलवारीच्या ददशेने जातो.) 

लुई :        ढाल नको नेऊ. ते सोपे पडले.  

           (बटलर तलवार ओढून काढतो. ती चांगली रंुद व तळपणारी आह.े तो सजन्याने वर जातो. 

लुई सजन्याखाली उभा आह.े “लुई, लुई, तू कुठे आहसे?” असे ककंचाळत, जेन धावत येते. 

पाठोपाठ हातात तलवार घेतललेा, बटलर आह े.लुई पुढ ेहोतो.) 

बटलर :      मी खोलीशी जाताच, समस जेन बाहरे पडल्या सर, अगदी घाईने! 



लुई :    असू द.े कदासचत सतला गाडी पकडायची असेल. तू तलवार, परत जागेवर ठेऊन द.े  

           (बटलर तलवार जागेवर ठेवतो. जेन वर जाते व लगेच नोकर धावत खाली येतो.) 

नोकर :   वेळापत्रक हव ेआह.े समस जेनना, गाडीची वेळ बघायची आह.े (लुई :टेबलाच्या खणाला 

           धडकतो. नोकर व तो दोघे खणातील वस्तू जसमनीवर रे्कत राहतात.) 

लुई :        ह ेबघ सापडले. (नोकर ते घेतो. धावत सजना चढू लागतो. लुई :त्याचे बकोट धरून 

त्याला मागे खेचतो. वेळापत्रक उघडतो. वेडासपसा होऊन शोधू लागतो.) ह ेबघ सापडले. 

अकरा पंचावन्नला सटुते. चेररंग क्रॉसला दोन वीसला येते. (नोकर वेळापत्रक घेऊन वर 

पळतो. लुई सभंतीवरील र्ोनकड ेवळतो व नंबर दर्रवतो.) टॉमकीन, ऐकून घ.े अकरा 

पंचावन्नची गाडी गाठण्यासाठी, लवकर मोटार घेऊन य.े ड्रायव्हरचा पोशाख 

चढवायच्या भानगडीत पडू नकोस. आहसे तसाच सनघ. (र्ोन बंद करतो. नोकर धावत 

खाली येतो.)  

नोकर :       समस जेनची एक कादबंरी खाली आह.े 

            (लुई टेबलावरील सगळी सहा पुस्तके, नोकराला दतेो.)  

लुई :        ही घ ेसगळी. पळ. (नोकराला सजन्याच्या पसहल्या पायरीवर जोरात ढकलतो. नोकर 

जातो. पुस्तके पडल्याचा आवाज येतो. जेनचे अजून काही सामान रासहले आह ेका, ह े

लुई खोलीभर सहडूंन बघतो. स्वतःच्या हातातील घड्याळ बघतो. टेबलावरील 

घड्याळाशी त्याची वेळ जमते का ते बघतो. परत र्ोनजवळ जातो.) हलॅो, टॉमकीन आह े

का? काय? ह.ं ठीक आह.े (र्ोन बंद करतो. टेबलावर अजून कॉर्ीचे भाडं ेपडले आह.े 

त्यातून कपभर कॉर्ी ओतून ती सपतो. परत घड्याळाकड ेबघतो.)  

बटलर :      सर, गाडी आली आह.े 

लुई :        छान. मी जाऊन समस जेनला सांगतो. तू माझी काकू कुठे आह,े ते बघशील का? ती 

बहुधा बागेत असले. सतला सांग की समस जेनला अकरा पंचावन्नची गाडी पकडायची 

असल्याने, ती सतचा सनरोप न घेता घाईघाईने गेली. जीवनमरणाचा प्रश्न आह.े 

बटलर :       हो, सर.  



           (बटलर दारातून बाहरे जातो. लुई सजन्याने वर जातो. बाबाफरा मोठ्या सखडकीतून आत 

प्रवेश करते. सतच्या हातात पत्र आह.े ती दरवाजापयंत जाऊन परत येते व लुई लुई, अशा 

हाका मारते. मोटारीचा आवाज ऐकू येतो. लुई धावतो.) 

लुई :       (उत्तेसजत होत) मी जेनपासून तुझी सटुका केली, तर तू मला दकती पौंड दणेार 

म्हणालीस?  

बाबाफरा :     ती जाण्याची काही गरज नाही. या मसहन्यात डोरा येऊ शकत नाही, अस ेपत्र सतने 

मला सलसहल ेआह.े 

           (लुई खुचीत कोसळतो.) 

पडदा पडतो 

    

  



ई सासहत्य प्रसतष्ठान दहा वषांपुवी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांची संकल्पना 

रुजू लागत असतानाच मराठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारख े

प्रचंड इन्व्हेस््मेंट करणारे सखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई सासहत्य म्हणजे अगदीच 

सलंबुरटंबू. पण गेली दहा वषं आसण आजही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककंवा “Marathi 

ebook” टाकले की  कोटी नांवांमध्ये पसहले दसुरे नाव येते ते ई सासहत्यचेच. ही 

करामत आह ेआमच्या लेखकांची. वाचकांना सातत्याने दजेदार मनोरंजक उच्च प्रतीची 

पुस्तके “सवनामूल्य” देणारे आमचे लेखक हेच या स्पधेचे सवजेत ेआहते.  

मराठीत “सासहत्यरत्नांच्या खाणी” सनपजोत या ज्ञानोबांनी मासगतलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वषाफव केला. मराठीचे ददुवै ह े

की या खाणींतली रत्ने बाहरे आणण ेआसण त्यांचे पैलू पडल्यावर त्यांना शोकेस करण े

आसण जागसतक वाचकांसमोर ते पेश करण े यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम 

सासहत्यासाठी भुकेलेले वाचक आसण उत्तम वाचकांच्या प्रसतिेतले सासहसत्यक 

यांच्यात सब्रज बनणे आवश्यक आह.े सवशेषतः डॉ. सनतीन मोरे यांसारखे सासहसत्यक 

जयांना सलसहण्यात आनंद आह े पण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेत पडण्यात रस नाही 

अशांसाठी. सवदशेांत मोठे लेखक एजंट नेमतात आसण ते बाकी सवफ व्यवहार पहातात. 

मराठीत ही सोय नाही.  

ई सासहत्य प्रसतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन संस्था नव्ह.े पण 

गेल्या दहा वषांत आमच्या ह ेलिात आले की मराठीत रत्नांच्या खाणी आहते आसण 

त्यांत उतरून हात काळे करून माती गाळ उपसत राहून जर सचवटपणे काम करत 

रासहल े तर एकाहून एक भारी रत्ने गवसणार आहते. एखाद्या मोठ्या धसनकाने, 

पंसडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े काम हाती घेतले तर मराठी 

भाषेतल ेसासहत्य जागसतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल. 



डॉ. सनतीन मोरे यांची बारा अप्रकासशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा मान 

ई सासहत्यला समळाला. शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शुभांगी 

पासेबंद यांची आठ, अखवनाश नगरकर यांची चार, डॉ. खममता दामले यांची पाच, 

डॉ. वृषाली जोशी यांची पाच अशा अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयंत नेण्याचे भाग्य 

ई सासहत्यला लाभले. असे अनेक “स्वांतःसुखाय” सलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या 

मराठीच्या “सासहत्यरत्नांसचया खाणीं” मध्ये आहते. अशोक कोठारे यांनी 

महाभारताच्या मूळ संसहतेच ेमराठी भाषांतर सुरू केले आह.े सौरभ वागळे, सूरज 

गाताडे, ओंकार झाजे, पंकज घारे, सवनायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कंुभार, 

सोनाली सामंत, केतकी शहा अस ेअनेक नवीन लेखक सातत्यपूणफ लेखन करत आहते. 

ई सासहत्यकडे हौशी लेखकांची कमी कधीच नव्हती. पण आता हौसेच्या वरच्या 

पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आसण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे 

लि दणेारे लेखक आता येत आहते. त्यांच्या सासहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा समळो. 

वाचकांना आनंद समळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृष्ट सासहसत्यक 

प्रसवणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख जगाला होवो. 

या सवाात ई साखित्याचािी िारीचा वाटा असेल िा आनंद. आखण या यशात 

ई लेिकांचा ससंिाचा वाटा असेल याचा अखभमान. 

आमेन 

सुनील सामंत  

अध्यि 

ई सासहत्य प्रसतष्ठान                            


