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विश्वकथा१ 
 

 

 

 

मराठी अनुवाद – वृषाली जोशी 

 

 

 

 

 

 

© वृषाली जोशी 

सवव हक्क अनुवाददकेच्या स्वाधीन. या अनुवादातील कोणताही भाग कोणत्याही माध्यमातून प्रससद्ध करण्यासाठी 

अनुवाददकेची पूवव परवानगी घणे्याची आवश्यकता आह.े 

दरूभाष ९९२१७४६२४५  
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विश्वकथा१ 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

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 वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा. 
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सवश्वकथा१ 

लेखक : सवसवध आंतरराष्ट्रीय 

अनुवाददका  : वृषाली जोशी 
चलभाष : ९९२१७४६२४५  

इमेल – vrishalisjoshi@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क अनुवाददकेकडे सुरसित असून पुस्तकाचे ककंवा त्यातील 

अंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, सचत्रपट ककंवा इतर रुपांतर करण्यासाठी अनुवाददकेची परवानगी 

घेणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

प्रकाशन : ई सासहत्य प्रसतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशन : २५ सप्टेंबर २०१९ 

©esahity Pratishthan®2019 

• सवनामूल्य सवतरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता . 

• हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककंवा वाचनाव्यसतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापुवी ई प्रसतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. 

  

mailto:vrishalisjoshi@gmail.com
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अनुवाददकेची ओळख  

 

B Sc, M A, M Ed, Ph D 

२५ अनुवाददत कथा मराठी माससकामधून व सात पुस्तके ई सासहत्यतरे्फ प्रससद्ध  

मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन  

संशोधन प्रकल्पात सहभाग  

कॉलेजमध्ये प्राचायवपद  

सुगमसंगीत स्पधेत पाररतोसषके 

ससंथेसायझरवर गाणी वाजवण्याचा,  

कसवता करण्याचा  

व शब्दकोडी बनवण्याचा छंद  

संपकव  वृषाली जोशी ७, अिय, २० तुळशीबागवाले कॉलनी पुणे ४११००९ 

चलभाष ९९२१७४६२४५  
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/5

01218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_jo

shi.pdf 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/50121

8/saki_vrishali_joshi.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanip

urvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_st

ories_vrishali_joshi.pdf 

 

िृषाली जोशी याांची ई सावित्यने प्रकावशत केलेली आजिरची पुस्तके. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/50

1218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_jo

shi.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/5012

18/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pd

f 

 

http://www.esahity.com/upload

s/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3

_vrishali_joshi.pdf 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf


8 
 

प्रस्तािना 

 

 

जगातील गाजलेल्या कािी कथाांचा या पुस्तकात अनुिाद केला आि.े अटँनी चेखॉव्ि, 

मॅक्झीम गॉकी ि अलेक्झाांडर पुवककन या तीन रवशयन लखेकाांच्या कथा यात आिते. चुांबन या 

कथेतून चेखॉव्ि एका लाजऱ्या बुजऱ्या तरुणाच्या जीिनातील अनपेवित प्रसांगाने उठललेी 

मानवसक आांदोलन े वचवित करतो. पुवककनने त्याच्या वपस्तुलाचा नेम या कथेतून वमवलट्री 

जीिनाचा खाक्या रांगिला आि.े तर रवशयातील कामगाराांची िोणारी वपळिणूक आपल्याला 

गॉकीच्या सव्िीस माणस ेि एक मुलगी या कथेतनू िाचायला वमळते. अनेस्ट िमेमांग्िे ि ओ िने्री 

या दोन अमेररकन लखेकाांच्या कथा यात आिते. ओ िने्रीने त्याच्या अशीिी शाळामधून प्रेमाचा 

विकोण माांडला आि.े तर िमेमांग्िेने दसुऱ्या देशात या कथेत जायबांदी वमवलट्री ऑफिसससबद्दल 

वलविल े आि े मेर ि साकी या दोन इांवग्लश लखेकाांच्या कथािी यात आिते. कतसव्यदि 

गृिीणीसारखा प्रेमळ ि कुटुांबित्सल वमस्टर विप्प याची भटे मेर आपल्याला त्याच्या डुलकी या 

कथेतून घडितो. तर साकीची मािळतीची िेळ िी कथा त्याच्या खास शेिटाला कलाटणी 

देण्याच्या शैलीने वलविलेली आि.े एकूण काय तर माणस े जगातील कुठल्यािी भागात रिात 

असली तरी त्याांची विचारप्रणाली ि भािभािना यात िार िरक नसतो.  
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अनुक्रम 

 

सव्वीस माणसे व एक मुलगी  - मॅक्झीम गॉकी 

सपस्तुलाचा नेम    - अलेक्झांडर पुसककन 

दसुऱ्या दशेात    - अनेस्ट हसेमंग्व े

मावळतीची वेळ   - साकी 

डुलकी     - वॉल्टर डी ल मरे 

चुंबन     - अॅन्टनी चेखॉव्ह 

अशीिी शाळा    - ओ िने्री  
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Twenty Six Men and a Girl 

By  

Maxim Gorky 

सव्वीस माणसे व एक मुलगी 

 

 

 

आम्ही सव्वीसजण होतो. सकाळपासनू रात्रीपयतं, दमट तळघरात, आम्ही 

सपठाचा गोळा तयार करत अस ू व त्याची कुरकुरीत गोड सबसस्कटे बनवत असू. 

आमच्या तळघराच्या सखडक्या, म्हणज ेखणलेल ेखड्डे होत.े त्याना ओलसर शवेाळ्यान े

भरलले्या सवटा, बसवलले्या होत्या. त्या सखडक्याना बाहेरून, लोखडंी चौकट 

बसवलेली होती. त्यातनू आमच्यापयंत, सयूवप्रकाश येण ेशक्य नव्हत.े कारण त्याच्या 

काचा, पीठान ेमाखलले्या असत. आमच्या मालकान,े सखडक्याना बाहरेून लोखडंी 



11 
 

चौकट बसवण्याच ेकारण अस ेहोत,े की आम्हाला बाहरेच्या कोणाला, सभकाऱ्याना 

ककंवा आमच्या काम नसलेल्या भकेुल्या समत्रानंा, घासभर अन्न दतेा यऊे नय.े मग त े

उपाशी रासहल े तरी चालेल. आमचा मालक आम्हाला, ठग म्हण ेव जवेणात, चागंल्या 

मासाऐवजी आम्हाला घाणरेडे, वास यणेारे व कुजलले,े कच्च ेमास दते अस.े  

काजळी व कोळीष्टके लागलेल,े अगंावर यऊे पाहणारे छत व त्याखाली दगडी 

तळघरात राहण,े हे आयुकय ठप्प करणारे व त्रासदायक होत.े त्या जाड सभतंींवरील 

सचखलाच ेडाग व आमच्या कामासाठी लागणारे अडकवलेल ेसाचे – ह ेबघत आमच े

आयुकय चालले होत.े सकाळी परेुशी झोप न होता आलेल,े  मदं व बदेरकार अस े

आम्ही, पाच वाजता उठत अस.ू आम्ही झोपलेल े असताना आमच्या काही 

सहकाऱ्यानंी, सपठाचा लगदा, तयार केललेा अस.े सकाळी सहापासनू आम्ही बाकावर 

बसनू, त्याची सबसस्कटे तयार करायला लागत असू. सकाळपासनू रात्रीचे दहा 

वाजेपयतं, आमच्यापकैी काहीजण बाकावर बसनू, हातानंी तो ताणला जाणारा, 

लगदा मळत अस.ू मध्येमध्य ेआम्ही शरीर आखडू नय ेम्हणनू, उठून थोडी हालचाल 

करत असू. त्याच वळेी काहीजण, सपठात पाणी घालनू लगदा तयार करायच ेकाम 

करत. ददवसभर, मोठ्या कष्टान,े बॉयलरमधल ेपाणी, रटरट आवाज करत उकळत 

अस.े शगेडीतल ेकोळसे हळूवारपण,े पण रागारागान ेवरखाली केल ेजात. तापलले्या 

सवटावंरील घसरणाऱ्या लगद्याचे ढीग, लि दऊेन भाजले जात. सकाळपासनू 

रात्रीपयतं, शगेडीतील लाकडे धगधगत असत. त्याचं्या जाभंळट लालसर ज्वाळा 

सतथ ेनाचनू, जण ूआम्हाला, सचडवनू दाखवत असत. शगेडी म्हणज ेजण ूपरीकथतेील 

एखाद्या रािसाच,े भीषण डोके वाटे. त्याच्या आ वासलले्या तोंडातनू धगधगत्या 

ज्वाळा सनघत असनू, तो त्याचे उकण रू्फत्कार, जण ूआमच्यावर सोडत असल्यासारख े

वाटे. त्याच्या तोंडाच्या वर असलले्या दोन काळ्या खड्ड्ाचं्या भोकानंी, ( 

तथाकसथत झरोक्यानंी ) तो आमच ेअथक श्रम बघत अस.े त ेडोळ्यासंारख ेअसलेल े

सनदवय, भावनारसहत खड्डे! त ेनहेमीच आमच्याकडे मलूल डोळ्यानंी बघत असत, जस े

काही त े आम्हाला माणस े न समजता, उच्च ज्ञानापासनू वसंचत असणारे गलुाम 

समजून, आम्हाला तचु्छ लेखत आहते.  
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ददवसामागनू ददवस, सपठाच्या खकाण्यात, उबग आणणाऱ्या धळुीत, गच्च कुबट 

वातावरणात, आम्ही लगदा मळून, त्याची सबसस्कटे बनवत असू. ती आमच्या घामान े

सभजत. आम्हाला आमच्या कामाची, भयकंर चीड यते अस.े आम्ही तयार केललेी 

सबसस्कटे, आम्ही कधीच खात नस.ू त्यापिेा काळा पाव खाण,े आम्ही पसंत करत अस.ू 

लाबं बाकावर एकमकेासंमोर बसनू, नऊ इकडे व नऊ सतकडे अस ेआम्ही, आमच ेहात 

व बोटे यतं्रासारखी दर्फरवत अस.ू तासनतास त ेकरायला आम्ही इतके सरावलो होतो, 

की आम्ही काय हालचाल करत आहोत, ह्याची आमची जाणीवच गोठून गलेी होती. 

आम्ही एकमकेाना इतके ओळख ू लागलो होतो, की दसुऱ्याच्या चहेऱ्यावरील 

सरुकुतीही, आम्ही समजनू घते अस.ू आमच्याजवळ बोलण्यासारख े काहीही नस.े 

आम्हाला त्याची सवय झाली होती. -- जेव्हा आम्ही  खकेसनू ओरडत नस ूतेव्हा. -- 

तेव्हा आम्ही कायमची शातंता पाळत अस.ू मालकाला आमच्या काही चकुा सापडत 

-- पण अधवमतृ माणसाच्या हातनू चकुा तरी काय होणार? तो एक पतुळा झाला 

असले तर? रोजच्या असत काबाडकष्टानंी त्याच्या सवंदेनाच, गोठून गले्या असतील 

तर? ज्याचं ेखपू काही बोलनू झाले आह,े त्याचं्यासाठी शातंता, ही भयकंर गभंीर 

गोष्ट आह.े पण ज्याना बोलण्यासारखेच काही नाही, ज्यानंी अजनू बोलायला 

सरुवातच केलेली नाही, त्याचं्यासाठी शातंता हा साधा सोपा व्यवहार आह.े  

कधीतरी आम्ही गात अस ूआसण त्याची सुरवात अशी होईः अचानक कामाच्या 

मध्य,े एकजण म्हाताऱ्या घो्ासारखा, जड ससु्कारा टाके. तो खालच्या पट्टीत, त े

लाबंलचक गाण े म्हणायला सरुवात करे. गाणाऱ्याच्या जड हृदयाच े ओझ े हलके 

करणारे अस ेत,े कडू गोड गाण ेअस.े तो एकटा गात अस ेव आम्ही बाकीच ेशातंपण े

त्याचे एकाकी गाण,े ऐकत अस.ू गवताळ प्रदेशातील र्फादं्या पटेवनू केलेली लहानशी 

शकेोटी, जशी सहवाळ्यातील दमट रात्री, ओथबंलले्या जड कर्ा ढगानंी सवझत,े 

तस ेत्याच ेगाणे, त्या तळघराच्या छताखाली हळूहळू सपं.े नतंर त्या गायकाबरोबर 

अजनू एकजण गाऊ लागे. आता दोन मदृ ुआवाजातील करूण रस, त्या दषु्ट, पापी, 

अरंुद खोलीत, भरून राहत अस.े आसण अचानक, अनके आवाज त ेगाण ेएकसत्रतपण े
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गाऊ लागत. एखाद्या लाटेसारखा तो आवाज उसळे. असधकासधक मोठा होत, 

आमच्या दगडी तुरंुगाच्या जाड, दमट सभतंी र्फोडून बाहरे पडे. -- 

आता आम्ही सव्वीसजण गात असताना, सरावान ेहळूहळू आमचे सरू जळुल.े 

आमच्या मोठ्या  आवाजाने खोली भरून गेली. सतथ ेते सरू गदुमरू लागल.े दगडी 

सभतंीवर आपटल,े ककंकाळ्या मारू लागल.े शोक करू लागल.े अपार पीडा, 

सचडसचडेपणा, जनु्या जखमा व खोलवरच्या यातना प्रगट करू लागल.े आमच ेहृदय 

मोकळे होऊ लागले – गायकाच ेजड, दबलेल ेउसास े-- एकजण मध्येच गाण ेम्हणायच े

थाबंला व सहकाऱ्याचंे आवाज ऐकू लागला. आसण पनु्हा एकवार सवाचं्यात आवाज 

समसळून गाऊ लागला. दसुरा ‘आहा’ अशी करूण ककंकाळी मारून, डोळे समटून गाऊ 

लागला. तो चालत असलले्या, लाबंवरच्या सयूव प्रकाशात न्हाणाऱ्या रस्त्यासारखा, 

त्याला बहुतके, आमच्या आवाजाचा महापरू भासला  असावा. 

शगेडीची ज्योत र्फडर्फडत.े भट्टीच्या सवटावंर कोळसे वरखाली करणाऱ्याचा 

झारा, आपटला जातो. बॉयलर मधल े पाणी गणुगुणत.े शातं हस ू हसत, आगीचा 

झगझगीत उजडे सभतंीवर पडतो. -- आसण गाण्यातील उसन्या शब्दात, आम्ही आमची 

उदास दःुख ेव सयूवप्रकाशापासनू वसंचत झालेली जगण्याची रडगाणी, आगीला अपवण 

करतो. अशा त्या दगडी घरात आम्ही सव्वीसजण जगतो. आयुकयाच्या ओझ्यान े

आम्ही इतके वाकललेे असतो, की या दगडी इमारतीच े सतन्ही मजले आमच्या 

खादं्यावर जण ूआम्ही वाहतो आहोत अस ेआम्हाला वाटत े--  

पण तरी गाण्यासंशवाय अजनू काहीतरी, सयूवप्रकाशाची उणीव भरून काढणारे 

अस ेछान, आमच्या आयुकयात होत.े या घराच्या दसुऱ्या मजल्यावर, एक सोनरेी 

कडाचं ेदकुान होत.े सतथ ेकाम करणाऱ्या अनके मुलींबरोबर, तान्या नावाची एक 

सोळा वषाचंी नोकरदार मलुगी रहायची. रोज सकाळी, गुलाबासारखा टवटवीत 

चेहरा व हसरे सनळे डोळे असलेली तान्या, पसॅेजपासनू कामाच्या खोलीपयतं 

जाणाऱ्या दारामागनू, अवतीणव होई. “छोट्या कैद्यानो, मला थोडी सबसस्कटे द्या.” 

असा मंजळु, दकणदकणता आवाज, आमच्या कानावर यईे. हा ओळखीचा आवाज 
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ऐकून, आम्ही सववजण वळून बघत अस.ू आसण सहज चागंलपेण,े आनदंान,े त्या 

सनरागस मुलीचा हसरा चहेरा बघत अस.ू सतच्या नाकावरील काचेवर दाबला गलेेला, 

ओळखीचा चकमा बघनू आम्ही आनदंदत होत असू. सतच्या गुलाबी ओठामंधनू 

चमकणारे सतच ेपाढंरे शभु्र दात, हसताना सुदंर ददसत. एकमकेाना ढकलत, आम्ही 

दार उघडायला धावत अस.ू मग ती आत यईे -- अॅप्रन घातललेी -- इतकी आनदंी 

आसण सुदंर! ती हसत हसत मान थोडी कलती ठेऊन, आमच्यासमोर उभी राही. 

सतच्या काळ्या केसाचंी एक जाड बट खादं्यावरून छातीवर रुळत राही. आसण आम्ही 

घाणरेडे, काळे, वडेेवाकडे गुलाम – माना माग ेटाकून, वर सतच्याकडे बघत, (कारण, 

दार चार पायऱ्या खोल होत.े) सतला शभु सकाळ, म्हणत अस.ू ह ेआमच्या सवयीच े

नसलेल ेशब्द ,र्फक्त सतच्यासाठी राखनू ठेवलले ेअसत. सतच्याशी बोलताना आमच े

शब्द मदृ ुबनत. आमचे आपापसातील सवनोद थाबंत. ती आमच्याबरोबर असताना, 

सवव कस े आम्हाला उत्कृष्ट ठेवाव े लाग.े सवावत जास्त  खरपसू भाजली गलेेली व 

कुरकुरीत सबसस्कटे हळूवारपण,े सतच्या अपॅ्रनमध्य ेटाकली जात. 

आम्ही नहेमी सतला दटावत अस,ू “मालकासमोर, जाऊ नकोस.” यावर ती एक 

लबाड हस ूरे्फके व “अच्छा, कैद्यानो.” अस ेआनंदान ेम्हणत एखाद्या उंदरासारखी गपु्त 

होई.  

आसण एवढेच -- ती जाऊन बराच वळे झाला, की आम्ही सतच्याबद्दल आनदंान े

आपापसात बोलत अस.ू कालपरवा बोललले्या गोष्टी, आम्ही परत बोलत अस.ू ती, 

आम्ही व सवव पररसर कालपरवासारखाच अस े -- एखाद्या माणसान े त्याच त्याच 

पररसरात, जराही बदल न होता काम करत राहण,े हे र्फार उदास करणारे व 

त्रासदायक असत.े त्याच्या आत्म्याच्या सवनाशात, याचा शवेट झाला नाही, तर मग 

त्याच्या भोवतालचा तोचतोचपणा, वाढत जातो. तो सजतका जास्त जगतो, सततका 

तो असहनीय होत जातो. आम्ही बायकाबंद्दल नहेमी इतके गचाळ व उबग यईेल अस े

बोलत असू, की आमच्या सनलवज्ज व टोकेरी शब्दाचंी आम्हालाच लाज वाटे. पण याच े

काही आश्चयव नव्हत.े कारण आम्हाला मासहती असलले्या बायका, त्याचं्याबद्दल नम्र 
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शब्द बोलायच्या लायकीच्या नव्हत्या. पण तान्याच्या बाबतीत, आम्ही कधीही, अस े

बोलत नस.ू सतन ेकधीही आमच ेमोठे मोठे सवनोद, ऐकल ेनाहीत. आमच्यापकैी कुणी 

सतच्याकडे बोट दाखवायला, धजत नस.े याच े कारण बहुधा अस े असाव,े की ती 

आमच्याबरोबर, जास्त वेळ रहात नस े-- स्वगावतनू एखादी चादंणी पडावी, तशी ती 

आमच्यासमोर िणभर चमकून, गुप्त होई. कदासचत ती र्फार छोटीशी व सुदंर होती, 

म्हणनूही असेल. आसण लोक अडाणी व गचाळ असल ेतरीही, सौदयावला नहेमीच मान 

ददला जातो. सशवाय, रटाळ काम करून आम्ही, मूखव बलैाच्या सस्थतीला पोचेलेलो 

असलो तरी, त्याच वळेी आम्ही सवव माणसासंारखी, माणसेच होतो. आसण कसली 

तरी पूजाभक्ती केल्यासशवाय जग ूशकत नव्हतो. त्या अधंाऱ्या, कुबट खोलीत आम्ही 

रहात होतो व त्या इमारतीत  डझनावारी लोक होत ेतरी, आमच्याकडे सतच्यासशवाय 

कोणीच -- लि देत नसे. त्यामळेु सतच्याहून चागंल,े आमच्यासाठी कुणीच नव्हत.े 

थोडक्यात, ती, आमच्यासाठी महत्वाची गोष्ट होती -- आम्ही सतला, आमची समजत 

अस.ू अशी कुणी, की सजच े आसस्तत्व आमच्या सबसस्कटावंर अवलबंनू होत.े सतला 

ताजी सबसस्कटे दणे,े ह ेआम्ही आमच ेकतवव्य समजत अस.ू हा आमचा त्या आदशव 

प्रसतमसेाठीचा, पसवत्र उपचार होऊन बसला. दर ददवशी आमची व सतची जवळीक 

वाढत गेली. सबस्कीटासंशवाय, आम्ही तान्याला खूप उपदेशाचे डोस पाजत अस.ू जसे 

की, जास्त गरम कपडे घाल. सजन्यातनू वरखाली सारखी धावाधाव करू नकोस. 

लाकडाच ेजड भारे उचलू नकोस. ती हसनू आमचा उपदशे ऐके. मोठ्यान ेहसनू उत्तर 

दईे, पण कधीच तो पाळत नस.े पण त्यामुळे आम्ही, नाराज होत नस ू – आमची 

एवढीच इच्छा अस,े की आम्ही सतची दकती काळजी करतो, ह े सतला समजाव.े 

वगेवगेळ्या मागण्यासंाठी ती वारंवार, आमच्याकडे यते अस.े उदा. बर्फावच्या घराच े

जड दार उघडून दणे्यासाठी, ककंवा एखाद ेलाकूड तोडून दणे्यासाठी -- त्यात आम्हाला 

आनंद वाटे व थोडा गववदेखील. आम्ही त ेककंवा कुठलहेी दसुरे काम सतला करून दते 

अस.ू पण एकदा आमच्यातल्या एकान,े सतला त्याचा शटव दरुुस्त करायला सासंगतला, 

तेव्हा ती रुबाबान ेनकार दते सशकंली व बोलली, ‘अजनू काय? अजनू काय काय 

कल्पना आहते?”  
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आम्ही त्या गरीब सबचाऱ्याला बरेच सचडवल.े आसण त्यानतंर आम्ही सतला 

आमच्यासाठी, कधीही काही करायला सासंगतल ेनाही. आम्ही सतच्यावर प्रमे करत 

होतो -- या एका शब्दात, सवव काही आले. माणसाला नहेमी कुणावर तरी भरभरून, 

प्रेम करायला आवडत.े मग त्या व्यक्तीच ेनकुसान होवो, ती व्यक्ती गाळात जावो, 

ककंवा त्याच्या जवळच्या व्यक्तीला त,े सवषाप्रमाण ेभासो. कारण त्याच ेप्रमे असलले्या 

व्यक्तीला, तो कदासचत मानही दते नसतो. आम्हाला दसुरे कुणीच नसल्यान ेआम्ही 

तान्यावरच प्रेम करत अस.ू  

कुठल्यातरी कारणान,े आमच्यापकैी कुणी ना कुणी अचानक सवचार करू लाग.े 

“आपण या मलुीला, इतका मान का दतेो? सतच्यात एवढे काय आह?े सतच्यासाठी 

आपण एवढे का, उद्दीसपत होतो?” 

अस ेम्हणण्याच ेधाडस करणाऱ्यावर, आम्ही चवताळून धाऊन जात अस ू -- 

आम्हाला प्रमे करायला कुणीतरी हव ेअस.े त ेआम्हाला गवसल ेहोत.े आसण म्हणनू 

आम्ही, सतच्यावर प्रमे करत अस.ू आम्ही सव्वीसजण सतच्यावर सनष्ठापवूवक, न ढळणारे 

अस,े प्रेम करत अस.ू ती आमच्यासाठी एक पसवत्र गोष्ट होती आसण त्यासवरुद्ध जो 

आवाज उठवले, तो आमचा शत्र ू होता. सतच्यावर प्रेम करण,े कदासचत आमचा 

शहाणपणा नसलेही पण आम्हा सव्वीसजणानंा जे प्यारे होत,े ते त्यातील प्रत्यकेाला 

पसवत्र वाटल ेपासहज,े असा आमचा आग्रह होता.  

आमच ेप्रमे, आमच्या द्वषेापिेा जास्त वजनदार नव्हत े-- आसण असहेी असेल, 

की काही सशष्ट लोक अस ेसमजत, की आमचा द्वषे प्रेमापिेा जास्त पसरणारा आह े-

- पण जर अस ेअसेल, तर त ेप्रमे, आमच्यापासनू दरू सनघनू का जात नव्हते?  

या सबस्कीटाचं्या कारखान्याव्यसतररक्त, आमच्या मालकाची बकेरीदखेील 

होती. ती सतथचे, सभतंीपलीकडे होती. पण सतथ ेकाम करणारे चौघ,े आमच्याशी 

र्फटकून असत. त्याचं े काम व त े स्वतःही आमच्यापेिा स्वच्छ असत. त े आमच्या 

तळघरात, कधीच यते नसत. जेव्हा त ेव आम्ही कधी समोरासमोर यते अस ूतेव्हा, त े

कुसत्सतपण ेहसत. आम्ही पण कधी, बकेरीत जात नस.ू कारण आम्ही त्याचंा छान 
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पाव चोरू या भीतीन,े अस ेकरायला आमच्या मालकान े त्याना बदंी केली होती. 

आम्हाला त े चौघ े आवडत नसत. आम्ही त्याचंा द्वषे करत अस.ू त्याचं े काम 

आमच्यापेिा कमी कष्टाच ेहोत.े त्याना पसै ेव खाणहेी जास्त चागंल ेसमळे. त्याचंी 

कामाची जागाही हवशेीर व उजडेाची होती. त ेस्वच्छ व आरोग्यसंपन्न होत े-- असा 

त्याचं्यात व आमच्यात खूप र्फरक होता. आम्ही सपवळसर करडे, ददसत अस.ू 

आमच्यापकैी सतघाना ससदर्फलीस होता. आसण बऱ्याच जणांना खरुज होती. आसण 

एकजण संधीवातान ेबेजार होता. सटु्टट्यामंध्य ेव रु्फरसतीच्या वळेात ते, जाकीट व 

करकर आवाज करणारे बटू घालत. त्याचं्यापकैी काहीजण हामोसनका नावाचे वाद्य 

वाजवत. त ेकवायत करत बागते जात. तर आम्ही मळकट सचधं्या, पाघंरत अस ूव 

लाकडी तळव्याच े ककंवा झाडाचं्या सालीपासनू बनवलेल ेबटू, घालत अस.ू बागते 

जायला आम्हाला, पोसलसाचंा सवरोध होता -- त्यामळेु आम्हाला ते लोक, आवडायची 

शक्यता कमी होती.  

एक ददवस आम्ही अस ेऐकल,े की त्याच्या प्रमुखाला दारूच ेव्यसन लागल ेआह े

आसण त्याला मालकान,े काढून टाकल ेअसनू त्याच्या जागी, दसुऱ्या एकाला घतेल े

आह.े तो ससैनक होता. तो हातात, सोन्याची साखळी असलेल ेघ्ाळ व सटॅीनचा 

कोट घालतो, अस ेआम्ही ऐकल.े इतका नखरेल माणूस कोण आह,े हे बघायला आम्ही 

अधीर झालो व एकामागनू एक सतत, अगंणात धाऊ लागलो. पण तो आपण होऊन, 

आमच्या तळघरातील खोलीच े दार लाथने े ढकलनू, त े तसेच उघडे टाकत, 

उंबरठ्यावर अवतीणव झाला व हसत हसत आम्हाला म्हणाला, “दवे आपल्याला मदत 

करो. समत्रानो तमु्ही कस ेआहात?” धरुाच्या ढगासंारखी थडं हवा आत घसुली व 

त्याच्या पायाभोवती, गोल दर्फरू लागली. तो सतथ ेउभ ेराहून आमच्याकडे, खाली 

बघत होता. त्याच्या नीटनटेक्या, छानशा ठेवलले्या समशामंाग,े त्याचे मोठे सपवळे 

दात, चकाकत होत.े त्याचा कोट खरच वगेळाच होता – सनळा आसण त्यावर रु्फल े

असलेला व चकाकीन ेझळकत होता. बटन ेबहुधा लाल दगडाची ककंवा कसलीतरी 

बनवललेी होती. घ्ाळाच्या बाबतीत ऐकलेल ेखरे होत.े -- 
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हा ससैनक दखेणा होता. उंच व दणकट ददसणारा, लाल गाल असलेला आसण 

त्याच्या मोठ्या, तजेस्वी डोळ्यात सरळ, समत्रत्वाच े भाव असलेला, असा होता. 

त्याच्या  डोक्यावर, कडक इस्त्रीची पाढंरी टोपी होती. पायात चकचकीत पॉसलश 

केललेे रॅ्फशनबेल बटू, व्यवसस्थत स्वच्छ अॅप्रन मधनू डोकावत होत.े  

आमच्या र्फोरमनन े त्याला नम्रपणे, दार लावायला सासंगतल.े त्यान ेघाई न 

करता, तस ेकेल.े आसण मग आमच्या मालकाबद्दल, प्रश्न सवचारायला सरुवात केली. 

आम्ही सगळे एकाच वळेी, सागं ूलागलो की तो खलनायक, र्फसव्या, छळणारा व 

लबाड व चोर माणसू आह.े त्याच्याबद्दल जवेढे वाईट सागंणे शक्य आह,े पण इथ े

सलसहण े शक्य नाही, तवेढे सवव सागंायची, आम्हाला घाई झाली होती. ससैनकान े

ऐकल,े समशीला सपळ ददला. आमच्याकडे तेजस्वीपण े व समत्रत्वान े शोधक नजर 

टाकली, 

त्यान ेअचानक ताशरेा झाडला, “तसहेी, तमुच्यासाठी इथ ेभरपरू मुली आहते.” 

आमच्यापकैी काहीजण वेगवगेळ्या प्रकारे, गालातल्या गालात हसल.े 

काहीजण जोरान ेहसल ेव काहीजणानंी ससैनकाला ह ेस्पष्ट केल ेकी, आमच्या यथे ेनऊ 

मुली आहते.  

डोळे समचकावत, ससैनकान ेसवचारल,े “मग तमु्ही त्याचंा, परेुपरू उपयोग करून 

घते असाल?” 

पनु्हा आम्ही चोरट्यासारख े हसलो, जोरात नव्ह े -- आमच्यापकैी 

बऱ्याचजणानंा, आपणही त्याच्यापेिा काही कमी नाही, अस ेदाखवायची इच्छा होत 

होती, पण तवेढे धयैव त्याचं्यात नव्हत.े एकजणान ेहळू आवाजात शरेा मारला, ”आम्ही 

अस ेकस ेकाय -- “ 

ससैनकान े आम्हाला जवळून बघनू, खात्रीपवूवक म्हटल,े “हो. आसण तसहेी 

तुमच्यासाठी, ते जरा जास्तच होत.े तमु्ही त्यातल,े ददसत नाही. खरे तर तमुच्याबद्दल 

-- तस ेवाटत नाही -- हावभाव -- स्टाईल -- आसण बायका परुुषाचं्या रुबाबावर प्रमे 
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करतात. व्यवसस्थत व नीटनटेके पुरुष त्याना आवडतात, जस ेत्यानंी असायला पासहज े

तसे. अजनू काय तर शक्ती. त्याना वज्रमठू हवी असते.” 

ससैनकान े त्याचा उजवा हात सखशातनू बाहरे काढला व आम्हा सवावना 

दाखवला. त्याच्या शटावच े हात वर केलले े होत.े त्याच्या दडंापासनू कोपरापयतं, 

त्याच्या गोऱ्या, शसक्तशाली हातावरची सोनरेी लव, चकाकत होती. “पाय, छाती -- 

सवव काही मजबतू पासहज.े कपडे नीटनटेके पासहजते. मग तुमच्याबद्दलचे मत, चागंल े

होत.े उदाहरणाथव, माझ्याकडे पहा. सगळ्या बायका माझ्या प्रमेात पडतात. मला 

त्याना, आमतं्रण द्याव ेलागत नाही की खाणाखुणा कराव्या लागत नाहीत -- एका 

वळेी पाचपाचजणी माझ्या गळ्यात पडतात.” 

तो एका सपठाच्या पोत्यावर बसला. बायका कशा त्याच्या प्रेमात पडतात व 

तो कसा त्याचं्या बाबतीत ददलदार असतो, ह ेसवस्तारान ेसागंण,े त्यान ेचाल ूठेवल.े 

नतंर तो गेला. त्याच्यामाग ेदाराचा करकर आवाज झाला आसण आम्ही सगळे खपू 

वळे शातं होतो. त्याचा व त्याच्या गोष्टींचा, सवचार करत होतो. मग सगळे एकदम 

बोलायला लागले. आसण हे सहज होत ेकी तो सगळ्याना आवडू लागला. तो इतका 

मोहक होता -- तो सरळ इथ ेआला. बसनू आमच्याशी बोलला. सहसा, यथे ेकोणी 

यते नस.े कोणीच कधी आमच्याशी समत्रासारख्या, गप्पा मारल्या नव्हत्या. आम्ही 

त्याच्याबद्दल, त्याच्या उद्याच्या घवघवीत यशाबद्दल बोललो. एरवी आम्हाला 

अंगणात कुणी भटेल ेतरी, आमच्या बाजनू ेओठ वाकडे करून, दलुवि करून सनघनू 

जात ककंवा आम्ही जणू सतथ ेनाहीच आहोत, अस ेआमच्या आरपार बघत रहात. 

त्याचं े नखरेल कपडे बघनू आम्हाला त्याचं्याबद्दल,  कौतकुच वाटे. तथासप आम्ही 

मुलींबद्दल ज ेबोलत अस,ू त ेत्या मलुीनी ऐकल ेअसत,े तर त्या लाजने ेव सकंोचान े

वे् ा झाल्या असत्या.  

अचानक र्फोरमन काळजीन े बोलला, “पण त्यान,े लहानशा तान्याला 

सबघडवायला नको.” ह े ऐकून सववजण मकूस्तभंासारख,े शातं झाल.े कस े कोणास 

ठाऊक, पण आम्ही, तान्याबद्दल सवसरलो होतो. 
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त्या दखेण्या सशक्त ससैनकाला पाहून, आम्ही तान्याला सवसरलो होतो. मग 

सतथ ेतावातावान ेवादसववाद सुरु झाला. काहीजण म्हणाल ेतान्यानं ेअशा गोष्टीकड े

लि द्यायला नको. दसुरे कोणी म्हणाल,े ती त्या ससैनकाला सहन करू शकणार नाही. 

सतसरे कोणी म्हणाल,े त्यान ेजर तान्याला त्रास ददला, तर आम्ही त्याच्या बरग्ाच 

मोडू. आम्ही सवानंी तो व तान्या याचं्यावर लि ठेवायच ेठरवले. आसण तान्याला 

त्याच्यापासनू सावध रहाण्याची सूचना केली -- अशा तऱ्हने ेवादसववाद सपंला.  

एक मसहना गेला. बकेरीत ससैनकाच ेकाम चाल ूहोत.े तो डौलात इकडेसतकड े

वावरत होता. आसण आम्हाला वळेोवळेी यऊेन भटेत होता. मलुींच्याबाबत त्यान,े 

काही बढाया मारल्या नाहीत. र्फक्त स्वतःच्या समशा सपरगळल्या व मस्तीन ेओठावंर 

जीभ दर्फरवली.  

तान्या रोज सकाळी, आमच्याकडे सबस्कीटासंाठी यते होती. व आमच्याशी 

नहेमीप्रमाण े आनदंान े व हसनू खेळून वागत होती. जवे्हा आम्ही सतच्याकड,े 

ससैनकाचा सवषय काढला तेव्हा, ती त्याला ‘बटबटीत डोळ्याचं ेवासरू’ म्हणाली व 

इतर काही सवनोदी नाव े ठेवली. त्यामळेु आम्ही, सनधावस्त झालो. त्या ससैनकाच्या 

भपक्याला, तान्यान ेसहजतनेे तोंड ददल्याचे बघून, आम्हाला तान्याचा असभमान वाटू 

लागला. तरीही सतच ेत्याच्याबद्दद्दलचे मत ऐकून आम्ही, जाग ेझालो आसण सतच्या 

वागण्यावरून धडा घऊेन, आम्ही दखेील त्याला, तचु्छ समज ूलागलो. ती आम्हाला, 

पवूीपेिाही आवडू लागली. सकाळी आम्ही सतच,े अजनू जोरदार स्वागत करू 

लागलो.  

एक ददवस ससैनक आमच्याकडे थोडा सपऊन आला, बसला व वे् ासारखा हस ू

लागला. आम्ही सवचारल ेतवे्हा त्यान,े तो का हसतो आह ेत ेसासंगतल.े  

“माझ्यासाठी दोन मलुी भाडंत होत्या -- लायडका आसण ग्रशुका -- त्या दोघी 

एकमकेीना अशा काही ओरबाडत होत्या! ओहो! एकीन े दसुरीच,े केस ओढल.े 

जसमनीवर सतला पाडून, सतच्या अगंावर बसली. हा! हा! हा! एकीन े नख े काढून 
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दसुरीचा चहेरा बोचकारला -- खपू मजा आली. पण सस्त्रया, चागंली मारामारी का 

करू शकत नाहीत? त्या एकमकेीना र्फक्त ओरबाडतात का?” 

तो सतथ ेबाकावर बसला. इतका सशक्त, ताजातवाना व आनदंी -- सतथ ेबसून 

तो हसत राहीला. आम्ही शातं होतो. काही कारणान ेआम्हाला तो, यावळेेस हरकत 

घ्यावी असा वाटला.  

“यात नाकारण्यासारख ेकाही नाही. मी बायकाचं्या बाबतीत, भयकंर सदुवैी 

आह.े काय सवनोद आह!े माझ्या एका इशाऱ्यान,े त्या मला वश होतात.” 

त्यान ेत्याच्या चकाकणाऱ्या केसानंी भरलले ेहात, वर केल.े आसण मग र्फटकन 

आवाज करत, त ेपरत गडुघ्यापंयतं खाली आणल.े त्यान ेआमच्याकडे आश्चयावन ेव 

आनंदान ेपाहील,े जस ेकाही तो बायकाचं्या बाबतीत इतका सदुवैी का आह,े ह ेत्याच े

त्यालाच कळत नव्हत.े त्याचा गरगरीत लाल चहेरा, आनदंान ेव स्वसतंोषान ेरु्फलला. 

त्यान ेमस्तीन ेओठावंर जीभ दर्फरवली.  

ओव्हन ठेवलले्या जसमनीवर र्फोरमनन ेत्याच ेहत्यार, खनुशीपण ेचालवल.े तो 

अचानक सचडवल्यासारख ेओरडला, “छोटी र्फरची झाडे ओढायला र्फार शक्ती लागत 

नाही, पण त ूएक पाईनच ेझाड तोडून दाखव --”  

“तलुा काय म्हणायचे आह?े ह ेत ूमला, म्हणतो आहसे का?” 

“हो. तुलाच.” 

“म्हणज ेकाय?” 

“काही नाही -- मी चकूुन बोलनू गेलो.” 

“नाही. एक समसनट थाबं. त ूकशाबद्दल बोलतो आहसे? कुठल ेपाईनच ेझाड?” 

व्यग्रपण ेत्याचे हत्यार ओव्हनमध्ये ढकलत, र्फोरमनने उत्तर ददल ेनाही. त्यान े

उकळलेली सबसस्कटे ओव्हनमध्य ेरे्फकली. आसण झालेली बाहरे काढून, आवाज करत 

जसमनीवर ओतली. झाडाच्या डहाळीच्या दोऱ्यात ती ओवणाऱ्या मुलापंढेु ती पडली. 
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अस ेवाटत होत,े की तो ससैनकाबद्दल व त्याच्या चढेल बडबडीबद्दल, सवसरला होता. 

परंतु अचानक, ससैनक अस्वस्थ झाला. हवमेध्ये मागपेढेु होणाऱ्या हत्याराच्या हडँलन े

छातीवर गदु्दा मारला जायच्या धोका असताना, तो उभा राहून ओव्हनकडे गेला.  

“नाही. मला सागं. कोणाला त ू पाईनच े झाड, म्हणत होतास? त ू माझा, 

अपमान केला आहसे. माझा! कोणतीच बाई मला, सवरोध करू शकत नाही. एकही 

नाही. त ूमला अस ेअपमानकारक, कस ेकाय बोल ूशकतोस?’ 

तो खरच गभंीरपणे, दखुावला गलेलेा ददसत होता. बायकाना वश 

करण्याव्यसतररक्त, त्याला मान द्यावा, अस ेखरे तर, त्याच्याकड ेकाही नव्हत.े या 

खुबीसशवाय त्याच्याकडे, काहीच धडाडी नव्हती. आसण केवळ त्याच्या जोरावर 

सगळ्यानंी आपल्याला मान द्यावा, असे त्याला वाटत होत.े जगात असे लोक आहते 

की ज्याचं्यासाठी, आयुकयातील सवावत मलू्यवान गोष्ट, मनाच्या वा शरीराच्या 

आजाराच्या रुपात असते. आयुकयभर तो आजार त्याना सचकटलेला असतो. आसण 

त्याचा त्रास सहन करतच, त े वाढत असतात. त े दसुऱ्याकंडे त्याबद्दल, बढाया 

मारतात. अशा तऱ्हने े लोकाचं े लि वधेून घणे्याचा, प्रयत्न करतात. लोकाचंी 

सहानभुतूी समळवतात. हा गुण (?) त्याचं्याकडून काढून घतेला, त्याना सधुारल,े तर 

त े दःुखी होतात. कारण त्याचं्याकडे र्फक्त तवेढेच असत े -- त्यासशवाय त े ररकाम े

असतात. कधीकधी मनकुय आयकुयात इतका गरीब बनतो, की तो त्याच्या नकळत 

त्याच्या दगुुवणानंा ककंमती समज ूलागतो. आसण तसाच जगत रहातो. अथावतच तो, 

नसैतक घसरणीच्या वाटेला लागतो.  

ससैनक दखुावला गलेा होता. तो आमच्या र्फोरमनकडे धावत गेला व 

ककंचाळला,  

“नाही त ूमला सागं -- त ेकाय आह?े’ 

“मी तुला सागं?ू” र्फोरमनन,े त्याच्याकडे वळून म्हटल,े 

“सागं.” 
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“तलुा, तान्या मासहती आह ेका?” 

“हो.” 

“हो, तर मग सतच्यासाठी, प्रयत्न कर.” 

“मी?” 

“हो. त.ू” 

“सतला? रु्फस्, त्यात काय मोठेसे?” 

“आपण बघूच.” 

“त ूबघच. हा हा” 

“तीच तुला इंगा दाखवेल.” 

“मला एक मसहना द.े” 

“ससैनका, तझु ेतझु्याबद्दल काही मत आह.े” 

“एक पंधरवडा! मी तलुा त ेकरून दाखवतोच.” 

“चल. चालता हो.’ 

आमचा र्फोरमन एकाएकी सतंापला व रागान ेत्याच ेहत्यार चालव ूलागला. 

ससैनक त्याच्यापासनू आश्चयावन ेदरू झाला. आमच्याकडे पासहले. तो एक सनःशब्द िण 

होता. नतंर शातं, धमकीवजा आवाजात म्हणाला, “बरय, तर मग.” आसण सनघनू 

गेला.  

भाडंण चाल ूहोत,े तवे्हा आम्ही सगळे, गप्प होतो. त्यात, गुगं झालो होतो. पण 

जेव्हा ससैनक बाहरे गेला, तवे्हा गोंधळाच े सभंाषण, आमच्यात सुरु झाल.े 

आमच्यापकैी एकजण र्फोरमनवर ओरडला, ‘पावेल, ह ेत ूकाहीतरी, नको त ेकेलसे.” 
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र्फोरमन रानटीपणे ओरडला, “चला. कामाला लागा.” आमच्या लिात आल,े 

की आम्ही ससैनकाला डंख केलेला आह ेव आता तान्याला धोक्याची धमकी समळणार. 

ह ेसमजताच, सवावना रागाच्या व आश्चयावच्या एकाच भावनने,े घरेून टाकल.े आता 

काय होईल? तान्या ससैनकाला सवरोध करेल का? आसण जवळजवळ आमच्यापकैी 

सववजण सवश्वासपवूवक ओरडल,े “छोटीशी तान्या? ती नक्कीच त्याला सवरोध करेल. 

तमु्ही सतला लेचीपेची समज ूनका.” 

आमच्या चागंलुपणाची शक्ती दकती होती, त े आजमावनू बघायला आम्ही, 

भयकंर उत्सकु होतो. भावसनक जोमात, आम्ही एकमकेाना आश्वस्त केल ेकी बळकट 

शसुचत्व, सतला या प्रसगंातनू तारून नईेल. शवेटी आम्ही अशी कल्पना करू लागलो, 

की त्या ससैनकाला र्फारस ेसचथावल ेगलेेल ेनाही. त्यामळेु तो भाडंण सवसरून जाईल 

आसण आपण धीमेपणान ेत्याचा अहकंार भडकवनू ददला पासहज.े त्या ददवसापासनू, 

आम्ही पवूी कधीच जगलो नाही अस,े सवशषे प्रकारच े उदासीनतेच े आयकुय एक 

प्रकारच्या ताणाखाली जग ूलागलो. कैक ददवसाचं्या शवेटी, आम्ही आपापसात भाडंत 

अस.ू कसे मासहती नाही पण आमची बुद्धी, धारदार होऊ लागली. आमच े

सभंाषणकौशल्य सुधारून आम्ही, असधक सराईततपण ेबोल ूलागलो. आमच्या लिात 

आल ेकी आमचा त्या रािसासवरुद्ध खेळ चाल ूआह ेआसण आमच्या बाजचूा बळकट 

गडी, तान्या आह.े त्यान ेआमच्या दःुखदायक साहसावर, आनदं पसरवला. आमची 

जीवनेच्छा इतकी जबरदस्त वाढली की आमच्या मालकान े आमच्या उद्दीसपत 

अवस्थेचा र्फायदा घऊेन, आमच्या कामाच ेओझ,े ददवसाला पाचश ेपौंडाच्या लगद्यान े

वाढवल.े आमच्या कामान े आम्ही पार थकून जात अस.ू ददवसभर आमच्या ओठी 

तान्याच े नाव अस.े रोज सकाळी आम्ही सवशषे अधीरतने े सतची वाट बघत अस.ू 

आम्ही अशी कल्पना करत अस,ू की आता ती जनुी तान्या राहीली नसून, दसुरी, नवीन 

तान्या बननू आली आह.े  

तरीही आम्ही सतला झालले्या भाडंणाबद्दल, अवािरदेखील सासंगतल ेनाही. 

ककंवा सतला काहीही सवचारले नाही. आम्ही सतच्यासाठी पवूीसारखेच, दयाळू व 
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प्रेमळ होतो. तरीही आमचा सतच्याबद्दलचा दषृ्टीकोन, थोडार्फार नवीन होऊ लागला 

होता. काहीसा परग्रहीय! ही खोलवर उत्सकुता होती एखाद्या सरुीइतकी थडं व 

धारदार --  

एका सकाळी र्फोरमनन े त्याच े काम सुरु केल्यावर तो म्हणाला, “भावानो, 

आजच ेकाम सुरु करा.”  

त्यान ेआठवण न करताही आम्हाला त ेमासहती होत ेपण तरीही आम्ही काम 

सुरु केल.े  

“आपण सतच्याकडे काळजीपवूवक लि दऊेया. ती एक समसनटात इथ ेयेईल.” 

र्फोरमनन े सचुवल.े त्यावर एकजण त्रासदायक आवाजात ओरडला, “आसण तू 

आम्हाला काय जाणवाव,े अशी अपेिा करतो आहसे?” परत आमच्यात रानटीपण,े 

जोरात वादावादी सरुु झाली. आपल्यातील सवव चागंल ेआपण ज्या रठकाणी ओतत 

होतो ती, दकती शदु्ध व प्रामासणक आह,े ह ेआज आपल्याला समजेल. आजच्या सकाळी 

आपल्या सगळ्याना, पसहल्यादंा, आपण बाळगत असलेली आपल्या दवेतेची 

शुद्धतबेाबतची गोष्ट, खरी आह ेकी नाही, त ेकळेल. ती आपल्या मनातनू उतरायची 

शक्यता आह.े ददवसेंददवस ससैनक हट्टीपणे व त्रासदायक पद्धतीन,े तान्याच े मन 

सजकंायचा प्रयत्न करत होता. पण आपल्यापकैी कुणीच सतला सवचारल ेकस ेनाही की, 

सतच े याबाबतीतल े मत काय आह?े ती दर ददवशी सकाळी सनयसमतपण,े 

सबस्कीटासंाठी यतेच रासहली. 

आसण आजच्या ददवशीही सकाळी, आम्ही सतचा आवाज ऐकला. 

“छोट्या कैद्यानो, मी आल.े” आम्ही सतच्या स्वागतासाठी धावलो. पण ती आत 

आली तेव्हा, नहेमीच्या रीतीसवरुद्ध, आम्ही काहीच बोललो नाही. सतच्यावर डोळे 

रोखत, सतला काय बोलाव,े ते आम्हाला कळेना. आम्ही सतच्यासमोर, शातंपण,े 

अस्वस्थतने ेगदी करून उभ ेरासहलो. या अनोख्या स्वागतान,े सतला नवल वाटल े-- 
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आसण अचानक आम्ही सतला मलूल होताना पासहल.े ती अस्वस्थ होऊन, रागावली. 

आसण कापऱ्या आवाजात सतन ेसवचारल,े  

“तमु्ही -- अस ेका आहात?” 

“आसण त?ू” र्फोरमनने सतच्यावरील दषृ्टी ढळू न दतेा, ठामपणे जोरात 

सवचारल.े 

“मी -- काय?” 

“अ ं-- काही नाही -- “ 

“ठीक आह ेतर मग, मला सबसस्कटे द्या -- “ 

यापवूी सतन ेआम्हाला, कधीच घाई केली नव्हती --  

सतच्यावर दषृ्टी रोखत, उद्दीसपत न होता, र्फोरमन बोलला, “तलुा भरपरू वळे 

आह.े” 

मग अचानक ती वळून दारातनू बाहरे पडली. र्फोरमनने त्याच ेहत्यार घतेल ेव 

ओव्हनकडे वळत शातंपण ेबोलला,  

“म्हणज े-- ती गोष्ट झाली -- पण ससैनक -- हलकट -- लबाड -- “ 

बकऱ्याचं्या कळपासारखे एकमकेाना ढकलत, आम्ही टेबलाशी जाऊन 

आपापल्या जागा घतेल्या व शातंपण,े सशसथलतने े कामाला लागलो. लगेच 

आमच्यातील एकजण म्हणाला,  

“कदासचत -- शवेटी --” 

र्फोरमन केकाटला, “बरोबर. चला. चला.” 

आम्हाला सगळ्याना मासहती होत,े तो आमच्यापिेा हुशार होता. त्याच्या या 

ओरडण्यामळेु ससैनकाचा सवजय झाल्याची, आमची खात्री झाली -- आम्हाला वाईट 

वाटल.े आम्ही अस्वस्थ झालो.  
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बारा वाजता, म्हणजे जवेायच्या वळेी -- ससैनक अवतीणव झाला. तो 

नहेमीप्रमाण,े व्यवसस्थत होता. त्यान ेनहेमीप्रमाण,े थटे आमच्या डोळ्यात बसघतल.े 

पण आम्हाला त्याच्याकडे बघताना, शरम वाटत होती. 

तर, सभ्य गहृस्थहो, ससैनकी खाक्या कसा असतो, ते मी तमु्हाला दाखवललेे 

आवडेल का?” तो अहमंन्यतेन ेहसत बोलला. “मग पॅसेजमध्य ेजा व दाराच्या र्फटीतनू 

बघा -- , समजले का?” 

आम्ही गदी करून बाहरे गलेो व पसॅजेच्या अगंणाच्या ददशने े उघडणाऱ्या 

दाराच्या र्फटीतनू पाहील.े आम्हाला र्फार थाबंाव ेलागल ेनाही -- लवकरच अगंणातनू 

सवतळलले्या बर्फाववरून व सचखलातनू उडया मारत, तान्या घाईघाईन ेचालत आली. 

तळघराच्या दारातनू ती अदशृ्य झाली. नतंर, सशट्टी वाजवत, सावकाशीन,े त्याच 

जागी ससैनक आला. त्याच ेहात त्याच्या सखशात होत.े आसण तो समशा सपळत होता 

– पाऊस पडत होता. डबक्यात पडणारे थेंब, पाण्यात तरंग उमटवत होत.े तो करडा, 

ओलसर ददवस होता, र्फार मेंगळट प्रकारचा. छपरावंर अजनू बर्फव  साचलेला होता. 

पण जसमनीवर सचखलाच ेगडद डाग ददसत होत.े छपरावंरील बर्फाववरदेखील मातकट 

रंगाचा सचखलाचा थर ददसत होता. सझमसझम पावसान,े सववत्र उदासी भरून राहीली 

होती. आम्हाला सतथ ेथाबंण ेत्रासदायक व र्फार थडंी वाजणारे वाटू लागल े–  

प्रथम आमच्या तळघरातनू बाहरे यणेारा, ससैनक होता. तो समशीला पीळ दते, 

सावकाशीन ेअगंण ओलाडूंन गलेा. नहेमीप्रमाण ेत्याच ेहात त्याच्या सखशात होत.े  

मग तान्याही बाहरे आली. सतच ेडोळे -- सतच ेडोळे, आनदंान ेचकाकत होत.े 

सतच्या ओठावंर हस ू होत.े अडखळत, सावकाश पाऊल े टाकत, ती स्वप्नात 

असल्यासारखी, चालली होती.  

आम्हाला ती शातंता, सहन होईना. आम्ही सववजण दाराकडे गलेो व अगंणात 

धावलो. जोरान ेओरडत, अडखळत पाऊले टाकत, रानटीपण ेसतला घरेाव घातला. 

आमच्या झुडंीकडे बघनू ती, जण ू सतच्या पायाला सचखल लागल्यासारखी, माग े
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झाली. आम्ही सतला वढेा घातला. सतच्यावर आग ओकत, बभेानपण े सतच्यावर 

सशव्याचंा वषावव करू लागलो. सतच्याबद्दल सनलाजरेपण ेकाहीही गोष्टी बोल ूलागलो. 

आम्ही ह,े आमचा आवाज जास्त न वाढवता केल.े सतला पणूव वढूेन टाकल्यामळेु, 

ती पळून जाऊ शकत नव्हती. मग आम्ही सतची परेुपरू सखल्ली उडवली. पण आम्ही 

सतच्या अगंाला हात लावला नाही -- का? मला मासहती नाही. ती मध्यभागी उभी 

राहून, आम्ही केलेल े अपमान झलेत, सतची मान इकडून सतकडे हलवत रासहली. 

आम्ही सतच्यावर जास्त जास्त आक्रमक होत, टीकेची झोड उठवली. घाणरेडे, जहाल, 

सशव्याशाप ददल.े सतचा चहेरा, दर्फका पडला. िणापवूीच ेसतच ेआनदंी सनळे डोळे, 

मोठे झाल.े छाती धडधडू लागली. सतच ेओठ थरथरू लागल.े  

सतच्याभोवती कोंडाळे करून आम्ही, सतच्यावर सडू उगवला. कारण सतन े

आम्हाला लटुल ेहोत.े जरी, आम्ही सतला ददलेली सबसस्कटे, सभकाऱ्याचंे तकुडे होत े

तरी, ती आमची होती. आम्ही आमच्यातल ेचागंल,े सतला अपवण केल ेहोत.े र्फक्त ती 

एकटी होती आसण आम्ही सव्वीसजण होतो. म्हणनूच आम्ही सतचा सतच्या 

गनु्ह्याइतका, छळ केला नाही. पण सतच ेदकती अपमान केल!े -- आमच्याकडे डोळे 

सवस्र्फारून बघत, ती हा सवव वळे गप्प होती. ती अगंभर शहारली.  

आम्ही हसलो, गजवना केल्या, ककंकाळ्या मारल्या. -- दसुरीकडून लोक यऊेन 

आम्हाला समळाल े -- आमच्यापकैी एकान े तान्याच्या ब्लाउजच्या हाताला धरून 

सतला ओढल े-- 

एकाएकी सतच ेडोळे चकाकल.े सतन े सावकाशीन े सतच ेहात, डोक्याशी नलेे 

आसण सतच ेकेस सरळ करून ती मोठ्यान,े पण शातंपण,े आमच्या समोर म्हणाली, 

“ओहो, तमु्ही सवसचत्र कैदी लोक! –” 

आसण ती सरळ आमच्याकडे चालत आली, जस े काही आम्ही सतची वाट 

अडवनू, उभचे नव्हतो. आमच्यापकैी कुणीच, सतला सवरोध केला नाही. आमच्या 

कोंडाळ्यातनू बाहरे पडून, आमच्याकड े वळूनदखेील न पाहता, ती अवणवनीय 
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तुच्छतने,े जोरान ेपरत ओरडली, “ओहो तमु्ही घाणरेडे -- हलकट!” आसण सनघनू गलेी. 

आम्ही सतथ े मध्येच अंगणात, सचखलात, पावसापाण्यात, कर्ा सयूवसवरहीत 

आकाशाखाली, अजनू उभ ेहोतो –  

नतंर आम्ही चुपचाप आमच्या दगडी, ओलसर तळघरात परतलो. पवूीप्रमाणेच 

सयूव कधीच पनु्हा सखडकीतनू डोकावला नाही. आसण पनु्हा कधीच, तान्या आली 

नाही. 
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The Pistol Shot,  

by 

Alexander Pushkin 

सपस्तलुाचा नमे 

 

आम्ही -- या लहानशा गावात मकु्काम केला. सनै्यातील ऑदर्फसरच ेआयकुय कस े

असत,े ह े सवावना मासहती आह.े सकाळी कवायत, घोडेस्वारीची शाळा, प्रादसेशक 

कमाडंरबरोबर ककंवा ज्यनूी बाधंलले्या खाण्याच्या रठकाणी जवेण, सधं्याकाळी -- या 

रठकाणी एखाद ेपये आसण पत्त.े सतथ ेएकही क्लब नव्हता वा लग्नाळू मुलगी नव्हती. 

आम्ही एकमकेाचं्या रहायच्या रठकाणी जमत अस.ू सतथ े आम्ही केवळ आमच्या 

गणवषेाकडे बघत बसत अस.ू  

आमच्या कंपतू एकच मनकुय असा होता, की जो सनै्यातील मनुकय नव्हता. तो 

पस्तीस वषांचा होता. त्यामळेु आम्ही त्याला, जवळजवळ म्हातारा म्हणत अस.ू 
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वयामुळे त्याला आमच्यापिेा खपू र्फायद ेसमळत. तो सतत उदास अस.े तो स्वभावान े

कडक होता व सतखट सजभमेुळे त्याचा, आमच्या तकुडीतील तरूण ससैनकाचं्या 

मनावर जबरदस्त पररणाम होत अस.े काही गढू ककंवा छुप्या नसशबाने, तो रसशयन 

असनू परदशेी नाव लावत अस.े एके काळी त्यान ेहगंरेरयन घोडेस्वार म्हणनू काम 

केल ेहोत ेआसण त्यात तो अव्वल ठरला होता. ती नोकरी सोडून अशा सभकार जागी 

गरीबासारख,े तरीही श्रीमतंी डौलात तो का जगत होता, त ेकुणालाच मासहती नव्हत.े 

जीणव, काळा लाबं कोट घालनू तो कधीकधी चालायला जाई. पण सगळ्यासंाठी, 

त्याचे दार खुल ेअस.े एका वयस्क ससैनकान ेकेलेल ेर्फक्त तीन कोसवच ेजवेण तो घईे. 

तरी सवाबंरोबर तो भरपरू शँपने घईे. त्याच ेउत्पन्न ककंवा समळकत दकती होती, त े

कुणालाच मासहती नव्हत.े त्या सवषयावर त्याच्याशी बोलायची कुणाची टाप नव्हती. 

त्याच्याकडे सनै्यातील कामासबंधंीची बरीच पसु्तके व कादबंऱ्या होत्या. तो ती 

खुशीन े कोणालाही वाचायला दते अस े व परत मागत नस.े त्याचप्रमाण े त्यान े

कोणाकडून घतेलेले पुस्तक तो कधी परत करत नस.े त्याला सपस्तुलातनू नेमबाजी 

करायचा शौक होता. त्याच्या खोलीच्या सभतंी सपस्तलुाच्या गोळ्यानंी खराब 

झालले्या होत्या. त्याना मधमाशीच्या पोळ्यासंारखी भोके पडली होती. त्याच्या 

गरीब झोपडीत, सपस्तुलाचंा उत्तम सगं्रह होता. त्यात त्यान ेर्फारच प्रासवण्य समळवल े

होत.े प्रयोग म्हणनू कोणाच्या डोक्यावरील परेला लक्ष्य करायच ेत्यान ेठरवले, तर 

कोणी हरकत घते नस.े  

आमच ेसभंाषण नहेमी शस्त्रास्त्रान ेकरायच्या स्पधशेी यऊेन ठेप.े सससल्व्हयो (त े

मी त्याला ददलेल ेनाव होत.े) त्यात कधीही भाग घते नस.े त्याला सवचारल ेकी तो 

कधी लढला आह ेका, तर तो तस ेकेल्याच ेसागंे, पण काही खुलासा करत नस.े ह ेउघड 

होत ेकी त्याला असले प्रश्न आवडत नसत. आम्ही असा सनककषव काढला होता की, 

त्याच्या अबोध मनात त्याच्या त्या भयकंर कौशल्याने, कुणाचा तरी बळी घतेला 
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गले्याची दःुखद आठवण उमटत असणार. पण त्याला भीतीची भावना घरेून टाकत े

आह ेकी काय, असा संशय देखील आम्हाला कधी आला नाही. काही लोकाचं्या बाह्य 

रुपामळेु आपण असा संशय घऊे शकत नाही. पण अचानक काहीतरी झाल ेव त्यामळेु 

आमची करमणकू झाली. एका सधं्याकाळी आम्ही दहा ऑदर्फससव सससल्व्हयोबरोबर 

जेवत होतो. आम्ही नेहमीएवढी दारू घतेली -- म्हणज ेबरीच. जवेणानतंर आम्ही 

आमच्या यजमानाला आमच्यासाठी काही खेळांची तजवीज करायची सवनतंी केली. 

तो कधी सवशषे खळेत नसे, त्यामुळे त्यान ेप्रथम सवरोध केला. पण शवेटी त्यान ेपत्त े

घऊेन यायला सासंगतले. त्यान ेटेबलावर, एकशे पन्नास सोन्याच ेरुबल्स पसरून ठेवल े

आसण खळेायला बसला. आम्ही त्याच्याभोवती गोळा झालो व खळे सुरु झाला. 

सससल्व्हयोला खेळताना पणूव शातंता लाग.े तो कधी स्पष्टीकरण करण्यात वा भाडंणात 

पडत नस.े जर प्रसतस्पधी मोजायला चकुला, तर तो ताबडतोब र्फरकाच ेपसै ेभरत 

अस ेककंवा जास्तीच ेपैस ेसलहून ठेवत अस.े आम्हाला ह ेमासहती होत.े आम्ही त्याला 

त्याच्या पद्धतीन े सहशबे ठेवायची परवानगी ददली होती. परंत ु आमच्या तकुडीत 

नकुताच सामील झाललेा एक ऑदर्फसर होता. खळेादरम्यान त्यान ेचकूुन, एक आकडा 

जास्त वळेा मोजला. सससल्व्हयोन े त्याच्या सवयीप्रमाणे, खडून े तो आकडा दरुुस्त 

केला. सससल्व्हयोन े चूक केली आह ेअस ेसमजून त्या ऑदर्फसरन ेस्पष्टीकरण द्यायला 

सरुवात केली. सससल्व्हयो शातं होता. त्या ऑदर्फसरन े सचडून, त्याला चकुीचा 

वाटणारा आकडा खोडला. सससल्व्हयोने खडू घऊेन, तो आकडा परत सलसहला. 

दारूमळेु भडकललेा ऑदर्फसर त्याच्या समत्राचं ेहसण ेऐकून अपमासनत झाला. त्यान े

टेबलावरील मणेबत्ती ठेवायचा स्टँड उचलनू, तो सससल्व्हयोला मारायचा प्रयत्न केला 

पण सससल्व्हयोन े खाली वाकून तो चकुवला. या प्रकारान े आम्ही गोंधळून गलेो. 

सससल्व्हयो रागान ेउभा रासहला आसण डोळ्यातनू आग ओकत बोलला, “सप्रय सर, 

कृपया यथेून सनघनू जा. ह ेमाझ्या घरात घडले, म्हणनू दवेाचे आभार माना.” 
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आता काय होणार अशा सवचारात आम्ही पडलो. आम्हाला आमचा नवीन समत्र 

आधीच मले्यासारखा वाटत होता. तो सनघनू गलेा पण जाताजाता एवढे बोलला, की 

बकँरची इच्छा असले त्याप्रमाणे, तो त्याच्या अपमानाला उत्तर देण े पसतं करेल. 

अजनू काही समसनटे खेळ चालू रासहला पण आमच्या यजमानाला तो पढेु चाल ू

ठेवण्याची इच्छा ददसत नाही, अस ेवाटल्यान ेआम्ही एकेकजण सतथनू काढता पाय 

घऊेन, आमच्या तकुडीत एक जागा ररकामी होण्याच्या शक्यतबेद्दल चचाव करत, 

आमच्या रहायच्या जागी आलो. 

दसुऱ्या ददवशी घोडेस्वारीच्या शाळेत, आम्ही सवचारत होतो की सबचारा 

लेफ्टनटं अजनू सजवतं आह ेका. जेव्हा तो आमच्यात अवतीणव झाला, तेव्हा तोच प्रश्न 

आम्ही त्याला सवचारला. तो म्हणाला की त्याला सससल्व्हयोबद्दल काही माहीत नाही. 

त े ऐकून आम्हाला नवल वाटल.े आम्ही सससल्व्हयोला भटेायला गेलो, तवे्हा तो 

अंगणातील गटेला र्फावडे अडकवनू नेमबाजी करत होता. त्यान ेआमचे नहेमीप्रमाण े

स्वागत केल.े काल रात्रीच्या घटनबेद्दल त्यान ेअवािरही काढल ेनाही. तीन ददवस 

गेल.े लफे्टनटं अजनू सजवंत होता. आम्ही नवल वाटून सवचारले, “सससल्व्हयोला 

मारामारी करायची इच्छा नव्हती, अशी शक्यता असले का? 

सससल्व्हयोन ेमारामारी केली नाही. त्यान ेअगदी वरवरच ेस्पष्टीकरण ददले व 

भाडंण केल.े आमच ेतरुण मडंळींच ेअस ेमत झाले, की ह ेत्याला गभंीर रीत्या जखमी 

केल्यासारखेच झाल.े आमच्या दषृ्टीन े कशाहीपिेा सततके धाडस करणे, ह े मार्फ 

करण्याजोग ेहोत.े या तरुण मडंळींनी शरूपणात परुुषाथावच्या गणुांचा कळस गाठलेला 

असतो आसण अपयशाच्या शक्यतसेाठी सटू समळवलेली असत.े तरीही हळूहळू सवव 

काही सवसरल ेगेल ेव सससल्व्हयो पनु्हा त्याचे प्रभतु्व प्रस्थासपत करू लागला. 
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मी एकटाच पनु्हा त्याच्याशी जवळीक साध ू शकलो नाही. अद्दभतुतते व 

कल्पनते रमण्याचा माझा स्वभाव असल्याने, पवूी मी इतरापंिेा त्याच्याशी जास्त 

घसट असललेा होतो. त्याच ेआयकुय अद्दभतुरम्य होत.े मला तो एखाद्या गढू गोष्टीतील 

नायक वाटे. त्यालाही माझा लळा होता -- सनदान र्फक्त माझा. माझ्याशी बोलताना 

तो त्याचा नहेमीचा सवरोधाभासात्मक सरू बदलनू, सवसवध सवषयावंर गभंीरतने ेव 

वगेळ्याच गोडव्यान ेबोल.े पण त्या ददुवैी सधं्याकाळनतंर त्याच्या स्वासभमानाला 

धक्का लागल्यान ेआसण त्याची स्वततं्र वतृ्ती डागाळली गले्याने, त्याबद्दलचा  सवचार 

सतत माझ्या मनात अस.े त्यामुळे मी त्याच्याशी पवूीसारखा वाग ूशकत नव्हतो. मला 

त्याच्याकडे बघायला देखील नको वाटे. यावर काही बोलून कारण सवचारायला, तो 

र्फार चलाख आसण अनभुवी होता. त्याच े त्याला दःुख होत असल्यासारखे वाटे -- 

एकदोन वळेा मला अस ेवाटल ेकी त्याला माझ्याकडून स्पष्टीकरण हव ेआह.े पण मी 

त्याला तशी सधंीच ददली नाही. सससल्व्हयो खजील झाला. यानतंर मी त्याला र्फक्त 

माझ्या सहकाऱ्याबंरोबरच भटेलो. आमच ेपवूीसारख ेखुलपेणान ेबोलण ेसंपल.े  

राजधानीसारख्या शहरात रहाणाऱ्या लोकाचं ेलि वधेनू घेणाऱ्या अनेक गोष्टी 

असतात. पण लहान गावात ककंवा खे् ात रहाणाऱ्या लोकाचंी मनसस्थती र्फक्त सतथ े

रहाणारे लोकच जाणनू घऊे शकतात. उदाहरणाथव, पोस्टाच्या ददवसाची वाट बघण.े 

मंगळवारी व शकु्रवारी आमच ेऑर्फीस, ऑर्फीससवनी भरलले ेअस.े कुणी पशैासाठी तर 

कुणी पत्रासाठी थाबंलेल ेअसत. पादकटे बहुधा जागच्या जागी र्फोडली जात. बातम्या 

एकमकेाना सासंगतल्या जात. त्यामुळे ऑर्फीस एकदम सजवतं झाल्यासारख े वाटे. 

आमच्या तकुडीच्या पत्त्यावर सससल्व्हयोला पत्रे यते आसण त्याकरता तो सतथ े

थाबंलेला असे. एकदा त्याला समळालले्या पत्राच े सील त्यान े अधीरतने े र्फाडल.े 

मजकुरावरून नजर दर्फरवताना, त्याच ेडोळे चकाकल.े सगळे ऑर्फीससव आपापली पत्र े

घेण्यात दगं असल्यान,े कुणाच्या काही लिात आले नाही. सससल्व्हयो म्हणाला, “सभ्य 
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गहृस्थहो, अशी पररसस्थती आह ेकी मला लगेच सनघाव ेलागेल. मी आज रात्री सनघने. 

मला अशी आशा आह ेकी आज रात्री तमु्ही माझ्याबरोबर शवेटच ेजवेण घणे्यासाठी, 

नकार दणेार नाही. तो माझ्याकडे वळून म्हणाला, “तू यशेील अशी मी अपेिा करतो 

आह.े त ूनक्की य.े” एवढे बोलनू तो घाईघाईने सनघनू गेला. त्याच्याकडे जायचे नक्की 

करून आम्ही वगेवगेळ्या मागावन ेसनघालो.  

मी ठरलले्या वळेी सससल्व्हयोकडे आलो आसण सतथ ेआमची पणूव तकुडी जमलेली 

पासहली. त्याच े सवव सामान बाधंनू तयार होत े आसण सतथ े र्फक्त सपस्तुलाच्या 

गोळ्यानंी भोके पडलले्या उजाड सभतंी उरल्या होत्या. आम्ही टेबलाशी बसलो 

आमचा यजमान र्फार उत्साहात होता आसण लवकरच सववजण त्याच्या खेळकर 

आनंदीपणान े भारावनू गलेे. दर समसनटाला बाटल्याचंी बुच े सनघत होती व पेल े

रे्फसाळत होत.े मोठ्या सददच्छेन े आम्ही त्याला, जलद व सुखरूप प्रवासासाठी 

शभुेच्छा ददल्या. आम्ही टेबलावरून उठलो तेव्हा सधं्याकाळ उलटून गेली होती. 

आम्ही आमच्या टोप्या गोळा करत असताना, सससल्व्हयो सवांचा सनरोप घते होता. 

मी सनघत असताना त्यान े हाताला धरून मला बाजूला घतेल े व हळू आवाजात 

म्हणाला, “मला तझु्याशी बोलायचे आह.े” मी माग ेथाबंलो. 

पाहुण े गेल.े मग आम्ही दोघ े पाईप ओढत समोरासमोर बसलो. सससल्व्हयो 

सवचारात पडला होता. त्याचे हास्य लोप पावल.े त्याचे भयानक मललू आसण 

चमकदार डोळे व तोंडातनू सनघणारा गडद धरू यामुळे तो महाकाय रािसासारखा 

ददस ूलागला. काही समसनटानंी शातंतेचा भगं करत, तो बोलला, “कदासचत आपण 

आयुकयात पनु्हा भटेणारही नाही. त्यामळेु त्यापवूी मला तलुा स्पष्टीकरण द्यायच ेआह.े 

मला दसुऱ्या लोकाचं्या मताबद्दल र्फारसा आदर नाही असा तझुा ग्रह झाला असले 

पण मला त ूआवडायचास आसण तझु ेमाझ्याबद्दलच ेअस ेचकुीच ेमत ठेवनू सनघनू 

जाण ेमला उदास करत.े”  
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तो थाबंला व पाईप झटकू लागला. मी डोळे खाली वळवनू गप्प रासहलो.  

“त ेतुला सवसचत्र वाटले असले की मी प्यायलले्या मूखव -- कडून स्पष्टीकरण 

मासगतल ेनाही. त ूकबूल करशील की मला शस्त्रात्र े सनवडण्याचा असधकार होता. 

त्याचे आयकुय माझ्या हातात होत,े तर मला काहीच धोका नव्हता. मी माझी 

सहनशीलता उदारतते बदल ूशकलो असतो. पण मला खोटे बोलायची इच्छा नव्हती. 

जर मी माझ ेआयकुय उघड न करता -- ला सशिा करू शकलो असतो तरी मी त्याला 

या जगातनू नाहीस ेकेले नसत.े” 

मी सससल्व्हयोकडे आश्चयावन ेपाहील.े अशी कबुलीन ेमला पणूवपणे गोंधळवनू 

टाकले. 

सससल्व्हयोन े सुरु ठेवले, “असेच झाल.े मला स्वतःच े मरण ओढवनू घ्यायच े

नव्हत.े सहा वषापंवूी मी थोबाडीत खाल्ली आसण माझा शत्र ूअजून जगतो आह.े” 

मला काय झाल े याची उत्सकुता लागनू राहीली. मी बोललो, “मग त ू

त्याच्याबरोबर मारामारी केली नाहीस? नक्कीच पररसस्थतीने तमु्हाला एकमकेापंासनू 

अलग ठेवल.े” 

“हो. मी त्याच्याबरोबर मारामारी केली आसण हा त्याचा परुावा.” 

सससल्व्हयो उठला व एका पटेीतनू लाल टोपी काढली. फ्रें च लोक ज्याला 

‘पोसलसांची टोपी’ म्हणत असत ती! ती त्यान ेघातली. कपाळापासनू दोन इंचावर 

सतला गोळीन े भोक पडल े होत.े “तुला मासहती आहे, मी एके काळी -- हगंरेरयन 

घोडेस्वार म्हणनू काम केल ेहोत.े माझ ेचाररत्र्य तुला मासहती आह.े सगळ्या गोष्टीत 

माझा पहीला नबंर अस.े माझ्या तारुण्यात ती माझी लालसा होती. त्या काळी 

रानटीपणाची रॅ्फशन होती -- आसण मी सनै्यातील सवावत धारदार पात ेहोतो. आम्ही 

जास्त दारू सपण्यावर गवव करत अस.ू एकदा मी प्रमाणाबाहरे प्यायलो. ज्यात डेसनश 
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डॅसव्हडोव््ची या रसशयन कवीची गाणी गातात तो ब्यटूवसेव्ह उत्सव आम्ही साजरा 

केला. आमच्या तकुडीत लढाया नहेमी होत असत -- त्या सवावत मी नहेमी पहीला 

ककंवा दसुरा अस.े माझ े सहकारी मला आदशव मानत. सारख े बदलणारे कमासंडंग 

ऑदर्फसर माझ्यावर खार खाऊन असत.  

“मी शातंपण े-- ककंवा आतनू सचडून -- मी समळवललेे नाव मी मोठ्या रुबाबात 

समरवत अस.े तेव्हा आमच्या तकुडीत एक श्रीमतं व कीर्तववान कुटंुबातील कमासंडंग 

ऑदर्फसर नव्यान ेआला. ( मी त्याच ेनाव सागंणार नाही. ) मी माझ्या आयकुयात 

इतक्या असामान्य व नशीबवान व्यक्तीला भटेलो नव्हतो. तारुण्य, शहाणपण, 

देखणेपण आसण एकदम बदेरकार धाडस; या सवानंी यकु्त अस ेएक प्रससद्ध नाव! आसण 

संपत्ती तर मोजदाद करता यणेार नाही इतकी! कल्पना कर त्यानं ेआमच्यावर काय 

प्रभाव टाकला असेल. 

“माझ्या आधीच्या दकतीला धक्का लागला. माझा एकंदर बोलबाला बघनू तो 

माझ्याशी मतै्री करायला बघ ूलागला. मी त्याचे थडंे स्वागत केल ेआसण मग तो खतं 

न करता माझ्यापासनू र्फटकून राहू लागला. मी त्याचा द्वषे करू लागलो. त्याच े

आमच्या तकुडीतल ेयश व सस्त्रयामंधील मानसन्मान, माझ ेस्थान डळमळीत करून 

गेला. मी त्याच्याशी भाडंायची संधी शोध ूलागलो. माझ्या टोमण्यानंा तो असधक 

हजरजबाबीपण ेदसुऱ्याकंरवी उत्तर दईे. त ेर्फारच मनोरंजक अस.े तो सवनोद करे 

आसण मी चवताळून उठे. 

     “शवेटी एका सधं्याकाळी एका पोलीश राजदतूाकडील नाचाच्या प्रसगंी, सगळ्या 

मसहलाचं्या आकषवणाचा, सवशषेतः तरूण यजमानीण बाईसाहबेाचं्या, आकषवणाचा 

कें द्रसबद ूतो झालेला बघनू, मी त्याच्या कानात काही अपमानास्पद बोललो. खास 

करून यजमानीण बाईसाहबेाचं्याबरोबर माझ ेसतू जळुलेल ेअसताना, अस ेहोणे मला 
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सहन झाल ेनाही. त्यान े सचडून माझ्या मुस्काटात लगावली. आमच ेहात आमच्या 

तलवारीकडे वळल.े मसहला चक्कर यऊेन खाली पडल्या. आम्हाला बाजूला करण्यात 

आल.े त्याच रात्री आमच ेयुद्ध सुरु झाल.े 

“ददवस उजाडताना मी माझ्या सनयोसजत जागवेर, तीन सकंेद उभा रासहलो. 

स्पष्टीकरण दणे्यास अवघड अशा अधीरतने ेमी मला सवरोध करणाऱ्याचंी वाट पहात 

होतो. उन्हाळ्यातील सयूोदय झाला व वर यऊेन तापू लागला. मी काही अतंरावर 

त्याला पाहील.े तो चालत होता. त्याच्या कोटाखाली तलवार होती. एका सकंेदात  

आम्ही त्याला भटेायला गेलो. चरेीन ेभरललेी टोपी घऊेन, तो आला. एका सकंेदाची 

वळे आम्हाला बारा तासासंारखी वाटत होती. पहीला बार मला लावायचा होता पण 

माझी असयूा इतकी वाढली होती व रागाचा पारा इतका चढला होता, की मला 

माझा हात सस्थर राहील याची खात्री वाटेना. मी मला शातं होण्यासाठी स्वतःला 

वळे ददला व त्याला प्रथम बार उडवायला सासंगतले. माझा सवरोधक त्यासाठी तयार 

होईना. अस े ठरल े की त्यासाठी सचठ्ठ्ठ्या टाकल्या जाव्यात. पहीला नबंर त्याचा 

लागला. नहेमी त्याचा भसवकयकाळ उज्वल होता. त्यान ेनमे धरला व गोळी माझ्या 

टोपीच्या आरपार गलेी. 

“आता माझी पाळी होती. शवेटी त्याच े आयुकय माझ्या हातात होत.े मी 

त्याच्याकडे शोधक नजरेन े पाहील.े त्याच्यात मला थोडी अस्वस्थतेची सावली 

ददसली. तो माझ्या सपस्तुलाकडे तोंड करून उभा राहीला. त्याने त्याच्या टोपीतनू 

सपकलले्या चरेी काढल्या व खाल्लले्या चेरीतील सबया थकुला. मी उभा होतो 

सतथपयतं त्या उडाल्या. त्याच्या बपेवावईन ेमी वडेा झालो. मी सवचार केला, ‘याचा 

मला काय र्फायदा आहे? तो असजबात अशी अपेिा करत नसताना, त्याचा जीव 

घ्यावा का?” असा दषु्ट सवचार माझ्या मनात डोकावला. मी सपस्तुल खाली वळवल.े  
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मी त्याला म्हणालो, “आत्ता त ूमरायला जराही तयार वाटत नाहीस. तुला 

न्याहारी करायची असेल, तर मी तझु्यामध्य ेयेणार नाही.”  

तो उत्तरला, “ तस ेकाही नाही. चागंला नेम धर ककंवा -- तुला पाहीज ेतस ेकर. 

त ूनेम धर आसण मी त्यासाठी सदवै तयार आह.े” 

मी दोन सकंेदानी असे जाहीर केल ेकी मला आत्ता नमेबाजी करायची नाही. 

त्यामळेु युद्धाचा शवेट झाला.  

मी नोकरीतनू सनवतृ्त झालो व त े छोटे गाव सोडल.े त्या ददवसापासनू सडू 

घ्यायच्या भावनने ेमी झपाटलो आह.े आता माझी वळे आली आह े–-"  

सससल्व्हयोन ेत्याच्या सखशातनू त्याला सकाळी समळालेल ेपत्र काढल ेव मला 

वाचायला ददल.े लेखकान े( बहुधा त्याचा एजटं ) त्याला मॉस्कोहून कळवले होत ेकी 

‘तो मनकुय’ लवकरच कायदशेीरपणे एका तरुण, सुदंर मुलीशी लग्न करतो आह.े 

सससल्व्हयो म्हणाला, “‘तो मनकुय’ कोण आह ेयाचा अदंाज त ूकरू शकतोस. मी 

मॉस्कोला चाललो आह.े त्याच्या लग्नाच्या िणी तो त्याच बदेरकारपणे, मतृ्युला 

सामोरा जायला तयार आह े का त े बघ.ू एकदा त्याच्या टोपीतील चरेींसकट तो 

त्यासाठी तयार होता.  

एवढे बोलनू सससल्व्हयो उठला. त्याची टोपी जसमनीवर रे्फकली व खोलीत 

सपंजऱ्यातील वाघासारख्या रे्फऱ्या मारू लागला. मी स्तब्धपण ेत्याच ेबोलण ेऐकून 

घतेल ेहोत ेपण मी सवसचत्र भावनने ेगोंधळून गेलो होतो.  

नोकरान ेआत यऊेन घोडे तयार असल्याच ेसासंगतल.े सससल्व्हयोन ेमाझा हात 

प्रेमान े दाबला. आम्ही समठी मारली. त्यान े घोडागाडीत त्याची जागा घतेली. 

प्रवासाच्या बगॅा सतथे ठेवलले्या होत्या. एकीत सपस्तुल े होती व दसुरीमध्य े इतर 

सामान होत.े आम्ही परत एकदा सनरोप घतेला व घोडे वगेान ेसनघाल.े  
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खूप वष े गेली. पररसस्थतीमुळे, आता मी एका लहानशा टुकार गावात, 

सस्थरस्थावर झालो होतो. शतेी करत होतो. मी माझ्या आधीच्या उत्साहान े

सळसळत्या व स्वच्छंदी जीवनाची आठवण काढून, उसास ेसोडायला सवसरत नव्हतो. 

उन्हाळ्यातील व थडंीतील सधं्याकाळी एकातंवासात घालवणे, ह ेमला सचडसचडे 

बनवणारे होत.े मी रात्रीच्या जवेणापयतंचा वळे, कसाबसा तथेील बलेीर्फबरोबर 

गप्पा मारण्यात घालवत असे. एक रे्फरर्फटका मारून काम कस ेचालल ेआह ेते बघ.े 

ककंवा नवीन इमारतीत एखादी चक्कर मारत अस.े पण अधंार पडू लागला, की आता 

एकट्यान ेकसा वळे घालवायचा असा सवचार करून, मी हताश होत अस.े कपाटात 

व साठवण खोलीत काही पसु्तके असल्याचे माझ्या लिात आले होत.े माझे घर 

साभंाळणारी कीरीलोवना मला ज्या गोष्टी सागंे, त्या माझ्याशीच सबंसंधत असत. 

शतेकरी बायकाचंी गाणी मला दःुखी करत. मग मी सपत बस ेपण त्यान ेमाझ ेडोके 

दखु.े ‘दारूत दःुख बडुवणारा’ असा मी बनत चालल्याची, मला भीती वाटू लागली 

होती. -- ‘सवावत अट्टल दारु्ा!’ अशी अनके उदाहरण ेमी पाहीली होती. एकदोन 

दारुडे सोडून, मला सख्खे शेजारी कुणी नव्हत.े त्या दारु्ाचंे सभंाषण म्हणज े

सुस्कारे व उसास ेअसत. त्यापिेा माझ ेएकटेपण मला परवडत अस.े 

घरापासनू थो्ाच अंतरावर, श्रीमतं बाईसाहबे -- च्या मालकीची मोठी 

इस्टेट होती. सतथ े र्फक्त राखणदार रहात अस.े त्या बाईसाहबे त्याचं्या लग्नाच्या 

पहील्या वषी एकदा इथ े आल्या होत्या व मसहनाभर राहील्या होत्या. माझ्या 

सनवतृ्तीनतंरच्या दसुऱ्या उन्हाळ्यात अशी अर्फवा पसरली की बाईसाहबे व त्याचंा 

नवरा आता इथ ेयेणार आहते. त्याप्रमाण ेत ेजनूच्या सरुवातीला आल.े  

त्या प्रदशेात रहाणाऱ्या लोकासंाठी, अस े श्रीमतं शेजारी रहायला यणेे ही 

महत्वाची गोष्ट होती. दोन मसहन ेआधी व तीन मसहने नतंर त्याची चचाव होत राहीली. 
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माझ्या बाबतीत म्हणाल तर मी कबलू करतो की, तरुण व सुदंर शेजारणीच्या 

वास्तव्याचा, माझ्यावर खोल पररणाम झाला. मी उत्सकुतने ेसतची वाट पाहू लागलो. 

आसण त्याप्रमाणे सतच्या आगमनानतंर पहील्या रसववारी, मी त्याचंा सवावत जवळील 

शेजारी व नम्र सवेक म्हणनू ओळख करून घ्यायला, रात्रीच्या जवेणानतंर बाहरे 

पडलो.  

एका नोकरान ेमला त्या बाईसाहबेाचं्या खोलीकडे नेल ेव मी आल्याची वदी 

ददली. तो मोठा हॉल चनैीच्या वस्तूंनी सजवलेला होता. सपतळी चौकट असलेली 

सभतंीवरील कपाटे पसु्तकानंी लगडलेली होती. शेकोटीवरील सगंमरवरी कट्टट्यावर 

मोठा आरसा होता. जसमनीवर सहरवा गासलचा घातला होता. चनैीची सवय नसलेला 

व छोट्याशा गरीब घरात रहाणाऱ्या मला, असा भपका पहायची वेळ आली नव्हती. 

माझ्यावर र्फार दडपण आल.े मनातनू थोडा घाबरून, मी त्या जमीनदाराची वाट बघ ू

लागलो. 

दारे उघडली गेली व आसण साधारण बसत्तशीचा एक देखणा माणूस, माझ्याकडे 

मोकळेपणे व समत्रत्वान ेचालत आला. मी धीर गोळा करून माझी ओळख करून दऊे 

लागलो, पण मला त्यान ेअडवल.े आम्ही खाली बसलो. त्याच्या सहज व सौहादवपणूव 

भाषणान,े माझा बजुरेपणा कमी झाला. मी माझा नहेमीचा धीटपणा परत आणायचा 

प्रयत्न करत होतो, तवेढ्यात अचानक बाईसाहबे आत आल्या आसण मी पवूीपिेाही 

गोंधळून गेलो. खरेच, ती र्फार सुदंर होती. जमीनदारान ेमाझी सतच्याशी ओळख 

करून ददली. मी माझ्यावर दडपण न आणण्याचा प्रयत्न केला. पण मी सजतका 

मोकळेपणा दाखवायचा प्रयत्न करू लागलो, सततका मी असधकासधक सकंोचत गेलो. 
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मी भानावर यऊेन नवीन ओळखीला सरावपेयंत, ते एकमकेाशंी बोल ूलागल.े मी एक 

चागंला शेजारी असल्यासारखे, सहजपण ेमाझ्याशी वाग ूलागले.  

मध्यतंरीच्या काळात मी पसु्तके व सचत्र ेन्याहाळत दर्फरू लागलो. मी काही 

सचत्रातील जाणकार नव्हतो. पण त्यातील एका सचत्रान ेमाझ ेलि वधेनू घतेल.े त्यात 

सस्वझलडंमधील एक दकृय काढल ेहोत.े पण मला त े सचत्र बघनू नव्हे, तर त्यावर 

एकाखाली एक पडललेी दोन भोके बघनू, धक्का बसला.  

मी जमीनदाराकडे वळून म्हणालो, “हा चागंला नमे आह.े” 

तो उत्तरला, “हो. असतशय वसैशकट्यपूणव नमे! तमु्ही पण नमेबाज आहात का?” 

“हो. बऱ्यापकैी.” माझ्या ओळखीच्या सवषयावर सभंाषण शवेटी सरुु झालेल े

बघनू मी सनःश्वास टाकला. “मी तीस रु्फट अंतरावरून पत्त्यामंधील सचत्रावंर एकदाही 

न चकुता, गोळी मारू शकतो. अथावत माझ्या ओळखीच्या सपस्तलुातनूच!”  

जागरूकपण ेबाईसाहबे उद्गारल्या, “खरे की काय? आसण डार्लवग, त ूअस ेकरू 

शकतोस का?” 

जमीनदार बोलला, “एखाद ेददवशी आपण प्रयत्न करून बघ.ू चार वषावत मी 

हातात सपस्तुल घतेल ेनाही, पण त्यापवूी मी बऱ्यापकैी नमेबाज होतो.” 

मी मल्लीनाथी केली, “ओहो, तर मग मी बटे लावतो, की तमु्ही वीस रू्फट 

अंतरावरुनही असा नेम साध ू शकणार नाही. सपस्तुलाच्या नमेबाजीसाठी रोजचा 

सराव आवश्यक असतो. ह ेमला अनभुवान ेमासहती आह.े आमच्या तकुडीतील मी 

एक नावाजलेला नमेबाज होतो. एकदा अस ेझाल ेकी मी मसहन्याभरात सपस्तलुाला 

हात लावला नाही. कारण त े दरुुस्तीला गेल े होत.े आसण तमु्हाला काय वाटते, 
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जमीनदारसाहबे? मग मी पचंवीस रु्फटावरील बाटलीला नमे मारायला गलेो तवे्हा 

तो चार वळेा हुकला. आमचा कॅप्टन र्फार हुशार माणसू होता. सवशषेतः हलणाऱ्या 

वस्तवूर तो अचकू नमे साधे. तवे्हा तो सहज सतथ ेआला व मला म्हणाला, “अरे भावा, 

काय झाल ेआहे त ेमी तलुा सागंतो. बाटलीच्या बाबतीत, तझुा हात उचलला जात 

नाही आह.े नाही. जमीनदारसाहबे, तमुच्या सरावाला कमी लेख ूनका. नाहीतर तमुच े

कसब वाया जाईल. प्रसथतयश नमेबाज रोज सराव करतात -- सनदान ददवसातनू तीन 

वळेा. रोजचा व्होडकाचा पेला ररचवण्याइतकेच ते त्याच्या अगंवळणी पडलेल े

असत.े” 

मला काहीतरी बोलण्यासारख ेसापडले, म्हणनू जमीनदार व बाईसाहबे खूष 

झाल.े 

जमीनदार म्हणाला, “तो नमे कसा साधत असे?” 

“मी तमु्हाला सागंतो, जमीनदारसाहबे. तो सभतंीवर बसललेी माशी बघ.े तमु्ही 

हसता आहात, बाईसाहबे? दवेाशपथ हे खरे आह.े तो माशीला बघनू नोकराणीला 

हाक मारे. “कोझका, सपस्तुल!” कोझका त्याला भरललेे सपस्तुल आणनू दईे. तो नमे 

साध ेव माशी सभतंीवर सचरडली जाई”.  

जमीनदार बोलला, “ह ेअद्दभतुरम्य आह.े त्याचे नाव काय होते?” 

“सससल्व्हयो” 

जमीनदार उडी मारून म्हणाला, “तमु्हाला सससल्व्हयो मासहती आह?े 

“मला तो कसा मासहती नसेल? मी त्याचा समत्र होतो. आमचा तकुडीत तो 

एखाद्या भावासारखा ककंवा समत्रासारखा होता. पण गलेी पाच वष ेमला त्याची काही 

बातमी नाही. तमु्हालाही तो मासहती आह ेका?” 
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“हो. मला तो चागंलाच मासहती आह.े त्यान े तमु्हाला कधी त्या सवसचत्र 

प्रसगंाबद्दल काही सासंगतल ेनाही का?” 

“नाचाच्या वळेी एका वे् ा माणसान े त्याला थोबाडीत मारली, त्याबद्दल 

म्हणता आहात का?” 

“आसण त्यान ेतमु्हाला त्या वे् ा माणसाच ेनाव सासंगतल ेका?” 

“नाही -- कधीच नाही. मला मार्फ करा -- मला मासहती नाही -- नक्की ते तमु्ही 

तर नाही ना?” 

असामान्य रीत्या सचडून जमीनदार म्हणाला, “हो. तो मीच होतो. आसण त्या 

सचत्रावर पडललेी दोन भोके हा आमच्या शवेटच्या भटेीचा परुावा आह े-- “ 

बाईसाहबे बोलल्या, “ओहो डार्लगं, कृपया, त्या घटनचेी आठवण काढू नकोस. 

त ेऐकण ेह ेमाझ्यासाठी उबग आणणारे आह.े” 

जमीनदार उत्तरला, “नाही. मी सवव काही सागंणार. त्याला मासहती आह ेकी 

मी त्याच्या समत्राचा कसा अपमान केला. सससल्व्हयोन ेत्याचा सडू कसा घतेला, ह े

त्याला ऐकू द.े” 

बाईसाहबेानी एक आरामखचुी माझ्याकडे ढकलली. आसण मोठ्या चवीन ेमी 

ती हकीगत ऐकली. 

“पाच वषापंवूी मी लग्न केल.े या गावात आम्ही मधचुदं्र साजरा केला. माझ्या 

आयुकयातील उत्तम िणासंाठी व काही दःुखद आठवणींसाठी, मी या घराच ेॠण 

मानतो. एका सधं्याकाळी आम्ही दोघ े घो्ावरून रपटे मारायला गेलो. माझ्या 

बायकोचा घोडा अडला. सतन ेघाबरून लगाम माझ्याकडे ददला. ती घरी चालत गेली. 
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मी सतच्यापढेु घो्ावरून चाललो होतो. आमच्या दारासमोर मी एक प्रवासी गाडी 

पाहीली. नोकरान ेसासंगतले, की एक माणसू घरात माझी वाट बघतो आह.े मात्र त्या 

माणसान ेत्याच ेनाव सागंण्यास नकार ददल्याच ेतो म्हणाला. तो एवढेच म्हणाला की 

त्याच े माझ्याकडे काम आह.े मी आत सशरलो व अधववट उजडेात त्या माणसाला 

बसघतल.े दाढी वाढललेा व धळुीन ेमाखललेा असा तो होता. तो इथ ेधरुा्ाजवळ 

उभा होता. मी त्याच्याजवळ जाऊन त्याची ओळख सवचारली.” 

‘अरे त ूमला ओळखल ेनाहीस का?’ त्यान ेघाबरट आवाजात सवचारल.े 

मी ओरडलो, “सससल्व्हयो!” मी कबलू करतो, की माझ ेकेसनकेस उभ ेराहील.े 

तो पढेु बोलला, “हो. मी तुझ्यावर एक नमे धरायच े बाकी आह े आसण मी 

सपस्तुल घऊेन आलो आह.े त ूतयार आहसे का?” 

त्याच्या सखशातनू सपस्तुल डोकावत होत.े मी त्याच्यापासनू बारा रु्फट अतंरावर 

कोपऱ्यात उभा रासहलो. माझी बायको यायच्या आत माझ्यावर नेम धरून गोळी 

झाडण्यासाठी मी त्याला सवनवत होतो. तो थाबंला. त्यान ेददव ेलावायला सासंगतल.े 

नोकरानंी मणेबत्त्या आणल्या. मी दारे लावली व कुणाला आत न सोडण्यास सासंगतले 

व परत त्याला लवकर नेम धरण्यास सासंगतल.े त्यान ेसपस्तलु काढून नमे धरला -- 

मी सकंेद मोज ूलागलो -- सतचा सवचार -- अस ेएक समसनट गले.े 

सससल्व्हयोन ेत्याचा हात खाली घतेला.  

तो बोलला, “मला खदे होतो की सपस्तुलात चरेीच्या सबया भरलले्या नाहीत -

- गोळ्या जड आहते. मला अस ेवाटत ेआह,े की आपण इथ ेलढाईसाठी नव्ह ेतर 

खुनासाठी, एकमकेासंमोर उभ ेआहोत. सनःशस्त्र माणसावर शस्त्र चालवायची मला 

सवय नाही. आपण परत सरुवात करू. कोण आधी गोळी झाडणार यासाठी आपण 

सचठ्ठ्ठ्या टाकू.” 
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“माझ ेडोके गरगरू लागले -- मला वाटले ह ेकबलू करू नये. शवेटी आम्ही एक 

दसुरे सपस्तलु भरल.े दोन कागदाच ेतकुडे त्या टोपीला लावल ेज्याला मी पवूी भोक 

पाडल ेहोत.े परत एकदा पहीली सचठ्ठी मी उचलली.  

जे हस ूमी कधीही सवसरणार नाही, अस ेहस ूहसत तो म्हणाला, “अरे, त ूतर 

भलताच सदुवैी सनघालास. आता मला समजेना की माझ्या हातनू काय होणार आह.े 

त्यान ेमला गोळी मारायला लावली –- मी बार उडवला आसण गोळी सचत्राला 

लागली.” 

त्या जमीनदारान ेहात उंचावनू मला, सचत्राला गोळी लागनू पडलेली भोके 

दाखवली. त्याचा चहेरा आगीसारखा लाल झाला होता. बाईसाहबे त्याचं्या पाढंऱ्या 

रुमालापेिा पाढंऱ्या र्फटक पडल्या होत्या. मी अवाक झालो.  

जमीनदार पढेु बोलला, “मी बार उडवला आसण दवेाच्या कृपने ेतो चकुला. मग 

सससल्व्हयो -- त्या िणी तो र्फार भयानक ददसत होता -- त्यान ेमाझ्यावर नमे धरायला 

सरुवात केली. अचानक दार उघडले व माशाने ककंकाळी मारून धावत यते मला 

गळासमठी घातली. सतच्या यणे्यान ेमाझ ेअवसान गोळा झाल.े “सप्रय,े तुला ददसत 

नाही का, की आमचा काही सवनोद चालला आह.े त ूदकती घाबरली आहेस! जा. एक 

पेलाभर पाणी सपऊन य.े मी तझुी माझ्या जनु्या समत्राशी व सहकाऱ्याशी, ओळख 

करून दतेो.”  

माशाचा माझ्या शब्दावंर सवश्वास बसनेा. ठाम असलले्या सससल्व्हयोकडे वळत 

सतन ेसवचारल,े “मला सागंा, माझा नवरा खरे बोलतो आह ेका? ह ेखरे आह ेका की 

तुमच्या दोघात काही सवनोद चालला आहे?” 
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सससल्व्हयो उत्तरला, “बाईसाहबे, तो नहेमीच सवनोद करत असतो. एकदा 

सवनोद करण्याच्या भरात त्यान े माझ्या थोबाडीत मारली. त्याच्याही पढेु जाऊन 

त्यान ेमाझ्या डोक्यावरील टोपीला नमे धरून गोळी मारली. सवनोद करताना माझा 

जीव थोडक्यात बचावला. आसण आता मला सवनोद करायची इच्छा आह.े” 

एवढे बोलून तो माझ्यावर नमे धरु लागला होता -- सतच्यासमोर! माशान े

त्याच्या पायावर लोळण घतेली. 

मी रागान ेओरडलो, “माशा, उठ. ह ेलासजरवाण ेआह.े आसण तमु्ही सर, त्या 

गरीब बाईची चषे्टा करण ेथाबंवाल का? तमु्ही गोळी चालवणार आहात की नाही?” 

सससल्व्हयो उद्गारला, “नाही. मी गोळी चालवणार नाही. माझे समाधान झाल.े 

मी तलुा रागावलेल ेव दःुखी झालेल ेपाहीले. मी तुला माझ्यावर गोळी चालवायला 

लावले आसण माझ ेसमाधान झाल.े मी तलुा तुझ्या सद्दसदसववकेबुद्धीवर सोडून दतेो.” 

एवढे बोलून तो सनघाला होता. पण दारात थाबंला व मी गोळी मारुन भोके 

पडलले्या सचत्राकडे बघ ूलागला. त्यावर नमे न धरता त्यान ेगोळी चालवली व गेला. 

माझ्या बायकोला चक्कर आली. नोकर त्याला थाबंव ूशकल ेनाहीत. ते त्याच्याकड े

घाबरून बघत राहीले. तो पायऱ्या उतरून गेला. त्याच्या चालकाला बोलावल.े मी 

भानावर यणे्यापवूी तो गेललेा होता.” 

जमीनदार बोलायचा थाबंला. अशा तऱ्हने े मला ज्या गोष्टीच्या सरुवातीने 

चक्रावनू टाकल ेहोते, त्या गोष्टीचा शवेट कळला. त्या गोष्टीचा नायक मला कधीच 

भटेला नाही. अस े ऐकण्यात आल े की अलके्झाडंर सपससलाटंी यान े सरकारसवरुद्ध 

केलले्या उठावामध्य े सससल्व्हयोने, स्त्रीकुटंुबप्रधान पलटणीच े नतेतृ्व केल े आसण  

स्कुलीअनॅीच्या लढाईत तो मारला गलेा. 
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In Another Country 

By  

Arnest  Hemingway 

दसुऱ्या दशेात 

 

 

पानगळीच्या ॠततु, नहेमीच लढाई चालू असते, पण आता आम्हाला, सतच े

काही वाटेनास ेझाल.े समलानमध्य ेतेव्हा थडंी होती. ददवस खपू लहान होता. मग 

सवजेच े ददव े आले, तेव्हा सखडकीतनू बाहरे रस्त्यावर बघणे, आनदंदायी झाल.े 

कोल्यहाचं्या केसाळ कातडीवर बर्फावची भरुभरू पडत होती व शेपटीत वारा भरत 
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होता. दकुानाचं्या बाहरे मोठी मौजमजा चालली होती. हरीण ेजडशीळ होऊन, एका 

जागी सखळल्यासारखी झाली होती. छोटे पिी, वाऱ्यावर उडत होत ेव वारा त्याचंी 

सपस ेउडवत होता. ही पानगळीतील, थडंी होती. डोंगराकडून वारा वहात होता.  

आम्ही सगळे रोज दपुारी इसस्पतळात अस.ू सधंीप्रकाशात गावातनू 

इसस्पतळात जाण्याच ेअनके रस्त ेहोत.े दोन रस्त ेकालव्याच्या कडेनी होत ेपण त े

लाबंच े होत.े पण तमु्ही नहेमीच कालव्यावरून पलू ओलाडूंन, इसस्पतळात सशरत 

होतात. यासाठी तीन पुलाचंा पयावय होता. त्यापकैी एका पलुावर, एक बाई लालसर, 

तपदकरी, सशगंाडे सवकत असे. सतच्यासमोर कोळशाची शगेडी अस.े सतथे उभ ेरासहले, 

की उबदार वाटे आसण सखशातील सशगंाड ेकोमट असत. इसस्पतळ खपू जनु ेव सुदंर 

होत.े तमु्ही गटेमधनू आत सशरलात, की अंगण ओलाडूंन मागच्या गटेच्या बाहरे 

पडता. जनु्या इसस्पतळामाग ेसवटाचं ेबाधंकाम केल ेहोत,े सतथ ेआम्ही दर दपुारी भटेत 

अस.ू सववजण नम्र होत ेव दसुऱ्यानंा काय दखुापत झाली आहे, त्यात त्याना रुची 

होती. बराच बदल घडवनू आणणाऱ्या दफ़जीओथरेपीच्या ( मसाज, शके  व 

व्यायामाची  मशीन्स ) मशीन्सजवळ, आम्ही बसत अस.ू  

मी बसलले्या मसशनच्या जवळ डॉक्टर आल ेव म्हणाले, “या युद्धाच्या पवूी 

तुला, सवावत जास्त काय करायला आवडायचे? त ूकाही खेळ खळेायचास का?” 

मी म्हणालो, “हो. रू्फटबॉल.” 

त ेबोलल,े “छान. त ूपवूीपिेादेखील जास्त चागंला, तो खळे खळूे शकशील.” 

माझा गडुघा वाकला नाही आसण गडुघ्यापासनू सरळ घोट्यापयतं, पोटऱ्यांच े

स्नाय ू नसल्यासारखा पाय खाली पडला. गडुघा वाकवण्यासाठी व तीन चाकाचंी 
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सायकल चालवताना होत ेतशी पायाचंी गोलगोल हालचाल करण्यासाठी, मी मशीन 

वापरत होतो. अजनू गडुघा नीट वाकत नव्हता. त्याऐवजी वाकवायच्या भागाजवळ 

आल,े की मशीन वडेेवाकडे हलत होत.े डॉक्टर बोलले, “ह ेअस ेहोणे थाबंले. तू सदुवैी, 

तरुण माणसू आहसे. त ूएखाद्या कसबी खळेाडूप्रमाणे, रू्फटबॉल खेळू शकशील.” 

पढुच्या मशीनवर एक मेजर होता. त्याला बाळासारखा लहानसा हात होता. 

डॉक्टरानंी त्याचा हात तपासला, तवे्हा त्यान ेमाझ्याकडे बघून डोळे समचकावल.े तो 

हात, दोन चामडी पट्टट्यामंध्य ेहोता. तो वरखाली होत अस ेव कडक झालेली बोटे 

उघडसमट होत असत. “डॉक्टर, मी सदु्धा रू्फटबॉल खेळू शकेन का?” तो युद्धापवूी 

इटालीतील एक उत्तम रे्फन्सर ( तलवारबाजी करणारा, त्यासाठी आवश्यक असे, 

सरंिक कपडे घालणारा ) होता.  

डॉक्टर माग े असलले्या खोलीतील त्याचं्या कायावलयात गले े व मेजरप्रमाण े

असलले्या छोट्या हाताचा, र्फोटो घेऊन आले. मशीनच ेउपचार घेण्यापवूीचा तो हात 

होता. नतंर तो थोडा मोठा झाला होता. त्याच्या चागंल्या हातान ेमजेरने, तो र्फोटो 

धरला व त्याकडे काळजीपवूवक पासहल.े   

त्यान ेसवचारल,े “जखम?” 

डॉक्टर उत्तरले, “एक औद्योसगक अपघात.” 

मेजर म्हणाला, “खपू ददलचस्प आह.े खूपच ददलचस्प.” व र्फोटो परत 

डॉक्टराचं्या हातात ददला.  

“तमु्हाला आत्मसवश्वास आह?े” 
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मेजर बोलला, “नाही.” 

माझ्या वयाची तीन मुल े सतथ े रोज यते असत. त े समलानच ेहोत.े त्यातील 

एकजण वकील होणार होता. एकजण सचत्रकार आसण एकाचा कल ससैनक होण्याकडे 

होता. मसशनच े उपचार घऊेन झाल्यावर, कधीकधी आम्ही, स्कालापासनू जवळ 

असलले्या, कोव्हा नावाच्या रेस्टॉरंटमध्य े जात अस.ू आम्ही चौघजेण असल्याने, 

जवळचा रस्ता म्हणनू, कम्यसुनस्ट लोकाचं्या घरावरून जात अस.ू आम्ही ऑदर्फसर 

असल्यान,े त े लोक आमचा द्वषे करत असत. आम्ही सतथनू जाताना, दारूचा 

दकुानातनू कोणी ओरडे, “गल्लीतल ेबसक्या आवाजाच ेऑदर्फसर” अजनू एक मुलगा 

आमच्याबरोबर कधीकधी यईे. मग आम्ही पाचजण होत अस.ू तो काळा रेशमी रुमाल 

त्याच्या चहेऱ्याभोवती बाधंत अस.े कारण त्याला तेव्हा नाक नव्हत.े त्याचा चहेरा 

नव्यान ेतयार करायला हवा होता. तो समसलट्री सशिणसंस्थतेनू, सनै्यात गलेा होता. 

युद्धावर गले्याच्या पहील्याच ददवशी, एका तासात, तो जखमी झाला. तो एका जनु्या 

वळणाच्या कुटंुबातनू आला होता. त्याच्या चहेऱ्याच ेपनुरुज्जीवन करताना, त्याना 

हुबहेूब त्याच ेनाक समळाल ेनाही. तो दसिण अमरेरकेला गेला व एका बकेँत काम करू 

लागला. पण ही खूप वषापंवूीची गोष्ट आह.े नतंर त्याची काही खबरबात, कळली 

नाही. आम्ही एवढेच ऐकून होतो, की सतथ ेनहेमीच यदु्धजन्य पररसस्थती अस.े पण 

आम्हाला त्यात पडायचे काही कारण नव्हत.े  

काळा रुमालवाला मलुगा सोडून, आम्हाला सगळ्याना, शौयवपदके पण सारखी 

समळालेली होती. तो मुलगा शौयवपदके समळवण्यासाठी, गलेी अनके वष ेआघाडीवर 

गेलेलाच नव्हता. उदास चहेऱ्याच्या उंच मुलाला, वकील व्हायचे होत े पण तो, 

आदीतीचा (पसहल्या महायुद्धातील, सवशषे इटसलअन सनै्य ) लफे्टनटं झाला. त्याला 



52 
 

तीन पदके समळाली, तर आम्हाला प्रत्यकेी एकेकच समळाल ेहोत.े तो खपू वषे जगला. 

तो थोडा कशाचहेी लागत ेनसणारा असा होता. आम्ही त्याच्या मानान ेआयकुयात 

तसे, गुतंलेल े होतो. आम्ही रोज दपुारी इसस्पतळात यते असल्याने, एकत्र होतो. 

गावामधील अवघड भाग कोव्हां, यथे ेअधंारात चालत जात असू, तेव्हा दारुच्या 

दकुानात उजडे अस ेव सगंीत चालू असे. कधीकधी पदपथावर स्त्री पुरुषाचंी एवढी 

गदी अस,े की आम्हाला त्याना ढकलनू चालाव ेलाग.े कधीकधी आमची शारीररक 

दबुवलता लिात न घतेा, लोक आमच्याबद्दल नावड दाखवत, तेव्हा आम्हाला सतथ े

अडकल्यासारख ेहोई, कोव्हा ह ेश्रीमतं, उबदार व मदं उजडेाच ेरठकाण होते, ह ेआम्ही 

सववजण जाणनू होतो. आता ददवसातील काही वळे, हा भाग गोंगाटाचा व धरुकट 

असतो. सतथ ेटेबलावंर मुलींचा वावर असतो व सभतंींवरील कप्प्यांमध्य ेसचत्राचं ेपपेर 

असतात. कोव्हामधील मुली टोकाच्या दशेभक्त होत्या. आसण माझ्या अस ेलिात आल े

की, इटालीतील सवावत जास्त दशेभक्ती ही कॅरे्फमधील मुलींमध्यचे आढळत े-- आसण 

मला वाटत ेकी त्या अजनूही दशेभक्त असतील. मी पदके समळवण्यासाठी काय केले, 

अस ेमला मुल ेसवचारत व पसहल्यादंा ती माझ्याशी, र्फार नम्रपण ेवागत. मी त्याना 

सुदंर भाषते सलसहलेल ेआपलेपणा   जपणारे कागद दाखवल.े पण खरे तर, त ेसवशषेण े

वगळून अस ेहोत,े की मी अमरेरकन असल्याने, मला त ेशौयवपदक दणे्यात आल ेहोत.े 

जरी बाहरेच्या लोकापंिेा, मी त्याचंा समत्र होतो, तरी मग त्याचंी, माझ्याशी 

वागायची पद्धत थोडी बदलली. मी त्याचंा समत्र होतो पण शौयवपदकावर सलसहलेल े

वाचल्यावर, मी त्याचं्यापकैी नव्हतो. त्यानंी शौयवपदक समळवण्यासाठी माझ्यापिेा 

वगेळ्या गोष्टी केल्या होत्या. मी जखमी होतो, ह ेखरे आहे पण आम्हा सगळ्याना 

मासहती होत,े की तो सनव्वळ एक अपघात होता. मला ररसबनीची कधीच लाज 
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वाटली नाही तरी पण, कॉकटेल पाटीनतंर मी अशी कल्पना करे, की त्यानंी 

शौयवपदकासाठी ज ेकेले आह ेत ेसवव, मीदखेील केल ेआह.े नतंर गार वारा खात, बदं 

दकुान े बघत, ररकाम्या रस्त्यान े घरी परतताना, रस्त्यावंरील ददव्याचं्या उजडेात 

रहाताना, मी स्वतःशी कबलू करे, की मी अस े काहीही केलेल े नाही. मग मला 

मरणाची र्फार भीती वाटे. मी अथंरुणावर एकटा पडून, मरणाच्या भीतीबद्दल सवचार 

करत राही व असा सवचार करे, की मी परत युद्धावर जाईन, तेव्हा मी कसा असने. 

शौयवपदक समळवलेल ेआम्ही सतघ,े सशकारी ससाण्यासारख ेहोतो. मी ससाणा 

नव्हतो पण, ज्यानंी कधीच सशकार केली नाही त्याचं्यासाठी, मी कदासचत ससाणा 

असने. आम्हा सतघाना ह ेजास्त चागंल ेमासहती होत.े त्यामळेु आम्ही अलग पडलो. 

पण आम्ही त्या पसहल्याच ददवशी जखमी झालले्या मलुाचे, चागंल े समत्र रासहलो. 

कारण त्याला ह ेकधीच मासहती झाल ेनव्हते, की तो आघाडीवर कस ेलढला असता. 

त्यामळेु त्याला कदासचत, कधीच मान समळणार नाही. तो मला आवडला, कारण मी 

असा सवचार केला, की तो कदासचत ससाणाही ठरला नसता. 

उत्तम रे्फन्सर असललेा मेजर, शरूपणावर सवश्वास ठेवत नस.े आम्ही मशीनच े

उपचार घते असतानाचा त्याचा बराचसा वळे तो, माझ्या व्याकरणाच्या चकुा 

काढण्यात घालवत अस.े मी ज्या तऱ्हने ेइटालीयन बोलत असे, त्याबद्दल तो माझ े

कौतकु करे. आम्ही आपापसात सहजतने े बोलत अस.ू एकदा मी म्हणालो,  

“माझ्यासाठी इटालीयन इतकी सोपी भाषा आह,े की मी त्यात र्फार रुची घते नाही. 

प्रत्यके गोष्ट बोलायला सोपी असत.े” तवे्हा मजेर म्हणाला, “हो. हो. मग त ू तझु े

व्याकरण का सधुारत नाहीस?” मग आम्ही, व्याकरणाचा उपयोग करायला सरुवात 
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केली. मग मला इटालीयन भाषा, इतकी कठीण वाटू लागली, की मी बोलायच्या 

आधी, प्रथम मनात व्याकरणाचा सवचार करु लागलो.  

मेजर इसस्पतळात अगदी सनयसमतपण ेयते अस.े एक ददवससदु्धा त्यान ेकधी 

चुकवला नाही. तरीही मला खात्री आहे, की त्याचा मशीन्सवर सवश्वास नव्हता. असा 

एक काळ होता, की जेव्हा आमच्यापकैी कोणीच, मशीन्सवर सवश्वास ठेवत नस.े एक 

ददवस मेजर बोलला, की ही सवव बकवास आह.े मशीन नवी होती आसण ती कशी 

आहते, ह ेआम्ही ससध्द करणार होतो. तो म्हणाला, “ही मखूवपणाची कल्पना आह.े 

सनव्वळ पसु्तकी कल्पना!” मी तवे्हा व्याकरण सशकलो नव्हतो आसण तो म्हणाला, की 

मी मूखव व अशक्य गावठी आह.े आसण तो माझ्या नादी लागनू अजूनच मखूवपणा करतो 

आह.े तो एक छोटासा मनकुय होता व तो त्याच्या खुचीत उजवा हात मसशनमध्य े

ठेऊन सरळ बसत अस.े त्याचा हात व बोटे वरखाली होत असताना, तो सरळ 

सभतंीकडे बघ.े  

तो मला सवचारी, “जर यधु्द सपंल,े तर त ूकाय करणार, म्हणज ेजर संपल ेतर? 

व्याकरणशधु्द बोल.”  

“मी अमरेरकन प्रदशेात जाईन.” 

“तझु ेलग्न झाल ेआह ेका?” 

“नाही. पण मला आशा आह,े की त ेहोईल.” 

तो रागावनू म्हणाला, “त ूर्फारच मूखव आहसे. मनकुयान ेलग्न करता कामा नये.” 

“का महाशय?” 
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“मला, महाशय म्हण ूनकोस.” 

“मनकुयान ेका लग्न करू नय?े’ 

तो रागान ेओरडला, “तो लग्न करू शकत नाही. तो लग्न करू शकत नाही. जर 

तो सववस्व गमावणार असले, तर त्यान ेतशी पररसस्थती सनमावण करू नय.े सवव काही 

सनसटून जाईल, अशी पररसस्थती सनमावण करू नय.े आपल्याकडून काय सनसटून 

जाणार नाही, याचा त्यान ेसवचार करावा.” 

तो र्फार रागान ेव कडूपण ेबोलला. आसण बोलताना तो सरळ पढेु बघत होता.  

“पण कशावरून तो, काही गमावले?” 

सभतंीकडे बघत, मेजर बोलला, “तो गमावेल.” मग खाली मशीनकडे बघत, 

त्यान ेस्वतःच्या छोट्या हाताला धक्का ददला. पट्टट्यामंधनू हात बाहरे काढून, माडंीवर 

आपटला. तो जवळजवळ ओरडला, “तो गमावेल, माझ्याशी वाद घाल ूनकोस.” त्यान े

मशीन चालवणाऱ्या माणसाला बोलावल.े “इथ ेय ेव ही सभकार गोष्ट बदं कर.” 

प्रकाशाच ेव चोळण्याचे उपचार घणे्यासाठी तो दसुऱ्या खोलीत गेला. मग मी 

त्याला डॉक्टरानंा सवचारताना ऐकल ेकी तो र्फोन करू शकतो का व त्यान ेस्वतःला 

खोलीत बंद करून घतेल.े मग तो परत बाहरे आला, तवे्हा मी दसुऱ्या मशीनवर 

बसलो होतो. त्यान ेअॅप्रन व टोपी घातली होती  तो सरळ माझ्या मसशनकडे आला 

व माझ्या खादं्यावर हात ठेवला.  

त्याच्या चागंल्या हातान ेमला खादं्यावर थोपटत, तो म्हणाला, “मला मार्फ 

कर. मी इतके ताठ्यान ेवागायला नको होत.े माझी बायको नकुतीच वारली आह.े त ू

मला िमा केली पासहजेस.” 
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त्याचा कंटाळा यऊेन मी म्हटले, “ओहो, मला मार्फ कर.” 

तो सतथ,े त्याचा खालचा ओठ चावत उभा राहून बोलला, “ह ेर्फार अवघड 

आह.े मी त्यातनू बाहरे पडू शकत नाही आह.े” 

त्यान े सखडकीतनू, माझ्या आरपार पासहल.े मग तो रडू लागला. “मी खरच, 

त्यातनू बाहरे पडू शकत नाही आह.े” अस ेम्हणताना त्याचा घसा दाटून आला. मग 

रडतरडत, डोके वर करून, भकासपण े कुठेच न बघत, ससैनकी बाण्याने, दोन्ही 

गालावंर अश्र ुघऊेन व ओठ चावत, तो सरळ मशीन्सवरून चालत जाऊन, बाहरे 

पडला. 

डॉक्टरानी मला सासंगतल े की बरीच तरुण असलेली मेजरची बायको, 

न्यमूोसनयान ेवारली. पण अपंगत्वामळेु यदु्धात न लढण्याच ेनक्की होईपयतं, त्यान े

सतच्याशी लग्न केल ेनव्हत.े ती र्फक्त काही ददवस आजारी होती. कुणालाच, ती जाईल 

अस ेवाटले नव्हत.े मजेर तीन ददवस इसस्पतळात आला नाही. नतंर तो नहेमीच्या 

वळेी गणवषेाच्या दडंावर, काळी र्फीत बाधंनू आला. जेव्हा तो परत आला, तवे्हा 

सभतंीवर लोकाचं्या आधीचा जखमा व नतंर मशीनमळेु बऱ्या झालले्या जखमा, याचंे 

मोठे र्फोटो लावल ेहोत.े मजेर वापरायचा त्या मशीनसमोर, आधी त्याच्यासारखा 

असणारा व नतंर मशीनन ेपणूव बऱ्या झालले्या हाताच ेर्फोटो, लावलेल ेहोत.े मला 

मासहती नाही की डॉक्टरानंा त ेकुठे समळाले. मला नहेमी ह ेमासहती होते, की मशीन 

वापरणारे आम्ही पहील े होतो. त्या र्फोटोंमुळे मेजरला तसा काही र्फरक पडलेला 

वाटला नाही. कारण त्यान ेर्फक्त सखडकीतनू बाहरे पासहल.े  
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Dusk  

by  

Saki 

 मावळतीची वळे 

 

झडुुपामंधील उंच वाढलले्या गवताला पाठ टेकून नॉमवन गॉट्टसवबाय, कंुपण 

घातलले्या हाइड बागेच्या कोपऱ्यातील, एका बाकावर बसला. त्याच्या उजव्या 

हाताला, रहदारीची वदवळ चाल ूहोती.  

माचवच्या सरुवातीच्या ददवसातील, सधं्याकाळच ेसाडेसहा वाजले होत.े सववत्र 

हळूहळू, अंधार पडू लागला होता. पण सौम्य चदं्रप्रकाश व रस्त्यावरच्या खूपशा 

ददव्यानंी, थोडा उजडे पडला होता. रस्त्यावर व कडेच्या पदपथावर, सनुसानपणा 

भरून रासहला होता. तरीही अधववट उजडेात, बाकावंरील व खचु्यावंरील दलुवसित 

आकृत्या, शातंपण े हलत होत्या. सावल्या व अंधकु उजडे यातनू ती माणसे, 

अभावानेच ओळख ूयते होती.  
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त्याच्या आत्ताच्या मनसस्थतीत, या दकृयान ेगॉट्टसवबायला आनदं झाला. त्याच्या 

मत ेमावळतीची वेळ, ही पराभवाची द्योतक होती. लढा दऊेन हरलेल ेस्त्री पुरुष, 

काळवडंललेी सनराशा व अधंारमय भसवकयकाळ लपवत, अशा मावळतीच्या वळेेस, 

जण ूओळख हरवलले्या अवस्थते, पढेु यते होत.े त्याचं ेगबाळे कपडे, पडलेल ेखादं ेव 

दःुखी डोळे, याकडे कुणाच ेलि जात नव्हत.े  

पराभतू राजाची नजर नक्कीच सवसचत्र असते. मनकुयाच्या भग्न हृदयासारखी 

कडू गोष्ट नाही.  

त्या आनदंी बागते खरे असायला हवते तस ेलोक सोडून, मावळतीच्या वळेी 

भटकणाऱ्या या लोकानंी, त्याचं्या नजरेत ददसणारा सवसचत्रपणा, काही मदु्दाम 

ओढवनू घतेलेला नव्हता. त े सखन्नपणे, वटवाघळुासारख े सतथ े दर्फरत होत.े 

झडुुपाबंाहरेील कंुपणापलीकडे झगमगता प्रकाश व गदीची रहदारी चालू होती. 

अंधारातनू ददसणाऱ्या प्रकाशमान सखडक्याचंा उजडे, यथेील अधंाराला छेदनू जात 

होता. त्या बाजूला आयुकयाच्या झग्ात यशस्वी ठरलले्या लोकाचं्या, आरोळ्या 

ऐकू यते होत्या. सनुसान जागी बाकावर बसनू, गॉट्टसवबाय काही कल्पनासचत्र ेरंगसवत 

होता. स्वतःची गणना, पराभतू माणसामंध्य े करण्याच्या मनसस्थतीत, तो आत्ता 

होता. पशैासंवषयीच्या त्रासामळेु, त्याला ताण येत नव्हता. त्याची इच्छा असती, तर 

तो प्रकाश व गडबड असलले्या बाजकूडे जाऊ शकला असता. आसण पशैाच ेव सबुत्तचेे 

सुख अनभुवणाऱ्यामंध्य ेककंवा त्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यामंध्ये, जागा पटकाव ूशकला 

असता. पण या िणी तो नाराज झालेला होता. त्याच ेहृद्य जड झाल ेहोत.े तो काही 

महत्वाकािंा बाळग ूशकत नव्हता. ददव्याचं्या खाबंाचं्या उजडेात व अधंारात इतस्तः 
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बागडणाऱ्या लोकांच ेवगीकरण करण्यामध्य ेत्याला थो्ा आसुरी प्रकारचा आनदं 

समळत होता.  

बाकावर त्याच्या शजेारी एक पोक्त सभ्य गहृस्थ, बसला होता. त्याच्यातील 

स्वासभमान जवळजवळ सपंलेला होता. कुणाची व कसलीही अवज्ञा करणे, त्याला 

शक्य नव्हत.े त्याच्या कप्ाना, गबाळेही म्हणता आल ेनसते. अधववट उजडेात ते, 

सनदान समाधानकारक वाटत होत.े कुणी अशी कल्पना करू शकला नसता, की त्यान े

दोन सशसलगं व सहा पनेीची चॉकलटेची पटेी खरेदी केली असेल, ककंवा शटावच्या 

काज्यात गलुाबाच ेरू्फल अडकवल ेअसले. 

ज्यावर कोणीच नाच केला नसता, अशा नक्कीच एखाद्या दयनीय 

वाद्यवृदंातला, तो वाटत होता. ज्याच्या शोकान ेकुणीच दःुखी होत नव्हते, असा या 

जगातील तो शोकाकुल व्यक्ती होता. तो जाण्यासाठी उठला, तवे्हा गॉट्टसवबायन ेअशी 

कल्पना केली, की तो अशा घरी चालला आहे, सजथ ेत्याचा अपमान होतो व कुणीच 

त्याला भाव दते नाही. ककंवा तो अशा एखाद्या गचाळ लॉजमध्य ेचालला आहे, जथेील 

सबल तो भरू शकत नाही. सावल्यामंध्य े त्याची आकृती हळूहळू नाहीशी झाली. 

त्याची बाकावरील जागा ताबडतोब एका नीटनटेका पोषाख केलले्या, तरुण 

माणसान ेघतेली. 

पण तो आधीच्या माणसापेिा, र्फार आनदंी नव्हता. सतथ े बसल्याबसल्या 

त्यान,े जग जण ूत्याच्याशी वाईट वागत असल्यासारखे भासवण्यासाठी, रागारागान े

मोठ्या आवाजात आरडाओरडा सरुु केला.  
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गॉट्टसवबाय म्हणाला, “त ूर्फारशा चागंल्या मनसस्थतीत ददसत नाहीस.” अस े

बोलण्याची तो दखल घईेल, अशी अपिेा तो करत होता.  

तो तरुण मनकुय त्याच्याकडे वळला व आल्हाददायक मोकळेपणा दाखवत 

बोलला, “मी ज्या अडचणीत सापडलो आह,े त्यात त ूसापडला असतास, तर नक्कीच 

चागंल्या मनसस्थतीत राहीला नसतास. मी माझ्या आयकुयातील, घोडचकू केली 

आह.े”  

गॉट्टसवबाय भानावर यते दःुखान ेम्हणाला, “हो का?” 

तरुण माणसान,े त्याचे बोलण ेपढेु चालू ठेवले, “बकव शायरमधील पटॅागोसनअन 

हॉटेलमध्य े रहाण्यासाठी म्हणनू मी आज दपुारी आलो. पण मी सतथ ेआलो तेव्हा 

पासहल,े की काही आठव्ापंवूी त ेपाडून सतथ ेएक ससनेमागहृ बाधंण ेचाल ूझाल े

आह.े काही अतंरावरील दसुऱ्या एका हॉटेलची सशर्फारस, टॅक्सीवाल्यान ेकेली. आसण 

मी सतथ ेगलेो. नतंर मी माझ्या घरच्या लोकाना या हॉटेलचा पत्ता कळवला. नतंर 

मी माझ्या बगॅते टाकायला सवसरलेला साबण आणण्यासाठी बाहरे गलेो. मला 

हॉटेलचा साबण वापरायला आवडत नाही. मग मी इकडेसतकडे थोडा सहडंलो. दकुान े

बघत दर्फरताना, एके रठकाणी पये प्यायलो. आसण मग हॉटेलवर परतायला सनघालो, 

तर मला हॉटेलचा पत्ता, नाव काहीच आठवनेा. लडंनमध्य ेमला कोणी नातवेाईक वा 

समत्र नसल्यान,े माझी चमत्काररक अवस्था झाली. अथावत मी घरच्याना तार करून 

पत्ता समळव ूशकत होतो. पण त्याना अजनू माझ ेपत्र समळाल ेनसेल. कदासचत उद्या 

समळेल. मी अगदी दकरकोळ रक्कम घऊेन हॉटेलबाहरे पडलो होतो. साबण व पये 

खरेदी करण्यात त ेसपंले, त्यामळेु आता माझ्याकडे पसै ेनाहीत. तर असा मी, सखशात 
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र्फक्त दोन पनेी असलले्या अवस्थते, इथ े आलो आह े व रात्री काय कराव े हा 

माझ्यासमोर प्रश्नच आह.े” 

गोष्ट सासंगतल्यावर त्याने, एक मोठा सवराम घतेला. नतंर तो तरुण मनुकय 

पश्चात्तापदग्ध आवाजात म्हणाला, “मला वाटत,े मी तमु्हाला र्फारच को्ात टाकल े

आह.े” 

गॉट्टसवबाय समंजसपणे म्हणाला, “यात अशक्य, असे काही नाही. परदेशच्या 

राजधानीत, माझ्यावर एकदा असाच प्रसगं आल्याच ेआठवत.े आसण तवे्हा आम्ही 

दोघ े होतो. त्यामळेु ती बाब जास्त उल्लखेनीय झाली. नसशबान े आम्हाला एवढे 

आठवल े की आमच े हॉटेल कालव्याशेजारी होत.े मग कालव्याजवळ आल्यावर 

आम्हाला आमच ेहॉटेल सापडल.े” 

त्या जनु्या आठवणीमळेु उद्दीसपत होऊन तो तरुण म्हणाला, “परदशेात अस े

झाल,े तर इतके काही नाही, कारण माणूस तथेील कचरेीत जाऊन मदत माग ूशकतो. 

पण इथे स्वतःच्याच दशेात, तमु्ही अशा गोंधळात सापडलात, तर तमु्ही उपहासाचा 

सवषय होऊ शकता. माझी गोष्ट ऐकून कोणी चागंल्या माणसाने, मला थोडे पसै ेददले, 

तर मी कशीबशी रात्र काढू शकेन. तसहेी माझी गोष्ट अशक्यप्राय कोटीतील 

असल्याच,े तमु्हाला वाटत नाही, म्हणनू मी आनदंी झालो आह.े” 

शवेटचा शरेा असा अदबशीरपण ेमारून, गॉट्टसवबाय उमदेपणा दाखवेल अशी 

आशा, कदासचत त्याला वाटली असावी. 

गॉट्टसवबाय सावकाशीन ेबोलला, “तझु्या गोष्टीतील कच्चा दवुा असा आहे, की त ू

साबण दाखव ूशकत नाहीस.” 
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तरुण मनकुयान ेघाईघाईने, त्याच्या कोटाचे सखस ेचाचपनू बसघतल.े मग तो 

उडी मारत उभा रासहला.  

तो रागान ेपटुपटुला, “माझ्या हातनू तो, हरवललेा ददसतो आह.े” 

गॉट्टसवबाय पढेु बोलला, “एकाच दपुारी हॉटेल व साबण दोन्ही हरवणे, ह े

सनककाळजीपण,े हतेुपरुस्सर केल्याच ेसचुसवत आह.े” पण त्याच ेबोलण ेपरुत ेऐकून 

घेण्यापवूीच, तो तरुण मनुकय चालता झाला. त्याचे डोके ताठ ठेऊन, बहुधा केवळ 

कंटाळून मौजेखातर केलले्या या प्रकारानतंर, तो धमू ठोकून, नाहीसा झाला. 

मनन करत गॉट्टसवबाय स्वतःशीच बोलला, “ह ेदयनीय आह.े स्वतःचा साबण 

दाखवण ेहा या गोष्टीतला, खात्री पटवणारा दवुा होता आसण तरीही ज्यान ेतो दःुखी 

झाला, असा हा र्फक्त थोडासा उल्लखे होता, दकुानातनू नीट कागदात व्यवसस्थत 

गुडंाळललेा साबण पशे करण्याइतकी हुशारी दाखवण्याचा चाणािपणा जर, त्यान े

दाखवला असता, तर तो त्या बाबतीतील बसुद्धमान ठरला असता. त्यासाठी खूप 

काळजीपवूवक बते आखावा लागतो.”  

असा सवचार करत गॉट्टसवबाय, जाण्यासाठी उठला. झालले्या प्रकारावर, तो 

काही ताशरेे ओढत राहीला. बाकाच्या शेजारी एका लबंवतुवळाकार कागदात 

व्यवसस्थत गुडंाळललेी, दकुानातनू आत्ताच आणललेी वाटणारी, अशी काही वस्त ू

पडली होती. तो नक्की साबणच होता. जेव्हा तो तरुण माणसू उभा राहीला तेव्हा, 

नक्कीच त्याच्या कोटाच्या सखशातनू तो साबण पडला होता. दसुऱ्याच िणी गॉट्टसवबाय 

अंधाऱ्या रस्त्यान,े हलकासा कोट घातलले्या तरुणाची आकृती ददसत ेका, ह ेउत्सकुतने े

बघत चालला होता. तो जवळजवळ त्याचा शोध सोडून द्यायच्या सवचारात होता, 
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तेव्हा त्यान ेत्या तरुणाला सभं्रसमत अवस्थेत, गाडीच्या डब्याच्या कडेला उभ ेअसलेल े

पासहल.े बागते सशरून पहावे, की पलुाच्या कोलाहलात समसळून जावे, ह े त्याला 

कळत नव्हत.े बचावात्मक रागाने, तो गरकन वळला आसण गॉट्टसवबायच्या समोर 

उभा ठाकला. साबण हातात धरत, गॉट्टसवबाय त्याला म्हणाला, “तुझ्या गोष्टीतील 

महत्वाचा  खरेपणाचा परुावा, सापडला आह.े जेव्हा त ू बाकावर बसलास, तेव्हा 

तझु्या कोटाच्या सखशातनू तो पडला असावा. त ूगले्यावर मला, तो सतथ ेजसमनीवर 

पडलेला ददसला. मी तझु्यावर असवश्वास दाखवला, त्याबद्दल मला मार्फ कर. पण त ू

खोटारडा असल्यासारखचे, तवे्हा सवव काही वाटत होते. पण आता हा परुावा 

सापडल्यान,े तुला सनदोषी म्हटले पासहज.े तर मग तलुा कदासचत उपयोगी पडेल, 

अस ेह ेएक पौंडाच ेनाणे -- “ 

सवव सशंय दरू झाल्याने, त्या तरुण माणसान े घाईघाईने, ते नाणे सखशात 

टाकले. 

गॉट्टसवबायन ेबोलण ेचाल ूठेवले, “आसण ह ेमाझा पत्ता असललेे काडव. माझ ेपसै े

यते्या आठव्ात केव्हाही परत केलसे तरी चालेल. हा साबण घ ेव परत हरव ूनकोस. 

त्यान ेतझु्या उत्तम समत्राच ेकाम, केल ेआह.े” 

“तमु्हाला हा साबण सापडला, ह ेसदुवैच म्हणायला हव.े स्वरात थोडी असजजी 

आणनू, आभाराच ेएकदोन शब्द बोलत, तो पुलाच्या ददशने ेनाहीसा झाला. 

गॉट्टसवबाय स्वतःशीच बोलला, “गरीब सबचारा, तो जवळजवळ मोडूनच पडला 

होता. खपू कठीण पररसस्थतीतनू बाहरे पडल्याचा, टोकाचा सटुकेचा भाव त्याला 

जाणवला असले, याबद्दल मला खात्री आह.े” सजथ ेह ेनाट्य घडल,े त्या बाकावरून 
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गॉट्टसवबाय परत चाललेला असताना त्याने, मगाचच्या पोक्त सभ्य गहृस्थाला त्या 

बाकाखाली व कडेन ेकाहीतरी शोधताना पासहल.े गॉट्टसवबायन ेत्याला सवचारले, “सर, 

तुमच ेकाही हरवल ेआह ेका?” 

“हो सर, एक साबण.”  

“एखाद्याची पररसस्थती जोखण्यात, मी र्फार चागंला आहे, अस े माझ े

स्वतःबद्दलच ेमत मी न बनवण ेबरे, असा धडा मला यातनू समळाला आह.े” 
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Nap  

by  

Walter De La Mare 

डुलकी 

 

सहवाळ्यातील दपुार चोरपावलानंी रात्रीकडे सरकत होती. आता सकाळच्या 

पावसानतंर सयूव सवरळ ढगाआंडून समस्टर सिप्प याचं्या उपनगरातील घराच्या 

स्लटेच्या छपरावर व धरुा्ावर मदंसा उजडे पाडत होता. सबधं यरुोपभर व 

इंग्लडंभर शसनवार असल्यामुळे, मानवाचं ेअगसणत मोठमोठे समहू रस्त्यावर उतरल े

होत.े सवरळ वस्तीच्या ऑस्टे्रसलयात त ेथोडेर्फार सरुु झाल.े आसण अटलारंटकमधनू 

वहात, सवशाल अमरेरकेत दाखल झाले. सयूवप्रकासशत जनूमधील पाइनच्या 

जंगलातील वारूळ बनवणाऱ्या मुगं्याचं्या गदीसारख े त े वाटत होत.े सिश्चन जग 

आठव्ातील अध्याव सटु्टीची वाट बघत होत.े समस्टर सिप्पही त्यात सामील झाल े

होत.े  
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स्वयंपाकघरातील शगेडीच्या वरील जागते दोन घ्ाळे सवराजमान झालेली 

होती. त्यातील एक, लाकडी डागाळलले्या केसमधील, जनु्या जमान्यातील, सभगंाला 

डोळा लाऊन बघायच्या सचत्रमासलकेसारख ेआनदंी, व पढुील काचेवर लाल व सनळी 

रु्फले असलेल ेहोते, तर दसुऱ्यात “गजर” – होता. तो टीनचा बनवला असला तरी, 

त्याचा आवाज व ददसणे ब्रासचा बनवल्यासारखेच होत.े त्यावर कडी म्हणनू की काय, 

पण एक दलुवसित रागीट राजा एडवडव सातवा, कोर्ा कठोर चहेऱ्याने, एका 

सिसमसचा छापलले्या सचत्रात रोखनू बघताना ददसत होता. त्याच्या छातीवर त्याचा 

राजघराण्यातील हुद्दा सलसहललेा होता.  

समस्टर सिप्प याचं्या स्वयपंाकघरातील टेबल उरलले्या जवेणान ेपसरलेल ेहोत.े 

आठवडाभर चोख सवेा बजावलले्या टेबलाच्या आच्छादनावर हा पसारा पडलेला 

होता. त्याचंी मुलगी समली सहच्या नंतर पाच समसनटानंी, पावणदेोन वाजता, समस्टर 

सिप्प कायावलयातनू घरी आल ेहोत.े समली व समससे सिप्प यानंी आधीच जवेण सरुु 

केल ेहोत.े चाली सिप्प एक तासापवूी थोडा वळे आला होता. आसण जमे्स -- जो 

कधीच सजम ककंवा सजमी झाला नाही -- नतंर लगचेच आला. प्रत्यकेाला त्याच्या 

वाटणीच ेजवेण समळून त ेतपृ्त झाले.  

 घाईघाईच े जवेण आता संपल.े त्याचं्या साखळीच्या घ्ाळाच्या हाताने, 

शटावच्या बाह्या सरसावनू समस्टर सिप्प, त्याचंे भाडंी धणु्याच ेकाम आटपनू, घराच्या 

मागील बाजसू असलले्या खोलीतनू, ररकामा टे्र घऊेन आल.े त ेजोरान ेश्वासोच्छवास 

करत होत.े कधीकधी त े कबूल करत त्याप्रमाणे, अलीकडे त्याना दम लाग.े बाहू 

स्नायुनंी रु्फगलले ेअस ेते, बेली बलेी कंपनीच्या कायावलयातील बठेै काम करणारे, लजेर 

कारकून होत.े रु्फगीर पापण्यानंी अधववट झाकल ेगेलेल ेत्याचं ेबारीक डोळे, तजेस्वी व 
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सनळेशार होत.े गोल डोक्यावर बारीक केलेले केस होत.े मूखव भासणारे ओठ होत.े 

शसनवारी सधं्याकाळी सदु्धा त्याचंी ओघळलेली हनवुटी, आत्ताच दाढी केल्यासारखी 

ददस.े 

शसनवारी दपुारी समस्टर सिप्प खशु असत. जरी त ेह ेकबलू करत नसत, (कारण 

ह ेऐकून रटल्डा रागाव.े) तरी त्याना घरकामात आनंद समळे. चहाच्या दकुानातील 

वटेे्रसची नक्कल करायलाही त्याना आवडे. जवेायची ताटे व सडश जण ू काही न 

मोडणारे व कायम रटकणारे असल्याप्रमाणे, त ेबडवत असत. जेव्हा त ेएकटे भाडंी 

धवुायच्या ससकंशी उभ ेअसत तेव्हा, पूणव वाढ झालले्या घोडीसारख ेसखकंाळत असत. 

त ेपरत एकदा खरकट्या भां् ानंी भरललेा टे्र घऊेन ससकंकडे आल.े  

त े भाडंी कोर्ा करणाऱ्या त्याचं्या बायकोला म्हणाले, “रटल्डा, त ू जा. 

सजच्यामळेु तुला चीड यतेे, ती समससे ब्राऊन एकसारखी दार वाजवत ेआहे” समससे 

सिप्प सचडली होती, त्यापिेा अजनूच सचडलेली ददसली. सतचा चहेरा व हनवुटी 

टोकेरी झाली होती. डोळे काळेकुट्ट झाल ेहोत ेव केस सरळ गडद ददसत होत.े लाबं 

ओल्या बोटानंी सतन ेकपाळावर आलेली बट बाजलूा सारली.  

ती उत्तरली, “मला काय खटकत,े तर त ूस्वतः थोडासदु्धा आनदं घते नाहीस. ह े

आमच्यासाठी बरोबर नाही. मी सकाळ दपुार सधं्याकाळ, राबत असत.े आह ेह ेअस े

आह.े पण इतर नवरे, त्यातनू बाहरे पडतात. मग त ूका नाही? सतला दार वाजवत 

बस ूद.े सतच ेअस ेआहे, की सतच्याकड ेरु्फकट घालवायला, भरपरू पैसा आह.े मला 

कळत नाही, की सतच्या नवीन, नखरेल ड्रेसमध्य ेत ूजास्त लि का घालतोस? 
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‘सतला एवढी नाव ेठेवतसे, मग तू सतच्याबरोबर जातसे तरी का?’ अस ेशब्द 

समस्टर सिप्पच्या मनात आल ेहोत.े ‘त ूखपू काम केल ेआहसे, तर मग आता मी तुला, 

जायला सागंतो आह ेना? अग बाई, थोडी तरी तकव बदु्धी वापर.’ पण तो काही बोलला 

नाही. त्याऐवजी बदेर्फकीरीन े समत्रत्वाच्या आवाजात म्हणाला, “त ेसवव ठीक आह.े 

रटल्डा, त ूजा. मी ह ेसगळे आवरतो. त ूकाळजी करू नकोस. मी माझ्या पद्धतीन े

आनंद घेत, हे सनपटतो. त ूकधी स्वाथी माणसाबंद्दल ऐकल ेनाहीस का? मी तसा 

आह.े” 

त्याची बायको रागावल्याचा आव आणत म्हणाली, “मला सवव ठाऊक आह.े परेु 

झाला शहाणपणा. टोमण ेमारायची काही गरज नाही. सडश धतुाना काळजी घ्या. 

मी या घरातील नाहीच. मी तर शेजारच्या घरची आह!े समसेस ब्राऊनन ेमला पनॅकेक 

ददला. त्यापिेा, वे्ावाक्ा आकाराचा चाम्ाचा तकुडा परवडला. मला वाटत े

एकदा ती मखु्य खानसामा म्हणनू, नोकरी करत होती, त ेनसुत ेदाखवायला. पण 

त्यात काही दम नाही.” 

समस्टर सिप्प मनातल्या मनात म्हणाले, ‘मला सवचाराल तर, माझा ताशरेा 

असा असेल, की ‘ती म्हातारडी, दखुावणारी व खो्ा काढणारी आह’े वरवर त े

शातंपण ेम्हणाले, “हो, रटल्डा, ती ठीक म्हणत ेआह.े त ूकाळजी करू नकोस. त ूजा. 

शसनवार म्हणज ेकठीण वार असतो. पण त ूपरत येशील, तवे्हा तुला काहीही पसारा 

ददसणार नाही.” जण ू काही बळजबरी केल्याप्रमाणे, नापसतंी दशववत सतन े मान 

उडवली. सतन ेचहाच ेर्फडके खुचीवर वाळत टाकल ेव आनदंान ेसनघून गलेी. 
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समस्टर सिप्पनी परत, गरम पाण्याचा नळ सोडला व सशट्टी वाजव ूलागल.े 

गरम पाण्याचा चनैीत वापर -- या गोष्टीवर, त्याचंा भर होता. त ेकाही सगंीतज्ञ 

नव्हत.े त ेजी धनू शोधत होते, ती र्फक्त त्यानंाच मासहती होती. पण त्यामळेु जोरात 

कवायत करत चालणाऱ्या ससैनकासारखा, त्याना काम सनपटायला जोर समळाला व 

त्यानंी काम वळेेपवूीच सपंवल.े त्यामळेु त्याचं्या अगंात, सट्टा लावल्यासारखा जोम 

आला. सजतके त्याना त ेकाम करायला आवडत नसे, सततके जास्त जोरात त ेसशट्टी 

वाजवत. लहान मुलगा असताना त्याना अंधाराच्या भीतीच ेआव्हान समळाल ेहोत.े 

तेव्हा त ेस्वतःला म्हणत, “चालत रहा. पचका होऊ दऊे नको. त ेचागंले नाही.”  

त्याच वळेेस त्याचंा मोठा मुलगा, जमे्स भाडंी धणु्याच्या खोलीच्या दारात 

अवतीणव झाला. तो त्याच्या आईच्या वळणावर गेला होता. त्याचा सनळा लोकरी सटू, 

दर्फकट तपदकरी रंगाचे बटू, दर्फकट जाभंळे मोज े व रठपक्याचंा टाय घालून, तो 

दाखवून दते होता की उत्तम कपडे माणसाला कसा उठाव आणतात. त्याच्या ओठात 

ससगरेट होती. त्याचे डोके लबंवतुवळाकार व चपटे होत.े त्याच्या डोळ्यात, 

ररकामपणाची ओलसर छटा होती. दारापलीकडील दमट वारे्फत त्याने त्याचा चहेरा 

इंच, दोन इंच वळवला. 

तो म्हणाला, “ठीक आह ेडॅड, मी चाललो.”  

त्याच्या वडीलानंी सवचार केला, “अरे बापरे, त ूर्फक्त ती सभकार गोष्ट सोडून 

द्यायला हवीस. धरू, धरू, धरू, सकाळपासनू रात्रीपयतं. आसण अशा केकच्या 

आयससगंसारख्या ददसणाऱ्या तझु्यात व तुझ्या नखरेल, चढेल वागण्यात, मुली 

बघतात तरी काय त ेमला कळत नाही.” असा सवचार करत, ते प्रत्यिात बोलले, 
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“माझ्या मुला, छान. मी तुला मला मदत करण्यासाठी सवचारणार नाही. मी त ेसवव 

काही सावकाशीन ेकरेन. आज दपुारी तझुा कुठे दौरा आह?े” 

“ओहो, इयव्हीच्या लोकाबंरोबर चहा. सतथे र्फारस ेउत्साहवधवक अस ेकाही 

नसणार.” जमे्स तुच्छ भावान ेबोलला. 

“पण मला वाटत,े हा कायवक्रम काही सधं्याकाळभर नसेल.” धुतलेली प्लटे 

जागवेर ठेवत वडील बोलल.े  

“ओहो, मी सागं ूइसच्छतो की, आम्ही रीवोकडे जाऊ ककंवा काहीतरी करू.” 

त्याच े ससगरेटच े शवेटच े थोटूक त्यान े ससकंमध्य े टाकल.े पण वडीलाचं्या सवरोध 

दशववणाऱ्या चहेऱ्याकडे त्याच ेलि गले ेनाही. समस्टर सिप्पनी त ेसचमट्यान ेउचलून, 

त्यासाठी असलले्या योग्य जागी टाकल.े जमे्सने दसुरी ससगरेट पटेवली.  

त्याच ेवडील म्हणाले, “इतका वेळ इथे उभ ेराहून, तझुा रसववारच्या सभेला 

जायचा ड्रेस वारे्फन ेखराब करू नकोस. आसण तसहेी, जमे्स, तू माझ ेसतुारकीच ेछोटेस े

काम केल्याबद्दल, मी तुला पाच सशसलगं देण े लागतो. त े हॉलमधील कपाटात 

असतील.” 

“ओहो डॅड, मी आभारी आह.े मला वाटले, सहा सशसलगं. पण ठीक आहे.” 

वडीलानंी मलुाकडे एक कटाि टाकला -- जळजळीत कटाि -- “अस्स. मग 

सहा घ.े मग तर झाल?े” त ेबोलल.े 

जमे्स डौलदारपणे म्हणाला, “एवढे काही नाही. डॅड, सचडू नका. तमु्ही जास्त, 

करत आहात.” 

समस्टर सिप्प परत त्याचं्या कामाकडे वळले. भावनाचंी असामान्य समसळण 

करून त ेसवचार करत होत ेजस ेकाही त ेर्फक्त समस्टर सिप्प नसनू अनकेजण आहते. 
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ह ेकमी की काय म्हणून, त्याची सशट्टी नव्याने वाजू लागली. जणू काही नळातनू 

जोरात पडणाऱ्या पाण्याच्या आवाजाशी, ती स्पधाव करत होती. धुतलेली शवेटची 

भाडंी टे्रमध्ये पालथी घालनू, मग त्यानी ती भाडंी स्वयंपाक घरातील ओट्यावर व 

कपाटात ठेवली. ससकंची जाळी सार्फ केली. ससकं व त्याजवळील तडा गलेेली र्फरशी 

सार्फ केली. र्फडके वाळत टाकल.े हात धुतले व स्वयंपाकघरात आल.े 

समली त्या आठव्ात सशपं्यान े सशवलले्या छान रंग रटकलले्या कप्ात 

स्वयंपाकघराच्या थो्ाशा रु्फटलले्या र्फरशीवर उभ ेराहून, आरशात स्वतःला बघत 

होती. ती अशक्त व बारीक होती. मध्यभागी भागं पाडलेल ेसतचे मऊ सोनरेी केस, 

सतच्या दवेदतूासारख्या चहेऱ्याभोवती अस ेपसरल ेहोते, की जण ूकाही मध्ययगुीन 

फ्रान्समधील सशल्पाचा नमनुाच आह.े सतन ेजे काही साध ेलहानस ेकपडे घातल ेहोते, 

त ेफ्लॅनलेच्या सनळ्या छान गाउनसारख े ददसत होत.े सतन े सतचा टोपी घातलेला, 

सनमुळता सुदंर चहेरा वळवनू वडीलाकंडे पासहल.े ती प्रत्यके मनकुयप्राण्याकडे असेच 

बघ.े दकुानातील शोकेसमधील सतच्या प्रसतसबबंाकडे व काचमेागील रु्फलाकडेही. सतन े

सतच ेसवव आयकुय नाजूकपणे, सतच्या प्ररेणानंा अनसुरून आसण शब्दातीतपणे, सतच्या 

चाहत्याबंरोबर दर्फरण्यात घालवल.े जरी त ेखपू ददवस सतच्या पदरी रटकत नसल े

तरी, श्वतेराणीला जवेढे नोकर असतील, तवेढी तरूण मलु ेसतचे चाहत ेहोत.े  

सतच ेवडील सवचार करत होते, ‘अग माझ्या मलुी, आरशात बघनू तझुे नखरे 

चालल ेआहते, ते ठीक आह.े पण पढुचा दषृ्टीन ेतू आईला थोडी मदत केलीस व थोड े

पैस ेसमळवलसे, तर जास्त बरे होईल. सवचार करायला शीक.’ ह ेसगळे मनात, पण 

प्रत्यि त ेअस े म्हणाले, “समली, मी खरे तर तुझ्यासारखी छान ददसणारी मलुगी, 
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अजनू पासहली नाही. सप्रय समली, काय ग, या दपुारी हा तारुण्याचा चमचमता अगंार 

कुठून आला?” असवश्वासान ेत्यानंी सतच ेअसभनदंन केल.े  

“चमचमता अंगार! डडॅ, तमु्ही काही बोलता. मला काहीच मासहती नाही. डॅड, 

चमचमता अगंार कसला आला आह!े जलतरंगाच े सरू मखमलीने झाकावते तसा 

समलीचा आवाज खूप खाली गलेा. ती सतचे हलणारे तोंड, काचेच्या पले्यात बघत 

बोलली, “मी खास कुणाबद्दल असा सवचार करत नव्हत.े पण मी सनली गीब्सला वचन 

ददल ेआह.े पण मी एक गोष्ट सागंत ेकी मी आजच्यासारखी ददवसा एवढा वळे बाहरे 

रहाणार नाही.” 

समस्टर सिप्पनी चौकशी केली, “आजच्या ददवसाच ेएवढे काय मोठेसे?” 

“काय मोठेसे? का? इकडे बघा तर खरे! हा ददवसाचा घाणरेडा भाग आह.े” 

सतच्या सुदंर वळणदार ओठामंधनू सटॅीनवरील मोत्यासारख ेशब्द घरंगळल.े सतच्या 

डोळ्याचं्या कोपऱ्यात कृतककोप ददसत होता.  

सतच्या वडीलानंी घाईघाईने सवचारले, “आपल्याकडे लाबं रेनकोट नाही का?” 

“रेनकोट! याच्यावर! ओहो, ते एखाद्या परुुषासारखे ददसले. मला योग्य अस े

ददसल ेपासहज.े” पाणी सपण्याच्या तळ्यात कचरा पडलेला बघनू एखादा काळवीट 

दचकावा तस ेती वसडलाकंडे बघत रासहली.  

सतच्या वसडलामंधील तो खालीवर होणारा आवाज पनु्हा एकदा बाहरे पडला. 

‘अस बघ माझ्या मुली, त ूएका प्रामासणक माणसाची मुलगी आहसे. वे्ावाक्ा 

व भुलवनू जाळ्यात पकडणाऱ्या गोष्टींवर अधी पनेीसदु्धा खचव करण ेम्हणज ेमूखवपणा 

आह.े अशा तऱ्हने े तलुा चागंला नवरा समळणार नाही.’ समस्टर सिप्पनी परत हा 

सवचार सोडून ददला व त्याचं्या सनळ्या डोळ्यानंी मुलीकडे बघनू हसत, त ेम्हणाल,े 
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“माझ्या आवडत्या मलुी, मला सवचार की मी तुला काय समजतो. मी तुला छान, 

समजूतदार व अगदी सरळसाधी तरुण मसहला समजतो. कळल ेका? त ूकाही काळजी 

करू नकोस. मी म्हणतो, अगदी उत्तम असले त्याचीच सनवड कर. (अगदी मनाच्या 

गाभ्यातील उत्तम) आसण अजून एक चालनू आलेल ेचागंल ेस्थळ जाऊ द.े 

त्यानंी शवेटचा चमचा धऊुन, टेबलाच्या खणात टाकला टेबलाचे आच्छादन 

घडी करून ठेवल.े 

समली म्हणाली, “ओहो डॅड, तमु्ही काहीही बोलता. तमु्ही नहेमी माझ्यासाठी 

लग्नाच्या मलुांचाच सवचार करता. जस ेकाही त्यामळेु मोठा बदल घडून यणेार आह.े” 

खोलीभर नजर टाकत ती बोलली, “मला कळत नाही, की आपल ेटेबलाच ेआच्छादन 

कधी स्वच्छ का नसत?े एखाद्या मसैत्रणीला घरी बोलावल ेतर काय असल्या टेबलावर 

बसनू सतने खायच ेका?” 

समस्टर सिप्पच्या मनामध्ये, नवीन प्रकारच ेसवचार अधंकुपणे डोकावल.े ते एक 

समसनट थाबंल ेव टेबलाच्या मातकट आच्छादनाला एक झटका ददला. त्याच्या तीन 

मुलापंकैी एकानहेी गले्या तवेीस वषावत, सशिा म्हणनू सुद्धा त ेआच्छादन कधी सार्फ 

करण्यासाठी काढल ेनव्हत.े त ेत्यानंी त्याचं्या मनाई केलले्या उजव्या हातान ेबराच 

वळे झाडल.े मग वळून त्यानंी शगेडीतील सवस्तवाकडे पाहील.े आसण सवचार केला, 

‘मी म्हटल ेकाय तर र्फक्त गडुीगडुी.’  

त्याचं ेशस्त्र घऊेन, त े म्हणाल,े “मी आईला त ेऐकू दणेार नाही. सप्रय मुली, 

असजबात ऐकू दणेार नाही. आपण आपल ेगसुपत राखनू ठेऊ. आसण वळे बघनू मग त े

सागंायचे. त ू समस्टर राईटना घरी आणलेस तर त्याना र्फक्त टेबलाच े स्वच्छ 
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आच्छादनच ददसणार नाही तर, त्यावर बसनू काही चटपटीत खायलाही समळेल. 

आसण हॉलमध्य ेशकेोटीची उबही समळेल.”  

स्वतःचा चहेरा वडीलानंा पापा घणे्यासाठी पढेु करत सतच्या मकेप पटेीतील 

पावडरच ेरु्फल कधीही सतच्या छोट्याशा नाकाच्या शे्ं ावर आघात करेल या पणूव 

सवश्वासान,े समली म्हणाली, “डॅड, तमु्ही दकती चागंल ेआहात. पण मी कशाबद्दल 

सवचार करू शकत,े असा सवचार तमु्ही केलात यावर माझा सवश्वास बसत नाही आह.े” 

समस्टर सिप्प बोलले, “अच्छा, लाडके. जरा थाबं. मला जाऊन तोंड धतुल े

पासहज.े” 

सतच ेवडील सतच्यामाग ेपसॅेजमध्य ेयेत असताना, समली ककंचाळली, “अच्छा, 

मी जात.े” 

कुणी चौकस जाणारे येणारे लोक बघतील, म्हणनू त्यानंी त्याचं्या शटावच ेहात 

नीट करत, पढुच ेदार उघडल.े 

घरात परतनू त्यानंी लगेच त्याचंा सजना उतरत असलले्या धाकट्या मलुाला, 

चालीला, हटकल.े खरे तर तो पधंरा चालींसारखा सजन्याच्या पायऱ्या इतक्या 

दणादण उतरत होता, की प्रत्यके दणक्याबरोबर, सबंध घर पायावर डुचमळत आह े

की काय अस ेवाटत होत.े त्यामळेु वसडलानंा खूप त्रास होत होता.  

त ेओरडल,े “काय रे मुला, मचॅला चाललास का? एक ददवस त ूनक्की स्वतः 

खेळायला लागशील. नसुती मचॅ बघण्यापिेा त्यात खेळलेल ेबरे!” 

रु्फटबॉलच्या मोसमात, दर शसनवारी, समस्टर सिप्प अशी आग्रही आशादायक 

सवधान ेकरत असत. 
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चालीची त्याला काही हरकत नव्हती. असजबात नव्हती.  

चागंला सवनोद करून त्यान े वसडलाना आश्वस्त केले, “डॅड, मी नाही. मी 

लवकरच एखाद्या खळेाडूला जखमी करण्यासाठी पोसलसाला पैस ेदेणार आह.े तमु्ही 

मला बहुधा पैस ेदऊे शकणार नाही.” 

“तलुा काय द्यायच?े” 

“मला काही पसै ेउसन ेद्यायच.े” 

समस्टर सिप्पचा आतला आवाज ओरडला, ‘ह े चागंल े आह.े मला एक 

समसनटाचीही सवश्रातंी नको का?’ पण त ेसवचार करण,े रु्फकट गले.े त्याऐवजी त्याचंा 

मासल हात त्याचं्या घट्ट पटँच्या सखशात  घालत, त े म्हणाल,े “माझ्या मलुा, तझु े

बरोबर आह.े” त्यानंी सखशातनू मठूभर नाणी काढली. त ेपढेु म्हणाल,े “ही सवव घ े

आसण ह ेजास्तीच ेसहा पने्स”   

“मी र्फक्त एवढेच सागंतो आह,े चाली, जवे्हा उसन ेद्या अस ेम्हणायची सधंी 

नसत.े तेव्हा र्फक्त द्या अस ेम्हणणे बरे, मला तुला काही सशकवायचे नाही पण नहेमी 

माझा असा सनयम आह ेव तो मी शक्यतोवर आजपयतं पाळत आलो आह.े”  

चालीन ेनाणी हातात घऊेन मोजली व वडीलाकंडे बसघतल.े तो मतै्रीपणूवतने े

उदास झाला. त्याला त्याच ेवडील थोडे सवनोदी वाटल.े गोष्टी जशा आहते त्यापासनू, 

ते कशामळेु का होईना, पण र्फार लाबं असलेले वाटल.े त ेतस ेर्फार जनु्या वळणाच े

नव्हत.े जसा तांब्या हा ताबं्या असतो तस ेत ेत्याचे वडील होत.े चालीला त्याचंा लळा 

होता. त्याला त्याचं्याबरोबर रहायच ेअस.े लहान असताना त्याचं्याबरोबर तो बागते 

जात अस,े त ेत्याला आठवल.े त ेपद्धतशीर व काळजी घणेारे असल ेतरीपण त्यानंी 

सारखा उपदशे करू नय ेअस ेत्याला वाटले.  
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तो म्हणाला, “वा डडॅी, मला तमुचा असभमान वाटतो. रेस्टॉरंटमध्य े जवेण 

घऊेन उरलले्या पशैातनू मी तमु्हाला क्यबुन ससगरेटच ेपाकीट आणीन. आसण आता 

मी सनघतो. अच्छा डडॅ” तो जाण्यासाठी वळला व म्हणाला, “मला अशी आशा आह े

की मी लवकरच खपू पैस ेसमळवू लागने. मग मला तमुच्याकडे काही मागाव ेलागणार 

नाही.” 

समस्टर सिप्पच्या छोट्या सजवतं डोळ्यामंध्य े उत्कंठावधवक चमक आली. 

त्याचं्या रु्फगीर गालावंर ती साडूं लागली. गाल थोडेस े रंग उडाल्यासारखहेी ददसू 

लागल.े 

त ेहळू आवाजात म्हणाले, “अरे बाळा चाली, तुला जर काही उपयोग होत 

असले तर मी तलुा माझ्या अगंावरच ेकातडेही दईेन. ठीक आह.े जास्त ताणनू धरु 

नकोस. पण तझुे काय ते चाल ूठेव. मौजमजा प्रदसूषत हवसेारखी सगळणाऱ्या तरुणानंा 

मी सहन करू शकत नाही. पण आपल ेकुटंुब असे नाही, याबद्दल मी दवेाच ेआभार 

मानतो.” चागंल्या सवनोदी कुरूप माकडासारख े तोंड करत चाली म्हणाला, “मी 

तसला नाही.” व त्याच्या सॉसरच्या मॅचसाठी चाल ूपडला.  

त्याचा पदरव ऐकू यईेनासा झाला तोच -- समस्टर सिप्प पसॅेजमध्ये होते, जस े

काही त्याचा पदरव ऐकू यईेपयतं त े थाबंल े होत े -- जेव्हा दारावर हलकी, गपु्त 

भासणारी थाप पडली. त्या आवाजाने, त्याचंा गबुगबुीत आनदंी चेहरा मललू होऊन 

काळा पडला.  

“ओहो, तू आहसे होय? एखाद्या रोसगष्ट जनावरासारखा तो सवचार त्याचं्या 

मनात यऊेन गेला. खरच समस्टर सिप्प सस्त्रयावंर प्रेम करणारे नव्हत.े त्याना त्याचंी 

भीती ककंवा द्वषे वाटे. त्यांच्या रटपतेील आवाजावर त्यामळेु पररणाम होई. समस्टर 
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सिप्पच्या मतान ेतो काटा होता. त्याना वाटे की यापिेा दसुरे काही सवचार करण े

परवडल.े  

कोणताही शहाणा मनकुय असे म्हणेल की जास्त कर भरायला लागला तर, 

त्यान ेत्यावर काही हालचाल केली पासहज.े  

मोज ेघातलले्या हातानंी पनु्हा टकटक केल.े समस्टर सिप्प चोरपावलानंी परत 

स्वयंपाकघरात चालत गेल.े त्याचंा कोट घातला व दार उघडल.े 

त ेम्हणाल,े “ओहो, समससे ब्राऊन, तमु्ही आहात होय? रटल्डा वर तयार होत े

आह.े एका समसनटात ती येईलच. तमु्ही बसा,” समससे ब्राऊनच्या गालावरील गुलाबी 

पावडरचा थर, ओठावंरील सलपसस्टक व पापण्यावंरील काळ्या रंगाच्या खोट्या 

पापण्या, दकती इंच जाड आहते, ह ेसवव त्याना मध्यंतरीच्या काळात जाणवत होत.े 

सतन ेउत्तरादाखल हसनू पासहले तेव्हा, त्या खोट्या पापण्या, हलकासा धक्का बसनू 

गालावर पडल्या. शरीर सजवण्याच्या बाबतीत ती समलीपेिा खपूच सराईत होती. 

ती खरे तर आता तरुण नव्हती. पण अजून  परुुषानंा आकर्षवत करणाऱ्या तारुण्याच्या  

नशेच्या शक्तीची जाणीव, सतच्यात जागी होती. पण आता त्याला मयावदा होत्या. 

समस्टर सिप्प जण ूसतच्या किबेाहरेील परग्रह असल्यासारख ेथडंीत लाबं जाऊन उभ े

रासहल.े 

समसेस ब्राऊन बसेपयतं ते हॉलच्या दारात िणभर थाबंल.े त ेसतचा फ्रें च रुमाल, 

नवीन टोपी, भपकेबाज उंच टाचाचं ेबटू, बघत होत.े पण जवे्हा त्यानंा स्वतःच्या 

टोपीच्या सुदंर कडाकंडे ती सतरप्या डोळ्यानंी बघत असल्याच ेलिात आले, तवे्हा 

त्याचं्या पापण्या जड होऊन खाली झकुल्या.  
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ताबडतोब त्यानंी शरेा मारला, “पावसानतंरची छान दपुार आह.े मला वाटत,े 

तमु्ही ससनमेाला चालला आहात? मला या ददवसात बाहरे जायला व घरात 

बसायला, दोन्हीही आवडत.े पण बाहरेील धरुकट भरुकट अधंारी जागा मला नकोशा 

वाटतात.” 

समसेस ब्राऊन कुजबजुत्या आवाजापिेा जास्त मोठा आवाज क्वसचतच चढव.े 

खरेच अस ेवाटत होत ेकी बोलण्याच ेश्रम सदु्धा सतला जास्त होतील. सतन ेसतचा चहेरा 

बाजूला वळवला व गालीच्याकडे पासहल.े “समस्टर सिप्प, मला तर अंधारात मजा 

यते.े त्यामुळे डोळयानंा सवश्रासंत समळत.े” नजर वर करत, ती बोलली. 

िणभरासाठी समस्टर सिप्पना समली आठवली. पण त ेकाही बोलले नाहीत. 

सजन्यातनू ओरडून, त ेम्हणाले, “रटल्डा, इथ ेसमसेस ब्राऊन आल्या आहते." त्या 

आवाजावरून अस ेवाटत होत ेकी ती बाई खरंच आललेी आह.े पण त्यापाठोपाठ शब्द 

आल,े “रटल्डा, तलुा ह ेऐकून आश्चयव वाटेल की त्यानंी नवीन टोपी घातली आह.े” 

हॉलमधनू सवसशष्ट हळूवार आवाज आला, “ओहो, समस्टर सिप्प, तमु्ही नहेमी माझ े

हस ेकरता. आत्ता ह ेबोलायची काही जरुरी होती का?” 

समस्टर सिप्पना गरम हवचेी झळूुक अगंावरून गले्यासारख े वाटल.े सतथनू 

सनघनू गले्यामुळे त े ददसेनास ेझाल ेहोत.े पण गपु्तपण े त्यानंी समससे ब्राऊन यांचा 

आवाज ऐकला.  

शरूपणा दाखवत त े रागान ेमनातल्या मनात उत्तरले, ‘समससे ब्राऊन, मजा 

आह,े नाही का? ही आपली माझी एक छोटीशी चणुकू आह.े’ आसण मग सटुकेचा 

सनःश्वास टाकत, त्यानंी त्याचंी नजर उचलल्यावर, त्याना रटल्डा सजना उतरताना 

ददसली.  
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त्यानंी त्या दोघीना बाहरे पडताना बसघतल.े गटेजवळ कोटाच्या आडून त्याना 

कोर्ा रस्त्यावर त्या दोघी स्पष्ट ददसल्या. नवल वाटून त्यानंी सवचार केला, दोन 

मसहलाचं्या पाठीत दकती र्फरक आह.े! रटल्डा सरळ व सभ्य अशी तर दसुरी वळणदार 

व उत्तान ददसत होती. समससे ब्राऊनचे हसणे, खोट्या लाबं पापण्या, याप्रमाणेच सतच े

हावभाव सदु्धा र्फसवे होत.े त ेस्वतःशीच पटुपुटले, ‘त्या म्हाताऱ्या बाईला स्वतःमध्य े

एवढे काय ददसत?े जाऊद,े झाल.े’ या प्रश्नावर समस्टर सिप्पनी  पढुच ेदार बदं केल.े 

गालीच्यावरील छोटेसे पाढंरे पीस उचलायला त ेवाकल ेव एक ससु्कारा टाकला. 

अखरे त ेज्याची वाट बघत होत ेती वळे आली -- प्रत्यके कामाच्या आठव्ानतंर त े

ज्यासाठी तरसलेल ेअसत ती वळे! एकटेपणाचा आनदं, त ेआता मनमरुाद लटुणार 

होत.े अनकेदा त ेघरकामात इतके अडकललेे असत की त्याना ररकामा वळे सापडत 

नसे. पण आज जवेायचे टेबल चकाचक करून झाल.े भाडंी घासनू झाली. स्वयपंाकघर 

चकचकीत करून झाले आसण घर ररकाम!े आता त्याना र्फक्त रटल्डाच्या व त्याचं्या 

झोपायच्या खोलीत जायच े होत.े ( आसण  कदासचत, मलुाचं्या खोलीत. ) मग 

शकेोटीजवळील खचुीत बसल्यावर त्याना जाणवल े की, शगेडीवर ठेवलले्या 

दकटलीशी असलले्या सखडकीपलीकडे सनतळ, हळूवार सधं्याकाळ हळूहळू रात्रीत 

बदलत होती.  

आपल्या कुटंुबावर इतके प्रेम करणारा माणसू! कोल्ह्याची मादी सतच्या 

सपल्लाशंी जशी प्रामासणक असते, तसा घरातील प्रत्यके सभासदाबरोबर प्रामासणक 

असलेला माणूस! अशा माणसाला आठव्ातनू काही समसनटे समळणारे, पण 

कधीतरी समळेल की नाही, अस ेवाटणारे, ह े स्वास््य ,म्हणज ेस्वगवसखु होते, चनै 

होती.  
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समस्टर सिप्प वर गलेे. त्यानंी र्फक्त स्वतःचीच नव्ह े तर मलुाचं्याही दोन्ही 

झोपायच्या खोल्या आवरल्या. जोरदार पाण्याच्या र्फवाऱ्यान ेबाथरूम स्वच्छ केली. 

चाल्सवन ेबसेसनचा जाळीत टाकून ददललेा साबण बाहरे काढून ठेवला. बोळा केलेला 

ओला टॉवले नीट पसरून टाकला. तमु्ही तमुच ेमनोरंजन करून घरी याल तेव्हा -- 

घर कस ेचकाचक ददसेल! घराचे रूपच पालटून गेलेल ेअसेल. एवढी छोटी छोटी काम े

केल्यावर समस्टर सिप्प त्यांचा ट्टवीडचा कोट घालनू, स्वयंपाकघरात परतल.े पाऊण 

एक तासात तदेेखील त्यानंी नव्यासारख ेकरून टाकले.  

मग त्यानंी घ्ाळाकडे मोचाव वळवला. त्यात पावणेचार वाजले होत.े त्याना 

नवल वाटले. त्यानंी चहा ठेवला. घरी यतेाना सवावना सुखद धक्का दणे्यासाठी 

आणललेी जामची बाटली काढली.  रटल्डाच्या  ताटलीजवळ रु्फलदाणीत रु्फलांचा 

गुच्छ रचनू ठेवला. पण या तयारीव्यसतररक्त, समस्टर सिप्प आता नम्रपण े छोटी 

चमकती सवटकरी रंगाची दकटली, चहा भरून तयार ठेवणार होत.े ह ेत्याचं ेगसुपत 

होत.े त ेकौटंुसबक गहृस्थ झाल्यापासनू, पसहल्यादंाच अशी सरबराई गुप्तपण ेकरत 

होत.े त्याचं्यासाठी, रटल्डाचा स्वयपंाक परेुसा होता. पण इतराचंे छोटे छोटे, यतेा 

जाता तोंडात टाकायच ेखाण ेचाल ूअसे. त े सबअर घऊेन खूष असत, समत्राबरोबर 

मधनू मधनू, जवेणातल े काही पदाथवही करत. पण शसनवार सधं्याकाळच्या 

एकातंवासान े आजच चहाचा थाटमाट उडवून, त्यानंी कळस गाठला होता. 

पसहल्यादंा आरामखचुीत सनवावणाइतकी गोड डुलकी, मग चहा आसण कोणी 

यणे्यापवूीच ेपाऊण तासाच ेसवचारचक्र! 

थडं हवा घरात घसुू नये म्हणनू त्यानंी सखडकीच ेपडद ेखाली केल.े समस्टर 

सिप्पनी त्याचं्या बटुाचं्या ना्ा सैल केल्या. खुचीत बसून, तोंड सखडकीपासनू 

बाजूला वळवल.े नहेमी टेबलाखाली असणाऱ्या पटेीवर पाय ठेवल ेव हात पोटावर 
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ठेऊन, त ेझोपल.े पापण्या समटल्या, ओठ आवळल ेगेल ेव अगंठे थोडे माग ेपढेु हलवल े

गेल.े खोल श्वास सुरु झाला. दकटली सशट्टीचे गाण ेम्हणू लागली -- जस ेकाही हजारो 

आवाज, न थाबंता गात रहाव ेतस.े 

पण आता तो ऐकायला घरात कुणीच नव्हत.े त्या लहानशा घरात 

शातंतेपलीकडे दाट, अस ेकाही पसरल ेहोत.े ऐकू येणारे थोडेस ेआवाज, पढेु असलले्या 

अरंुद रस्त्याच्या शवेटाकडून यते होत.े धरुा्् ाच्या वरील बाजूस असलेली दोन 

घ्ाळे, होणाऱ्या रटकरटक आवाजाबरोबर रागान ेभाडंत होती. मध्येच एखाद्या 

ठोक्याला त्याचं ेएकमत होई. हळूहळू सगळे आवाज कमी झाल.े जर समलीची पसुट 

प्रसतमा, -- काही समसनटापंवूीच्या सतच्या प्रत्यि आसस्तत्वापिेा ठळक अशी, सतथल्या 

अंधारात, सतच्या वसडलासंमोर घट्ट समटलले्या डोळ्यासंमोर, तरळली नसती, तर 

समस्टर सिप्पचा आत्मा हळूहळू तरंगत, या मत्यव जगापासनू दरू गेला असता. 

पण समस्टर सिप्पना, समली नहेमी ददसे, तशी ही प्रसतमा नव्हती. 

दवेदतूासारखी गात्र ेअसलेली, सुदंर पण पार्थवव, उदास व दयनीय अशी ती वाटत 

होती. उत्रु्फल्ल गाल आत ओढल ेगेल े होत.े डोळ्यात चमक नव्हती. दःुखी, नजर 

खाली वळललेी व वडीलानंा सामोरी न जाणारी. जण ू काही सतला कसला तरी 

पश्चात्ताप होत होता ककंवा ती त्याचं्या चौकशीला घाबरत होती. 

समस्टर सिप्पच्या अधववट जाग्या मनाला, मोठ्या काळजीन े ग्रासनू टाकल.े 

त्याचं े हृदय व कपाळावरील शीर, जोरात धडधडू लागली. आता ती कुठे होती? 

कुठल्या वाईट भसवकयाची ही नादंी होती? समली काही मूखव नव्हती. सतला सतचे 

भलबेरेु मासहती होत.े आसण या जगात काही सनसषद्ध, दषु्ट मागव असतीलच, तर 

त्यापासनू सतला सावध करायला सतची आई होतीच. तमु्ही सतला काही सागंत 
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रासहलात, तर कदासचत त्या मलुीच्या डोक्यात काही सशरल ेनसत े-- ह ेधोकादायक 

होत.े प्रमे सुद्धा काळजीन े करायला हव.े पण घट्ट लावलेली झाकणे, उत्सकुतने े

उघडसमट होतात. समली होती तरी कुठे? कुठेतरी आतमध्य.े पण कुणाबरोबर? 

समस्टर सिप्पनी प्रथम सतला चहाच्या दकुानात, एका भीतीदायक टायपीन 

लावलले्या तरुण माणसाच्या समोर बसलेले पासहल.े त्याची कोपरे सगंमरवरी 

टेबलावर ठेऊन तो समलीकडे अनभुवी, घाणरे्ा नजरेने, बघत होता. त ेससनमेाला 

गेल े होत ेका? अधववट जागतृावस्थते त्याचं्या कानावर एक सखुद आवाज पडला, 

“पण, समस्टर सिप्प, मला अधंारात मजा यतेे -- त्यामळेु डोळयानंा सवश्रासंत समळत.े” 

अस ेधापा टाकत, ती बाई का बोलली? सतच्या डोळयानंा सवश्रासंत! 

सतच्या आसपास असलले्या कुठल्याही मखूव परुुषाच ेडोळे सतला आपल्याकड े

लागलेल ेअसायला हव ेअसत. समस्टर सिप्प याचं्या कल्पनाराज्यातील ससनमेागहृात 

आत्ता खूपच अधंार होता. पडद्यावरील लॉस एंजल्सच्या एखाद्या नटीप्रमाणे, 

समलीचा तरुण, दर्फकट व आनदंी चहेरा त्याना अगदी जवळून ददसला. आता 

सतच्याबरोबरचा माणूसदेखील सतच्याएवढाच उजळ ददसत होता. त्याची हनवुटी 

लाबं असनू चहेरा एखाद्या बकरीसारखा होता. पण डोळे नजर सखळवणारे होत.े त े

दोघ ेहातात हात घालून, प्रेमालाप करत होत.े  

समस्टर सिप्प, कानात सबगुलचा जोरदार आवाज आल्यासारखे, िणभर 

जागच्या जागी सखळल.े मग जाणीवपवूवक डोळे उघडून त्यानंी त्या माणसाकड े

पाहील.े नोव्हेंबरमधील ददवस मावळू लागला होता. हो समलीशी बोलल ेपाहीज े-- 

पण आज सधं्याकाळी ती घरी यईेल, तेव्हा नव्ह.े घरी यणेाऱ्याच ेनहेमी हसतमुखान े

स्वागत करण े शहाणपणाच े असत.े कदासचत, उद्या सकाळी, उसशरा आल्याबद्दल 
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सतची आई सतला रागावत नसले आसण ती सनककाळजीपवूवक ररकामी असले, तेव्हा 

बोललेल े बरे. योग्य वळेेला सतच्याशी शातंपण े बरेच काही बोलल े पाहीज.े जे 

बोलल्यानतंर पस्तावण्याची पाळी यणेार नाही अस!े त्याना ह े खपू वषापंवूीच 

करायच ेहोत.े पण घर पटेल्यासशवाय पाण्याचा परू आणून काय उपयोग आहे? ती 

तर, थोडीशी घसरली होती. एखाद्या रु्फलासारखी -- रानटी रू्फल नव्ह े-- उमलणारे, 

गोड, मललू रू्फल! त्याला उघ्ावर पडू न दतेा, त्याच्याबरोबर तमु्ही काळजीपवूवक 

वतवन केल ेपाहीज.े  

आसण तरीही त्याचं्या छोट्याशा जागचेी तलुना, एखाद्या उबदार घराशी कशी 

करता यईेल, ह ेत्याना आयकुयभर कळल ेनाही. नाजकू बाब होती. सगळे तेच म्हणाल.े 

कदासचत सतचा सनककाळजीपणा छुप्या सुमधरु गीताची नादंी अस ू शकेल. दवेा रे, 

तसेच असू द.े दवे भले करतो. जर -- तर त्यानी लवकरात लवकर सतला घऊेन, 

डॉक्टराकंडे जायला हव.े पण त्यातला वाईट भाग म्हणजे, ह े तमु्हाला स्वतःच्या 

जबाबदारीवर कराव े लागत.े आसण जरी समस्टर सिप्प आता पन्नाशीजवळ आल े

असले, तरी त्याना कधीकधी अस ेवाटते, की त्याना दोघाचं्या प्रकरणाची काळजी 

करण े सहन होणारे नसेल, तर त्यानंी ती करू नय.े करायच े असेल तर एका 

र्फटकाऱ्यात करून टाकाव.े लोक म्हातारे ददसतात. पण आतनू खरे तर कोणीच 

म्हातारे नसत.े त्रास हलके होतील ककंवा आपण त ेथोपव ूशकू, बोलणाऱ्या सजभानंा 

आवर घाल ूशकू ककंवा भावनावंर सनयतं्रण ठेऊ शकू. यासाठी आपण म्हातारे नसतो.  

आसण मग त्याना चालीची आठवण झाली. चालीच्या बाबतीत काय कराव े

बरे? जर तो प्रत्यके शसनवारी रु्फटबॉलच्या मॅचसाठी जात असले, तर त्याला, त्याच्या 

चलाखीतनू पकडण ेसोप ेहोत.े पण त्याच ेवय बघता, तोंडात ससगरेट ठेऊन, दारुच्या 
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गतु्त्याच्या इथ ेजाण्याच्या बढाया मारण ेम्हणज ेत्याच्यासाठी परुुषाथावच ेलिण वाटत 

असणार. तरीही, समस्टर सिप्पना अशी र्फारशी शक्यता वाटत नव्हती. रस्त्यावरील 

पठु्ठ्ठ्याच्या खोक्यातील ससनेमातील स्पष्ट दकृय  ददसाव ेतस ेत्याना चाली रु्फटबॉल 

खेळताना ददसला. टोप्या घातललेे, दमललेे व सहकाऱ्यावंर नजर सभरसभरणारे -- 

जण ू सववजण एका दोऱ्याला गुडंाळलेल े -- आसण स्टेसडयममध्य े तो मखूव बॉल 

असहाययपण ेएका सचखल्या बटुाकडून दसुऱ्या सचखल्या बटुाकडे जात असलेला! 

तसे पासहले तर, समस्टर सिप्प स्वतः रु्फटबॉलपिेा जास्त चांगले नव्हत.े या 

मलू्यवान आयकुयात, बटुाची पढुची लाथ तमु्हाला कुठे उडवणार, ह ेठरवण्याची सधंी 

र्फारच कमी असत.े ऑर्फीसमधील तो चढेल, स्वसमाधानी, नवीन सहशबेनीस व 

त्याची बकु कीसपगंची नवीन पद्धत! 

समस्टर सिप्पनी जाभंई दणे्यासाठी आ वासला, पण मोठ्या प्रयत्नानंी, त्याचा 

काही अशंच जाभंई दऊे शकल.े त्यानंी चहेऱ्यावर खसखसनू हात दर्फरवला. पनु्हा 

डोळे समटू लागल.े तमुची मुल ेतमु्हाला प्रत्यि मदत करत नाहीत अस ेकाही नव्हत.े 

त्यानंी अस े का असावे? तमु्हाला काय हव े आहे, त े त्याना कधीच समजत नाही. 

तमु्हाला र्फक्त प्रत्यि मदत नको असते, तर थोडा अतंस्थ डौलदारपणा, मनाची 

शुद्धता ह े हव े असत.े पण, त े तुमच्या दषृ्टीकोनाबद्दल अगसणत भयानक प्रश्न 

सवचारतात. समस्टर सिप्पना त्याचं्या मनाप्रमाण ेशवेट व्हायला हवा असला, तरी त े

नहेमीच काही उपदशेाचे डोस पाजत नसत. युक्तीन ेअसे समजावत की जग हे असेच 

असत.े तरीही त े माणसाला स्वतःबद्दल दकतीही खात्री असली --  आत्मसवश्वास 

असला तरी, तमु्हाला तमुच ेम्हणण ेलाऊन धरावचे लागत.े जमे्सशी एखाद ेअिर 

जरी बोलल े तरी, स्वतःचे वजन पडेल अस े काही करावचे लागत.े डॅडी म्हणज े
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सपंजऱ्यातील मागासलेले ओरागं उटान आहते, असे जमे्स नहेमी समजत अस.े र्फक्त 

बोलायच ेअसेल तरच जमे्स त्याच्या तोंडातनू ससगरेट काढे, इतका तो बपेवाव होता. 

स्वतःची भलावण स्वतःच हसनू करे. त्याचं्या मुलाच्या खालच्या ओठाला सचकटून, 

वरखाली होणारा, तो थोडासा डागाळललेा, कागदाचा तकुडा, बघनू समस्टर सिप्प 

कधीकधी ठार वडेे ददस ूलागत. एकदा त्यानंी खरच त्याचं्या उंच टाकीत साठवलले्या 

पाण्यासारख्या कोंडलले्या धक्कादायक भावनाना वाट करून ददली. त्यानतंर 

घडलले्या घटनेच्या आठवणीनसेदु्धा त्याना खचुीत बसल्या बसल्या थरथरायला झाले. 

तरी दवेकृपने ेत्यांच ेभान अस ेर्फारदा सटुत नस.े 

त्यानंी असा सवचार केला, पढुच्या वषी यावळेेला जमे्सच ेलग्न झालेल ेअसेल. 

काय नाजकू छानस े लोणच े त े त्याच्यासाठी बनवत होत!े समस्टर सिप्पना त्या 

प्रकारच्या मसहला मासहती होत्या. दबलेली सजवणी, पातळ, कोरड ेकेस व अरंुद सीट. 

खरेच ती चागंली व्यवस्थापक असणार. पण सववासहत आयकुयात एक असा मदु्दा 

होता, की दोन तटस्थ चेहऱ्याच्या बायका व आपण यामध्य ेदोन पाण्याच्या साठ्याना 

जोडणाऱ्या बारीक नदीप्रमाण ेआपण! ह ेसाभंाळताना आपण वे् ाचं्या दवाखान्यात 

जाऊन पडू  की काय? यातला त्याशं एवढाच होता की जमे्सच्या बढाया व 

नटेकेपणा यात, सारासार सवचार नव्हता. जर तमु्ही स्वतःच्या मताप्रमाणे वागणारे 

व तत्वासंाठी दसुऱ्याचंा अपमान करायला मागपेढेु न बघणारे असाल, तर डोके 

चागंल े तल्लख असनू, त्याचा र्फारसा उपयोग नव्हता. जमे्स, समस्टर सिप्पच्या 

कुटंुबातील कुणासारखाच नव्हता. तो ससम्पदकन्स कुटंुबासारखा होता. 

मग जण ु समस्टर सिप्पच्या मनातील कुणी सवसरलेला प्राणी, जोरात रडू 

लागला. त्यानी मनात त्याच्या मोठ्या मलुाच्या दयनीय चहेऱे्याकडे प्रमेान ेपाहील.े 

जमे्ससाठी त ेयोग्य असे काहीही करू शकत होत े-- अगदी काहीही. पण ते जमे्सच्या 
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दषृ्टीन ेयोग्य असल ेपाहीजे, त्याच्या स्वतःच्या दषृ्टीन ेनव्ह.े त्याना मासहती होत ेकी 

त्यानंी तरुण स्त्रीशी लग्न का केल.े त े पनुर्वववासहत असल्यानचे केवळ, जमे्सला 

त्यापासनू वाचवू शकत होत.े आसण तरीही -- तरीही जगात तमुच्यापिेा अजनू वाईट, 

हट्टी, लहरी, कंजषू, दसुऱ्याच ेदोष काढून त्रास दणेाऱ्या, धड वागण ेनसलले्या बायका 

त्यानंा मासहती होत्या. समस्टर सिप्पना पवूीच्या काळातील एक त्रासदायक बाई 

आठवली. त्याचं्या भावाची बायको, रॅ्फनी. आता ती वारलेली होती. आसण जॉजव मकु्त 

माणसू होता. पण तो असत प्रमाणात सपत अस.े 

खुचीत बसल्या बसल्या, समस्टर सिप्पनी ठरवल ेकी संधी समळताच, ते दसुरा 

चागंला सवचार करतील. पण बहुधा त ेपढुच्या शसनवारपयतं शक्य नव्हत.े तमु्हाला 

खरे तर ज्या गोष्टी करायच्या नाहीत, त्यापासनू स्वतःला दरू ठेवणे, ककंवा तमु्ही 

ऑदर्फसच्या गजबजाटात असणे, यामळेु तमु्ही वगेवगेळ्या प्रकारे दःुखी 

होण्याव्यसतररक्त -- काही करू शकत नाही. सवावत वाईट म्हणजे, रटल्डाबरोबर याची 

चचाव करणे, र्फारस ेउपयोगी नव्हत.े बहुतके सवव बायकासंारखा सतला सवषय जमेतमे 

समजत असे. आसण जवे्हा तमु्ही मदु्दद्याशी यतेा व तकव शुद्ध राहू इसच्छता, तेव्हा चचाव 

करण्यासारखे र्फार थोडेच उरत.े सशवाय रटल्डाला स्वतःच्या परेुशा अडचणी 

असतात. 

या िणी, परत एकदा समस्टर सिप्पनी त्याचंे डोळे सताड उघडल.े छोटेसे 

स्वयंपाकघर सुदंर, गलुाबी ददसत होत ेव अजनूही उबदार होत.े घ्ाळाच्या दोन 

काटयाकंडे बघनू संध्याकाळ होत आल्याचे त्याचं्या लिात यते होत.े ब्रासचा लबंक 

सथंपण ेवळेाच ेतकुडे पाडत, काळाचा पट पढेु पढेु सरकवत होता. त ेपढेु झकुल.े पाच 

समसनटात, त्याचंी खासगी चहाची दकटली त्याना तयार ठेवायची होती. आता जरी 
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त्यानंी मान डोलावली, तरी त े वळेेत उठल े असत.े पण उठण्यासाठी अजनू पाच 

समसनटाचा वळे म्हणज े काही र्फार नव्हता. त े खुचीत बसल्यासारख े झाले. आसण 

अजनू एकदा डोळे समटल.े आसण एकदोन समसनटात त्याचं ेमन एकदम पूणव ररकाम े

झाल.े 

अचानक ते दीन झाले. भयानक रीत्या पणूव ररकाम्या मनाकडे ओढल ेगेल े -- 

वातावरणात एका जागी, हालचाल न होता, लटकल ेगेल.े रानटी वाळूच्या टेक्ा 

व काटेरी झाडाचं ेदकृय त्याचं्यासमोर तरळू लागल े-- अथागं वाळवटं -- त ेशनू्यातनू 

त्याचं्याकडे झपेावल.े त े सस्थरपण ेलटकललेे होत.े पण अजनू जोरान ेपढेु पढेु जात 

होत.े पण कशासाठी व कुठे ह े जराही कळत नव्हते. त्याचं्यासमोरची भयानकता 

अजनू अजनू एकाकी व धोकादायक होत चालली. त ेभयकंर घाबरले, ककंचाळल,े 

आतून पार हलल े -- आसण त्याना जाणवल े की ते व्यवसस्थतपण े त्याचं्या खुचीत 

बसलेल ेआहते. त्यानंी त्याचंा तो भीतीदायक प्रवास सुरु करायच्या आधी, घ्ाळाच े

काटे ज्या सस्थतीत होते, तसेच अजनूही होत.े त्याचंा चहेरा पाढंरा र्फटक पडला. त े

अस्वस्थतनेे जोरात मारलले्या ककंकाळ्या ऐकत बसल.े जणु हजारो रािस 

सखडकीबाहरे त्याचं्या मरणाची वाट बघत थाबंल ेहोत.े  ह ेमनाचे स्वप्नातील खळे 

मांजराचं्या ओरडण्यात बदलले. तरीही अजूनही घाबरत, तो आवाज त ेऐकत होत.े 

त ेइतके माणसाच्या आवाजासारख ेभासत होते, की जण ूहजारो अजनू न जन्मलले्या 

बाळाचं े आवाज त्याचं्या सखडकीच्या काचेवर यऊेन आदळत होत.े समस्टर सिप्प 

खुचीतनू उठले. त्याचंा चहेरा रागान ेव सडूाच्या भावननेे तळपत होता. ते भाडंी 

धवुायच्या जागतेनू मागील दाराकडे गले.े त ेउघडले. एकाएकी, िणाधावत माजंराचं े

ओरडणे थाबंल.े  

आसण त्याच िणी त्याचा रागही शातं झाला. त्याचं्या कपाळावर, 

संध्याकाळची गार हवा आली. त े मखूावसारख े हसल े व स्वतःकडे बसघतल.े 
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झडूुपामंधनू, गपु्त सळसळ ऐकू आली. त ेअधंारात हळूवारपण ेगाऊ लागले, “ओहो, त ू

आहसे होय! माझ्या सप्रय सभ्य गहृस्थहो, तमु्हाला शक्य असेल तवेढे तमु्ही खेळा. हा 

तुमचा सवावत चागंला काळ समजा, कारण हा लवकरच संपणार आह.े” 

त्याचं्या अंगणातील एका वाक्ा, जनु्या, सनकपणव झाडामागे, एक चादंणी 

डोकावत होती. सशळा वास यणेारे जसमनीवरील धकेु वाढत होत.े लडंन व 

त्याजवळील उपनगरे नहेमीप्रमाण े सहवाळ्यातील धकु्यासाठी तयार झाली होती. 

वरच्या सखडक्यावंर थोडासा उजडे पडला होता. अस ेवाटत होत ेकी समस्टर सिप्प 

याचं ेशजेारीदखेील ससनेमाला ककंवा गाण्याच्या कायवक्रमाला जायची तयारी करत 

होत.े हवा, सचकट, दमट व सस्थर होती.  

कोणा अनासमकासारख ेत ेशातं उभ ेहोत.े त्यचं्या मनात खोल उदासी भरून 

राहीली. त्याचं्या चहेऱ्याला पडलले्या सरुकुत्याचंी त्याना जाणीव होत नव्हती. त्याना 

अचानक आठवल,े की पढुील आठव्ात त्याचंे कर भरायच ेहोत.े त्याना आठवल ेकी 

लवकरच नाताळ येईल. आसण त्या सणाचा पवूीप्रमाणे आनदं घ्यायला, ते र्फार वयस्क 

झाले आहते. त्यानंी डोळ्यांची हालचाल केली -- त्याचं्या आतील त्यांचा समत्र त्याना 

काही सुचव ू लागला, पण समस्टर सिप्प काही शब्दाचं्या पढेु त्याना म्हणायचा 

असलेला ‘त्रास आह’े हा शब्द उच्चारू शकल ेनाहीत. त्याऐवजी त्यांनी त्याच्या मजबतू 

हातानंी चहेरा खसाखसा चोळला. ते स्वतःशी बोलले, “एवढे धकेु पडल ेआह ेपण 

आता पाऊस नको पडायला!” 

आसण जस ेकाही खूण म्हणनू त्यांचे, शेजाऱ्याचं,े समससे ब्राऊनचे, रंगाऱ्याचे व 

माग े रहाणाऱ्या अतंगवत सजावट करणाऱ्याचे, अशी सगळी मांजरे एकदम ओरडू 

लागली. त्याबरोबरीने, वतवमानपत्र टाकणाऱ्याचे सपवळे पाढंरे मांजरदेखील लाबंनू 
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ओरडून शनीवार रसववारच्या प्राथवनते, सरू समसळू लागल.े या सवांचा एकसत्रतपण े

उद्दीसपत झाललेा आवाज, भान हरपनू प्राथवना म्हणणाऱ्या लोकासंारखा, स्वगावपयतं 

जाऊन पोचला.  

समस्टर सिप्प कठोर चेहऱ्यान ेहसत म्हणाले, “मी काही तलुा दोष दते नाही. 

माझ्या समत्रा, जर तुला मासहती असते, तर तझु्या नवीन डोळ्याना काही ददसत नसल े

तरी, दकती सळुकन त ूबादलीभर गार पाण्यातनू त ूसटकला असतास व दपु्पट जोरात 

गायला असतास!” 

दार बदं करून त े शगेडीतील सवस्तवाजवळ आल.े आज दपुारी आता अजनू 

झोप समळायची आशा नव्हती. त्याचंी सनराशा झाल्याबद्दल स्वतःशी मनोरंजन करत 

त ेहसल.े माणस ेकस ेलहान मलुासारख ेवागतात! त्यानंी सवस्तव ढवळला. ज्वाळा, 

त्याना खूष करण्यासाठी जणू धडधडून पटेल्या. त्यानंी त्यावर दकटली ठेवली. ददवा 

लावला. ते भाडंे गरम केल.े कपाटातील काही भां् ाचं्या मागनू, छोटेस,े खासगी व 

दजदेार ससलोनच्या चहाच ेपाकीट बाहरे काढल.े दकटलीच्या चोचीतनू, जादभूरी, 

दणदणीत वार्फ बाहरे यते होती. समस्टर सिप्पनी दकटली कोळशावरुन बाजूला केली. 

त्याच िणी, चालीन ेमनाच्या वगेळ्याच लहरीत, एक दोन वषापंवूी बसवलेली घटंी, 

आगीच्या बबंाच्या घटेंसारखी वाज ू लागली. समस्टर सिप्प लगेच जाव े का असा 

सवचार करत होत.े जर कुटंुबातील कोणी आले असले, तर त्याना नक्की बोलणी 

बसणार. जर त्यांची चहा वगरेैची तयारी त्यानंी भरभर आटपली तरच ते वाच ूशकत 

होत.े जर रटल्डा असले तर, शरूपण ेगुप्तता पाळण ेशहाणपणाच ेठरल ेअसत.े त्यानंी 

भां् ात पाणी ओतल.े आसण परत झाकण लावनू त ेओव्हनमध्य ेठेवल.े एखाद्या प्रौढ 

कुमाररकेन े खोली व्यवसस्थत आवरावी तशा प्रकारे आवरलले्या खोलीकड े

समाधानाचा दषृ्टीिपे टाकत, त ेबाहरे गेल ेव दार उघडल.े  
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बाहरे उभ्या असलले्या कृश समलीकडे बघत त ेबोलले, “समली, तू आहसे  होय? 

काय ग, काय झाले?” 

समलीन ेकाही उत्तर ददल ेनाही. सतच्या वडीलाना सतच्या चहेऱ्याकडे बघवेना. 

सतच ेडोके प्रकाशापासनू दरू करत, ती एकही शब्द न बोलता चालू पडली.  

सतच्या वडीलांचा मनातील रािसान ेजाग ेहोऊन, त्याचं्या मनगटाभोवती व 

कमरेभोवती जण ू साखळदडं अडकवल.े मोहक व आकषवक पद्धतीन े समस्टर सिप्प 

म्हणाले, “माझ्या सप्रय मुली, चल इकडे य.े तझु्यासाठी एक छान आश्चयव आह.े 

तझु्यामाझ्यात अजून काय आहे, तर मी आत्ताच माझ्यासाठी चहा बनवत होतो. तझु्या 

आईला मी यातील काही सागंणार नाही. ह े तझुेमाझ े गसुपत! अजनू कोणी घरी 

परतायच्या आत, आपण त ेउरकू.” 

ती हळूवार आवाजात बोलली, “पा, तमु्ही म्हणज े एक उजडेाची सतरीपच 

आहात.” एवढे बोलनू ती शकेोटीजवळच्या वडीलाचं्या खुचीत बसली. सतने जाळ  

इतका कमी केला की शकेोटी सवझली. आता सतच्या चहेऱ्यावर उजडे पडला होता. 

तो पवूीपिेाही दर्फकट ददसत होता. सतचा सोनरेी केसाचंी एक बट सनळ्या सशरा 

ददसणाऱ्या कपाळावर आली होती. ती रडत असल्यासारखी ददसत होती. उभ्या 

अस्वलाच े असावते तसे दोन्ही सनरुपयोगी हात बाजूला ठेऊन सतच े वडील धक्का 

बसल्यासारख े आता पढेु काय वाढून ठेवले आहे, अशा आसवभाववात, उभ े होत.े ह े

त्याचं्या स्वप्नांच ेरहस्य व नसशबाच्या माजंराचं ेएकसत्रत ओरडण ेहोत ेतर! 

“समली बाळा, काय झाले? त ूखपू दमली आहसे का? अग, एकदोन समसनटे 

काहीतरी बोल. ह ेबघ, इथ ेआपल्या दोघाकंरता चहा आह.े”  
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समली परत रडायला लागली. सतच्या लहानशा हातरुमालान े डोळे पसु ू

लागली. समस्टर सिप्प यानंी त्याचं ेहात अवघडल्यासारखे, सतच्या छोट्याशा सुदंर 

टोपीवर ठेवल.े जण ूत े हळूवारपण े सतच्या केसातनू हात दर्फरवत होत.े त े सतच्या 

खुचीजवळ गडुघ ेटेकून बसल.े  

त े उद्दीसपत होऊन गपु्तपण े हळूच सतच्या कानात बोलले, ‘कृपया! दवेाच्या 

दयनेी, कृपया, तझु्या वडीलाना काहीतरी सागं.” समलीन ेसतची सुदंर टोपी काढली व 

त्याचं्या खादं्यावर मस्तक ठेवल.े  

ती म्हणाली, “डॅड, सवशषे काही नाही. त ेसगळे सारखेच आहते, एवढेच.” 

“सगळे सारखेच म्हणजे काय?’ 

“ओहो डॅड, ह ेतरुण” 

त्याचं्यातील रािस कुजबजुला, ‘त्यातला चागंला सुद्धा? दवे त्याला ठार करो.” 

“तो आथवर! मी मखूावसारखी त्याच्यासाठी अधाव तास वाट बघत थाबंले, आसण 

मग त्याला -- त्या नखरेल मुलीबरोबर पाहील.े” 

समस्टर सिप्पन े जण ूनायगारा वहात गले्यासारखा एक लाबंलचक ससु्कारा 

टाकला. आवाज न करता! त्याचं्या वादळी मनात सटुकेचे अधाव डझन तरी 

आश्चयवकारक शब्द उमटून गेल.े िणभर थाबंनू सातवा शब्द त्याचं्या ओठावर आला.  

त ेपटुपटुले, “लाडके, एवढेच ना? मी तझु्या आईबरोबर दर्फरत होतो, तेव्हा मी 

पण असे पाहील ेहोत.े तझु्याइतकी नाजकू व नीटनटेकी नसली, तरी ती एक छोटीशी, 

सुदंर मलुगी होती. तेव्हा मला वाटल ेकी त्याला जाऊन बकुलून काढाव.े पण मी 

माझ्यातील गोडव्यावर सवश्वास ठेऊन, लि नसल्याच ेदाखवल.े” 
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समली हुदंके देत म्हणाली, ”हे तमु्ही मस्त केल.े पण तमु्ही पुरुष होतात. 

आम्हाला भाडंण केल्यासारखे न ददसता भाडंाव ेलागत.े मी त्याची मुळीच पवाव करत 

नाही. गलेा उडत! पण -- “ 

सतच्या गालावरून त्याचंे बोट दर्फरवत, समस्टर सिप्प मध्यचे बोलले, “अरे दवेा 

समली, त ूरागीट डोळ्यानंी असल्या वीसजणानंा, बदडून काढू शकशील. आता अजनू 

दःुख करू नकोस. तो सरुसितपण ेपरत यईेल. नाहीतर मग -- मी त्याला सजतका 

चागंला समजतो, सततका तो नाही.” 

चाम्ाच े बटू घातलेले समस्टर सिप्प िणभर मोठे डोळे करून समलीच्या 

अनाकलनीय नजरेला नजर दते राहील.े पण नतंर ठामपण ेत्यानंी त ेथांबवल.े  

त ेबोलल,े “आता तझु्या गरीब सबचाऱ्या डडॅला एक पापा द.े समली, एवढी काय 

नाराज होतसे? ह ेसवव लवकरच थाबंले. आसण आता या मस्त चहाच ेदोन घटुके घ.े 

मला वाटत होत ेकी मी एकटाच आह.े माझ्याबरोबर चहा घ्यायला कोणीच नाही. 

पण बरका, यातल ेकाहीही आईला सागंायचे नाही.” 

तेव्हा मग सतथ ेते वडील व त्याचंी मुलगी आरामात बसल.े त ेशातं करणारे  व 

ती समाधान पावललेी. त्याचं्यासाठी केलले्या जादईु चहाच ेसमस्टर सिप्पनी दोन कप 

भरले. आसण समाधानी समली सतच्या आथवरची वाट बघताना, सतच्याकडे धीटपण े

बघणाऱ्या तरुणाचा सवचार करू लागली. सतला ददवास्वप्नातनू कधी जाग ेकरणे योग्य 

ठरेल, याचा सवचार समस्टर सिप्प करू लागले. कारण त्याना रात्रीच्या जवेणाच्या 

कामाकडे वळायच ेहोत.े  

ही एकामागनू एक त्रासांची व दःुखाचंी मासलकाच त्याचं्यामाग ेलागली होती. 

त्यानंी स्वतःलाच धीर ददला. पण मध्यतंरीच्या काळात त्यांचा कोरा चौकोनी चहेरा 

शातं व गभंीर होता. समलीच्या हातावर थोपटत ते घोट घोट चहा पीत होत.े 



93 
 

The Kiss 

By Aanton Chehov 

चुंबन 

 

खास य ूबनावटीच्या सहा बटॅऱ्या घऊेन जाणारी शस्त्रसवभागाची गाडी कँपला 

जाताना, २० मचे्या सधं्याकाळी, वाटेत मसे्टेको या गावी रात्रीसाठी थाबंली. 

घाईगदीत जवे्हा काही ऑदर्फससव, बदंकुींच्या कामात व्यग्र होत ेव इतरजण मटे्रनच े

अहवाल ऐकत आसपास सवखरुल े होते, तवे्हा साध्या नागररकाच्या वषेातील एक 

घोडेस्वार, चचवच्या मागनू आला. तो छोटासा, हलका घोडा म्हणज ेएक सुदंर मान 

व सक्लपा लावलले े शेपूट असलेला, घोडा होता. सरळ चालण्याऐवजी कडेकडेन े

चालण्याची ढब असलेला व मोठ्या डौलान े चाबकू मारल्यासारख्या दगुाण्या 

झाडणारा, असा होता. ऑदर्फससवच्या गटाजवळ यऊेन, तो घोडेस्वार थाबंला व 
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त्याची टोपी उंचावत म्हणाला, “जमीनदार, जनरल व्हॉन रॅबके, ह्याचंा सनरोप आह े

की तमु्ही सववजण त्याचं्याकडे यऊेन, त्याचं्याबरोबर चहा घ्यावा.” 

घोडा अदबीन ेमागच्या बाजूस कडेला उभा राहीला. घोडेस्वाराने पनु्हा एकदा 

त्याची टोपी उंचावली व वळून त्या सवसचत्र ददसणाऱ्या घो्ासकट, चचवगाग े

नाहीसा झाला.  

त्याचं्या रहाण्याच्या जागी जात, काही ऑदर्फससव रागान े पटुपुटले, “गलेा 

खड्ड्ात! चहाला या याचा अथव काय, ते आपल्याला मासहती आह.े आपल्याला झोप 

आली आह ेआसण इथ ेव्हॉन रॅबकेला चहाची पडली आह.े”  

सहा बटॅऱ्यामंधील प्रत्यके ऑदर्फसरने ठळकपण ेमागील वषी त्याचं्या बाबतीत 

मॅनोकुव्हसवमध्य ेघडललेी एक घटना, परत आठवून पाहीली. एका कोसकॅ तकुडीतील 

ऑदर्फससवना अशाच प्रकारे चहासाठी सनवतृ्त ऑदर्फससवकडून बोलावल ेगेल ेआसण त्या 

अगत्यशील लोकानंी समत्रत्वान े त्याचंा पाहुणचार केला व रात्र त्याचं्याकड े

काढण्याची सवनतंी केली. ह ेसवव छानच होत.े अथावत, याहून जास्त कसली अपिेा 

नव्हतीच. र्फक्त तरुण लोकाचं्या सहवासाने, यजमान र्फार खषू झाला होता. रात्रभर 

तो त्याना, त्याच्या गतकाळातील आनदंी प्रसगं सागंत रासहला. खोल्याखोल्यामंधनू 

त्यानंा त्याची महाग सचत्रे, कडक पषृ्ठभागावर कोरलेली निी व क्वसचत आढळणाऱे 

सचलखताच ेप्रकार दाखवत राहीला. त्यान ेत्याला अनके मोठ्या लोकाकंडून आललेी 

पत्र ेपण वाचनू दाखवली. सवव ऑदर्फससव त्याच ेबोलण ेऐकत राहील.े त ेजाभंया दते 

होत ेव आतनू खरे तर, झोपायची वाट बघत होत.े शवेटी जेव्हा यजमानान ेत्याना  

सोडले, तवे्हा सनजायला र्फारच उशीर झाला होता. व्हॉन रॅबकेसुद्धा असाच तर 

नसेल? पण काही पयावय नव्हता. ऑदर्फससव तोंड धऊुन, कपडे करून, त्याच्या घरी 
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जायला सनघाल.े चचवमागील रस्त्यान ेगले्यास, नदी ओलाडंावी लागणार नाही, अस े

कुणीतरी सासंगतल्याने, त ेचालत रासहल ेव शवेटी त्याच्या बागशेी आल.े आता ददसत 

असलले्या रस्त्यान ेत ेदाराशी पोचल ेअसते, पण वळण घऊेन त ेत्याच्या शतेघराशी 

जाऊ शकत होत.े मग त्यानंी शतेघराचा मागव सनवडला.  

“हा व्हॉन रॅबके कोण आह?े वाटेत त ेएकमकेाना सवचारत होते, “प्लीव््नामध्य े

खास य ूबनावटीच्या बदंकुींचा शस्त्रसवभाग काढण्यास सागंणारा तो आह ेका?” 

“नाही. तो व्हॉन रॅबके नव्ह.े तर तो र्फक्त रॅब ेनावाचा होता. व्हॉन नसलेला.” 

“काय छान हवा, पडली आह.े” 

पसहल्या शतेघराशी रस्ता दभुगंला. एक सरळ जाऊन सधं्याकाळच्या अधंारात 

सवलीन झाला. तर दसुरा उजवीकडे वळून, व्हॉन रॅबकेच्या घराशी पोचत होता. 

ऑदर्फससव उजवीकडे वळल ेव त्याचं ेआवाज जरा कमी केल.े रस्त्याच्या दोन्ही बाजलूा, 

सनै्याच्या तकु्ाचंी छावणी असावी तशी, लाल छप्पर असललेी दणकट व गडद 

रंगाचंी दगडी शतेघरे होती.  

“सभ्य गहृस्थहो, ह ेचागंले लिण आह.े” एका ऑदर्फसरन ेशरेा मारला.  

“आपला वाटा्ा पढेु आह.े म्हणज ेत्याला घराचा वास आलेला ददसतो आह.े” 

उंच असललेा, रंुद खादं्याचंा व वरचा ओठ स्वच्छ असललेा, लेफ्टनटं लोसबटको 

सवावत पढेु होता. तो र्फक्त पंचवीस वषाचंा होता, पण त्याच्या गोल गरगरीत 

चेहऱ्यावरून, तस ेवाटत नव्हत.े आसपास कुणी बाई आह ेका याचा वास घणे्यात, तो 



96 
 

सब्रगडेमध्ये प्रससध्द होता. त्यान ेएक सगरकी घतेली व म्हणाला, “हो. मला खात्री आह े

की इथ ेमसहला आहते. माझा आतला आवाज, तस ेसागंतो आह.े” 

घराच्या दारात साठीचा, वयस्क व दखेणा व्हॉन रॅबके साध्या, घरगतुी 

कप्ात उभा होता. पाहुण्याशंी हातसमळवणी करत त्याने, आनदं व्यक्त केला. पण 

रात्री मकु्काम करायला न सासंगतल्याबद्दल, त्यान े खतं व्यक्त केली. त्याच्या दोन 

बसहणी व मलुे आली होती. त्याच ेभाऊ व काही शेजारीदखेील, आले होत.े आसण 

त्यामळेु घरात जागा नव्हती. आधी उल्लखे केलले्या यजमानाइतका, आनदंी झालेला 

असा तो, ददसत नव्हता. र्फक्त नम्रपणान ेत्यान ेसवावना बोलावल.े गालीचा घातलले्या 

सजन्यान ेवर जाताना, त्यान ेते सगळ्याचं्या लिात आणनू ददल.े त्याचं्या मालकाच्या 

आज्ञा झेलत, सजन्यातील व वरच्या हॉलमधील ददव ेलावण्यासाठी, नोकराचंी लगबग 

चालली होती. या घरात यऊेन यजमानाला त्रास झाला आह,े अस ेसवावना वाटल.े 

दोघी बसहणी, भाऊ, शेजारीपाजारी, ह ेसवव काही घरगतुी समारंभासाठी जमलले े

असताना, एकदम एकोणीस परक्या लोकाचंी घरावर धाड पडल्यासारख ेझाल.े मग 

घरच ेलोक कस ेखषू असणार? 

लंबवतुवळाकार चहेरा असलले्या, दाट भवुया असलले्या, उंच, डौलदार व 

वयस्क मसहलने,े हॉलच्या दारात पाहुण्याचं ेस्वागत केल.े ती सम्राज्ञी यजुनेीसारखी 

ददसत होती. मधरु हास्याने, सतने स्वागत केल.े सतनहेी रात्रीच्या मकु्कामाबद्दल 

ददलसगरी व्यक्त केली. ती वळली व काही उपयोग नसलले्या खपू ऑदर्फससवना पाहून, 

सतच्या चहेऱ्यावरच े कृसत्रम हस ू मावळले. र्फक्त सतचे सवसशष्ट स्थान व 

खानदानीपणामळेुच केवळ, सतन ेह ेअगत्य दाखवल ेहोत.े  
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जेव्हा ऑदर्फससव जवेणाच्या खोलीत सशरले, तवे्हा चहा असलले्या टेबलाच्या 

एका बाजूला, बरेच तरुण, म्हातारे स्त्रीपरुुष बसललेे होत.े त्याचं्या माग ेससगरेटच्या 

धरुात, माणसाचंा एक गट बसला होता. त्याचं्या मध्यभागी लाल समशा असलेला एक 

बारीक तरुण जोरात इंसग्लश बोलत होता. त्याचं्यामाग े दारातनू, दर्फकट सनळे 

र्फर्नवचर असलले्या, लखलखाट केलले्या आतील खोलीचे दकृय ददसत होत.े 

आनंदी असण्याचा प्रयत्न करत, जनरल मोठ्यान ेबोलला, “सभ्य लोकहो, तमु्ही 

इतकेजण आहात की तुमच्या सगळ्याचंी ओळख करून घणे ेशक्य नाही. घरगतुी 

स्वरूपात सवानंी आपापली ओळख करून द्या.” 

काहीजण औपचारीक चयाव ठेऊन, व उरललेे ओढूनताणनू आणलेले हस ूहसत, 

खाली झकुत, टेबलाशेजारील खुच्यावंर बसल.े सगळे खूपच अस्वस्थ होत.े 

त्याचं्यातील एकाला, गोल खादं ेअसलले्या  लहानशा चसकमस मनकुयाला, तर र्फारच 

अस्वस्थ वाटत होत.े तो ऑदर्फसर ररयाबोसवत्च होता. त्याच्या बरोबरच े काही 

ऑदर्फससव गभंीर होत ेतर काही उसन ेहस ूहसत होत.े पण ररयाबोसवत्चच्या रानटी 

मांजरासारख्या समशा, चकमा व एकंदरीत हावभाव असे सुचवत होते, ‘मी 

सब्रगडेमधील, सवावत लाजरा, नम्र व तरुण ऑदर्फसर आह.े’ जेव्हा तो पसहल्यादंा 

खोलीत आला व खचुीत बसला, तवे्हा त्याच े लि कुठल्याही एका वस्तवूर वा 

चेहऱ्यावर सस्थर होत नव्हत.े -- चहेरेे, कपडे, ब्रडँी भरायचे निीदार पेले, त्यातील 

रे्फस, सशुोसभत सभतंी -- या सवावचा समळून एकत्र पररणाम होऊन, तो गोंधळून गेला 

होता. स्वतःच े डोके लपवायची इच्छा, त्याच्या मनात उमटली. पसहल्यादंाच 

श्रोत्यासंमोर भाषण करणाऱ्या सशिकाप्रमाणे, सवव वस्त ूत्याच्याभोवती जण ूदर्फरू 
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लागल्या. त्याला, त्याचंा काही अथवबोध होईना. (या अवस्थेला मानससक आधंळेपणा 

म्हणतात. ) त्याच्याभोवतीच्या वस्तूंचा थोडा सराव झाल्यावर, ररयाबोसवत्च थोडा 

भानावर आला. व्हॉन रॅबके, त्याची बायको, दोन मध्यमवयीन मसहला, लीलीसारखा  

ड्रेस घातलेली एक मलुगी, इतके सगळे अनोळखी लोक एकदम बघनू, तो 

समाजासभमुख नसललेा लाजाळू, गागंरून गेला. व्हॉन रॅबकेचा धाकटा मलुगा 

असलेला लाल समशावाला एका तरुण, जण ू आधी सराव केल्यासारखा, अत्यतं 

हुशारीन,े सवव ऑदर्फससव लोकामंध्ये समसळून गेला व त्यान ेत्याचं्याबरोबर काही चचाव 

सुरु करून, त्यानंा बोलके केल.े लीलीसारखा ड्रेस घातलले्या मुलीन ेअसा आभास 

सनमावण केला की शस्त्रसवभागात काम करणे हे, आघाडीवर लढणाऱ्या ससैनकापंिेा 

खूप सोपे आह.े तर व्हॉन रॅबके व एका वयस्क मसहलने ेबरोबर उलटे मत माडंल.े 

उलटसुलट सवंाद सुरु झाले.  

लीलीसारखा ड्रेस घातलले्या मुलीला त्या सवषयातील काही कळत नसताना व 

त्यात काही रुची नसताना, चहेऱ्यावर कृसत्रम हास्य ठेवत, बोलताना ररयाबोसवत्चन े

पासहल.े 

व्हॉन रॅबकेन ेव त्याच्या पत्नीने, ऑदर्फससवना हुशारीन ेचचते ओढल.े सववजण 

खातपीत आहते, याकडे देखील त्याचंे जातीने लि होत.े ररयाबोसवत्च सजतका पाहू 

लागला व ऐकू लागला, सततके  त्याला, सशस्तशीर व र्फार गभंीर नसणारे ते कुटंुब, 

आवडू लागले.  

चहानतंर ऑदर्फससव हॉलमध्ये गले.े लफे्टनटं लोसबटकोला ज ेजाणवले होत ेत े

खरेच होत.े सतथ ेबऱ्याच मुली व तरुण मसहला होत्या. एका काळा ड्रेस घातलले्या 

छान मलुीशेजारी तो उभा रासहला. जणू काही तो एका अदशृ्य तलवारीवर वाकतो 
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आह ेअशा तऱ्हनेे तो त्या मुलीकडे, स्वतःला सहरो समजत, वाकू लागला. तो हसला 

व त्याच ेखादं ेलालसने ेहलवल.े तो नक्कीच काहीतरी मजदेार अथवहीन बोलत होता. 

कारण ती मुलगी त्याचा वाटोळ्या चहेऱ्याकडे अहमंन्यतने े बघत रासहली व 

बदेर्फकीरीन े म्हणाली, “खर की काय?” अरुची दाखवत उच्चारलले्या त्या शब्दांनी, 

लोसबटको समजनू चकुला, की आपण सतचे र्फारस ेमनोरंजन आपण करू शकलेलो 

नाही, कारण तो शहाणा होता.  

कोणीतरी सपयानोवर करूण वाल्ट्टझ वाजवायला सरुवात केली. सताड उघ्ा 

सखडक्यामंधनू छान हवा वाहू लागली. प्रत्यकेाला जाणवल ेकी म ेमसहना चाल ूअसनू 

वातावरण उत्रु्फल्ल आह ेआसण हवते सलली व गुलाबाचा वास भरून रासहललेा आह.े 

ररयाबोसवत्च सगंीताबरोबरच ब्रडँीच्याही प्रभावाखाली होता. तो हसत, 

सखडकीशी वाकला. तो बायकासंारख े हातवारे करू लागला. त्याला अस े जाणव ू

लागल ेकी सलली व गुलाबाचा सगुधं बागतेनू येत नसनू, मलुींच्या चहेऱ्यावंरून व 

कप्ावंरून यतेो आह.े  

व्हॉन रॅबकेच्या मलुाने, एका उंच व बारीक मुलीला नाचण्यासाठी बोलावल.े 

त्यानंी खोलीत दोन तीन रे्फऱ्या घतेल्या. सललीसारखा ड्रेस घातलले्या मलुीकडे 

चकचकीत र्फरशीवरून, लोसबटको तरंगत गेला व सतला ओढत खोलीबाहरे नले.े नाच 

सुरु झाला -- ररयाबोसवत्च दाराजवळ न नाचणाऱ्या लोकामंध्ये उभा राहून, सनरीिण 

करत होता. तो आयकुयात कधी नाचला नव्हता ककंवा एखाद्या सभ्य स्त्रीच्या 

कमरेभोवती, स्वतःच्या हाताचंा वढेा घालायचे धाडस, दाखवल ेनव्हत.े सगळ्या 

लोकासंमोर एखाद्या अनोळखी मुलीला कंबरेला धरुन, स्वतःचे खादं े सतला डोके 

टेकवण्यासाठी द्यायचे, ह ेररयाबोसवत्चला खूष करणारे होत ेपण तो स्वतःला अशा 
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पुरुषाच्या जागी आपण असू, ही कल्पना करू शकत नव्हता. धाडस व कृतीप्रवण 

असणाऱ्या त्याच्या सहकाऱ्याचंा तो द्वषे करत होता. स्वतःच ेगोल खादंे, लाजाळूपणा, 

रानटी माजंरासारख्या समशा व साधपेणा या सवावबद्दल कमीपणा वाटण्याचा, त्याला 

वीट आला होता. पण वषावनवुष े अस े असल्यामुळे, त े सवयीचे होऊन गले े होत.े 

नाचणाऱ्या जो्ाकंडे बघताना व त्याना एकमकेाशंी ठामपणे बोलताना बघनू त्याने, 

त्याचंा द्वषे करण ेबदं केल.े तो र्फक्त थोडासा उदास झाला.  

जेव्हा चौकोनी नाच सुरु होणार होता, तेव्हा व्हॉन रॅबके न नाचणाऱ्या 

लोकाकंडे आला व त्यानंा सबलीअडवस खळेायला बोलावल.े ऑदर्फससव त्याच्याबरोबर 

हॉलमधनू बाहरे पडले. सववसामान्य गदीत समसळण्याची व काहीतरी करण्याची 

इच्छा असल्यान,े ररयाबोसवत्च त्याचं्या मागोमाग गेला. त ेहॉलमधनू, काचचे्या अरंुद 

पॅसजेमधनू, दसुऱ्या खोलीत आल.े तथेील कोचावर झोपललेे सतघे नोकर, ह ेलोक 

आलेल े ददसताच, उडी मारून उभ े रासहल.े त्यानंी सवावना वाट दाखवत  

सबलीअडवसच्या खोलीत नेल.े खळे सरुु झाला.  

ररयाबोसवत्च पत्ते सोडून, कधीच काही खळेला नव्हता. टेबलाशी उभ ेराहून, 

तो खळेणाऱ्यानंा तटस्थपण ेबघत होता. तर त ेकोटाची बटन ेकाढून, काठी हातात 

घऊेन, सवनोद करत व काही सनरथवक शब्द बोलत, चालत होत.े खळेणाऱ्यानंी 

त्याच्याकडे काही लि ददल ेनाही. र्फक्त कोणी गडबडीत त्याला, कोपराचा धक्का ददला 

व चकूुन लागल्याच ेसागंनू, मार्फी मासगतली, तवेढेच! पसहला खळे सपंताना, त्याला 

त्याचा कंटाळा आला. त्याची सतथे काही गरज नाही, व तो त्याचं्या मध्येमध्ये यतेो 

आह,े अस ेवाटल्यान,े तो बाहरे पडून परत, नाच चाललले्या रठकाणी जाण्यासाठी 
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परतताना, त्याच्या बाबतीत एक साहस घडल.े अध्याव वाटेत गले्यावर त्यच्या लिात 

आल,े की तो चकुीच्या वाटेन ेचालला आह.े तीन झोपाळू नोकर असलले्या खोलीतनू 

तो गलेा असल्याच,े त्याला आठवत होत.े पण तो सहा खोल्यात दर्फरला, तरी त्याला 

त ेनोकर ददसल ेनाहीत. चकू कळल्यामुळे, तो थोडे उलटे चालत गेला. आसण मग 

उजवीकडे वळून एका मंद उजडे असलले्या खोलीत सशरला. पण आधी सबलीअडवसच्या 

खोलीत जाताना, ही खोली लागली नव्हती. िणभर तो शातं उभा रासहला. त्यान े

सनरखनू पासहल्यावर, त्याला ददसलेल े पसहल े दार त्यान े एकदम उघडल.े ती एक 

अंधारी खोली होती. दाराचा र्फटीतनू त्याच्या समोर उजडे पडला आसण दारामागनू, 

उदास स्वर ऐकू आल.े नाचाच्या खोलीसारख्याच यथेील सखडक्या उघ्ा होत्या 

आसण सलली, गलुाबाचा पररमळ -- 

ररयाबोसवत्च गोंधळून थाबंला. तवेढ्यात त्याला घाईघाईन े टाकलले्या 

पाऊलाचंा आवाज आला. वस्त्रांची सळसळ झाली व त्यापाठोपाठ एक बाई 

भावनामयतने े कुजबजुली, “शवेटी!” दोन मऊ, सगुधंी, नक्की बाईच े असलले े हात, 

त्याच्या मानभेोवती पडल.े त्याच्या गालावर एक गाल घासला गलेा. आसण तवे्हाच 

चुंबनाचा आवाज आला. त्याच िणी ती बाई ककंचाळली व दचकून 

ररयाबोसवत्चपासनू दरू पळून गले्याच े त्याला ददसल.े तोही जवळजवळ ओरडला 

आसण दरवाज्याच्या र्फटीतील उजडेाच्या ददशेन ेधावला -- 

जेव्हा तो नाचाच्या खोलीत आला, तेव्हा त्याच्रे हृदय धडधडत होत ेव हात 

स्पष्टपणे ददसतील, एवढे थरथरत होत.े त्यान ेपटकन ते स्वतःच्या पाठीमाग ेलपवल.े 

पसहल ेकाही िण तो लाजने ेव भीतीने, मोडून गेला. त्याला असे वाटले की खोलीतील 

प्रत्यकेाला ह ेकळल ेपासहज ेकी, आत्ताच एका बाईन ेसमठी मारून त्याच ेचुबंन घतेल.े 
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त्यान ेसभोवताली एक उत्सकु कटाि टाकला. पण त्याची खात्री झाली की सववजण 

पवूीसारखचे शातंपण ेनाचत व गप्पा मारत आहते. त्यान ेआयकुयातील पसहल्यादंा 

असा आनदं घ्रतेलले्या त्या अनभुतूीत मश्गुल होऊन रहाण े पसतं केल.े त्याच्या 

बाबतीत काही सवसचत्र घडल ेहोत े-- नकुतेच दोन मऊ, तरुण हाताचा वढेा ज्यावर 

पडला ती मान, त्याला वाटले ती तेलाने चोळली गेली आह.े डाव्या कानाजवळील 

गालावर कुणी सवसचत्र, अनोळखी स्त्रीन े त्याच े चुबंन घतेल े आह े -- पपेरसमटच्या 

गोळीसारखी ती गार भावना! त्यान ेसजतका तो भाग चोळला, सततका त्या भावनेचा 

जोर आपादमस्तक वाढत गेला. एक सवसचत्र जाणीव वाढत वाढत गेली. -- त्याला 

नाचायच ेहोते, बोलायच ेहोते, बागते धावत जायच ेहोते, मोठ्यान ेहसायच ेहोत े-- 

तो ह ेपूणवपण ेसवसरून गेला की आपल ेडोके गोल गरगरीत आह ेव आपण अगदी साध े

आहोत. त्याच े ददसण े ‘उठावदार नाही’ ( त्याच्या ओळखीची एक बाई दसुऱ्या 

बाईबरोबर बोलताना, त्यान ेसतच्या नकळत ह ेऐकल ेहोत.े ) जेव्हा व्हॉन रॅबकेची 

बायको, त्याच्या जवळून गलेी, तेव्हा तो तोंड भरून छान हस ूहसला. सतन ेथाबंनू 

त्याच्याकडे आश्चयावन ेपासहल.े  

त्याचा चकमा नाकावर घट्ट बसवत तो म्हणाला, “मला तमुचे घर, खपूच 

आवडल.े” 

जनरलची बायको हसनू म्हणाली, की ह ेघर सतच्या वसडलाचं ेआह.े मग सतन े

त्याला सवचारल ेकी त्याचे आईवडील सजवतं आहते का, तो दकती वषे या नोकरीत 

आह,े तो इतका बारीक का आह ेआसण असचे काही -- त्याच्याशी बोलनू ती पढेु गेली. 

आसण मग तर ररयाबोसवत्च अजनूच तोंडभरून, छान हस ूलागला. आसण त्याला वाटू 

लागल ेकी त्याच्याभोवती असलेल ेलोक र्फारच दयाळू आहते -- 
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जेवणाच्या वळेी, ररयाबोसवत्चन े त्याच्यासमोर ज े ज े वाढल े गेल े त े त े सवव 

खाल्ल,े प्यायले.  नकुतेच त्याच्या बाबतीत, ज ेसाहस घडून गेल ेहोते, त्याला आव्हान 

देणारा असा एकही शब्द, त्यान ेऐकला नाही.  त ेसाहस, गढू व अद्दभतुरम्य होते, 

स्पष्ट करायला अवघड नव्हते. एका मलुीने, कदासचत सववासहत स्त्रीने, कुणा 

माणसाला, त्या अधंाऱ्या खोलीत भटेायला बोलावले होत ेआसण ती खूप वेळ थांबनू 

त्याची वाट बघत असल्यामुळे, सखन्न मनसस्थतीत, सतन े चकूुन ररयाबोसवत्चलाच 

सतचा सहरो मानल ेहोत.े सवशषेतः ररयाबोसवत्च खोलीत सशरल्यावर, खात्री न वाटून 

थाबंला, जस े काही त्याला पण, कुणाला तरी भटेायच े होत े -- अशा तऱ्हने े

ररयाबोसवत्चला चुबंन समळाल.े 

भोवतालच्या बायकाचं्या चहेऱ्याकडे बघत, त्यान ेसवचार केला, “पण ती कोण 

होती? ती तरुण असणार कारण, वयस्क मसहला काही असे, कुणा माणसाबरोबर 

भटेायच े ठरवणार नाहीत. आसण ती बसुद्धमान असली पासहजे. सतच्या वस्त्राचं्या 

सळसळीतनू बोलण्यातनू व सगुधंावरुन, त ेसमजत होत े-- 

त्यान े जेव्हा आजबूाजूला नजर टाकली, तेव्हा सललीसारखा ड्रेस घातलेली 

मुलगी, त्याला र्फार आकषवक वाटली. सतचे हात व खादं ेसुंदर होत.े बसुद्धमान चहेरा 

व सुदंर आवाज. सतच्याकडे बघताना, ररयाबोसवत्चन ेठरवल ेकी हीच त्याची छान, 

अनोळखी -- पण ती कृसत्रम हसली व सतचे लाबं नाक उडवले. त्यामुळे ती वयस्क 

ददस ूलागली. मग त्यान ेत्याची दषृ्टी काळ्या ड्रेसमधील मुलीकडे वळवली. ती जास्त 

तरुण व साधी होती. मोठ्या मोहक पद्धतीने, ती सतच ेपये सपत होती. 
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ररयाबोसवत्चला आता ती, त्याची चुबंनसुदंरी वाटू लागली. पण लवकरच 

त्याला कळल,े की ही र्फारच बारीक आह.े मग त्यान ेत्याच ेलि, सतच्या शेजारणीकड े

वळवल.े तो सवचारपवूवक पटुपटुला, “काही सागंता यते नाही. जर सललीसारखा ड्रेस 

घातलले्या मलुीच े खादं े व हात, उजळ मलुीची कानसशले व लोसबटकोच्या 

डावीकडील मलुीच ेडोळे, अस ेएकत्र केल ेतर -- “  

कल्पनते त्यान े त्याचे चुबंन घतेलले्या मुलीच े सचत्र, उभ े केल.े त्याच्या 

इच्छेप्रमाण ेअसलेली, पण आत्ता टेबलाशी नसलेली.  

जेवणानतंर व पयेपानानतंर, यजमानाचं े आभार माननू, समाधान पावनू, 

सववजण सनघाल.े पनु्हा एकदा जनरल व त्याच्या बायकोन ेरात्री त्याना घरी ठेऊन 

घेण ेशक्य नसल्याबद्दल, ददलसगरी व्यक्त केली. 

यावळेी जनरल गभंीरपण ेम्हणाला, “तमु्हा सवावना भटूेन, र्फार मजा आली. ( 

येणाऱ्या पाहुण्यापंिेा जाणाऱ्या पाहुण्यानंा जास्त मोकळेपणे वागणकू ददली जात.े ) 

पनु्हा तमु्ही इथनू जाल, तेव्हा नक्की परत भटूे. सहज सवचारतो, तमु्ही कुठल्या रस्त्यान े

जाणार? तमु्ही घो्ावरून आलात का? नाहीतर मग बागवेरुन जा. तो जवळचा 

रस्ता आह.े” 

ऑदर्फससव बागते सशरले. उजडे व गजबजाटातनू आल्यावर त्याना बाग एकदम 

अंधारी व शातं वाटली. त ेगटेपयतं न बोलता, चालत गेल.े त ेअधववट प्यायलेले, 

आनंदी व समाधानी होत.े 

ररयाबोसवत्चच्या डोक्यात जे सवचार होत,े तेच त्याचं्याही डोक्यात होत.े 

त्याचंहेी घर कधीकाळी रॅबकेइतके मोठे असले का? त्याच्यासारख े कुटंुब, बाग 
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त्याचं्याकडे असेल का? त्यानंाही अनौपचारीकपण ेलोकाचंा पाहुणचार करून, त्याना 

समाधानी करायची संधी समळेल का?  

गटेबाहरे आल्यावर त ेसगळे, काही कारणासशवाय हस,ू बोल ूलागल.े आता त े

नदीकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लागल.े झडूुपामंधनू पाण्याच्या कडेन े धाऊ लागल.े 

नदीचा दकनारा व रस्ता अगदी अंधकु ददसत होत.े आसण पलीकडील तीर तर, पणूव 

अंधारात होता. काळोख्या पाण्यात, चादंण्याचंी प्रसतसबबं ेपडून, हलत होती. आसण 

त्याचं्या र्फक्त ्लण्यावरून, नदी दकती जोरात वहात आहे, त ेकळत होत.े वातावरण 

शातं होत.े वारा पडलेला होता. झोपाळू सतुारपिी दसुऱ्या तीरावरून ओरडत होत.े 

ऑदर्फससव लोकाकंड े लि न दतेा, बलुबलु झडूुपामंधनू, गाण्यात दगं होत.े 

ऑदर्फससवपकैी एकजणान ेथाबंनू, त ेझडूुप हलवल ेपण बुलबुल गातच रासहल.े 

त्याच्या आवाजाच े कौतकु करत, एकजण बोलला, “काय शरू पिी आह.े 

त्याच्याजवळ आपण उभ े आहोत व तो लबाड आपली, काहीच दखल घते नाही आह.े” 

रस्त्याच्या शवेटी चढ सरुु झाला आसण चचवपासनू मग तो पनु्हा, रस्त्याला 

जाऊन समळाला. चढावर ऑदर्फससव धापा टाकू लागले व बसनू ससगरेट ओढू लागले. 

दसुऱ्या तीरावरून, मदं लाल ददवा चमकताना ददस ूलागला. आसण काहीतरी करायच े

म्हणनू त,े असा तकव  करत बसले, की ती बहुधा कँपमध्य ेपटेवलेली शकेोटी असावी. 

सखडकीतनू यणेारा उजडे की आणखी काहीतरी -- ररयाबोसवत्चदेखील त्याकड े

सनरखनू बघत होता. त्याला असा भास झाला की तो त्याच्याकडे बघनू, जण ूत्याला 

चुंबनाबद्दल मासहती असल्यासारखा, हसतो आह े व उघडसमट केल्यासारखा 

चमचमतो आह.े  
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त्याचं्या रहायच्या जागी पोचल्यावर, ररयाबोसवत्चन ेलगेच कपडे बदलल ेव 

झोपला. त्याच खोलीत लोसबटको व लेफ्टनटं मसवलीयाकोव्ह होत.े मसवलीयाकोव्ह 

शातं, अबोल व ससुसं्कृत माणूस होता. तो नहेमी ‘यरुोपचा सनरोप्या’ ह ेपरीिणवजा 

माससक वाचत असे व त ेनहेमी सगळीकडे स्वतःजवळ बाळगत अस.े लोसबटको कपड े

बदलनू खोलीमध्ये या टोकापासनू त्या टोकापयतं अस्वस्थपण ेचालत रासहला. मग 

त्यान े नोकराला सबअर आणायची आज्ञा ददली. मसवलीयाकोव्ह उशाशी मणेबत्ती 

ठेऊन, अथंरुणात सशरला व परीिणवजा माससक वाच ूलागला. 

डागाळलले्या छताकडे बघत, ररयाबोसवत्च सवचार करत रासहला, “मला नवल 

वाटत ेकी ती कोण असावी?” 

त्याच्या मानलेा अजनू तेलाचा मसाज केला जात असल्याचा भास होत होता. 

अजनू तोंडात पपेरसमट असल्यासारखी थडं अशी जाणीव त्याला होत होती. सललीचा 

ड्रेस घातलले्या मुलीच्या खादं्याचंी, हाताचंी व उजळ मलुीच ेगाल, कंबर, कपडे व 

दासगन े -- याची कल्पना करण्यात, तो गुगं होता.. त्यान े तीन प्रसतमावंर लि 

एकवटण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या त्याच्या डोळ्यापढेु नाचत व नाहीशा होत. जवे्हा 

डोळे समटल्यावर त्या प्रसतमा पूणवपणे नाहीशा होत, तवे्हा त्याला घाईघाईचा पदरव, 

कप्ाचंी सळसळ व चुबंनाचा आवाज ऐकू यईे. अतक्यव अशा खोलवर आनदंाची 

भावना, त्याचा ताबा घईे. ही भावना एकदम नाहीशी होऊन, त्याला नोकराचा 

आवाज आला, की सबअर नाही आह.े लोसबटको रागावला व पनु्हा रे्फऱ्या मारू 

लागला.  
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ररयाबोसवत्चच्या व मसवलीयाकोव्हच्या अथंरुणाजवळ उभा राहून, तो 

गरुगरुला, “तो मखूव आह ेनाही का? सबअर आण ून शकणारा माणूस, मूखव व सबनडोक 

असला पासहज.े नाही का? हलकट!” 

“अथावत तो इथ ेसबअर आण ूशकणार नाही.” तो वाचत असलले्या पुस्तकातनू, 

डोके वर न काढता, मसवलीयाकोव्हन ेशरेा मारला. 

लोसबटकोन ेलावनू धरत सवचारले, “तलुा अस ेका वाटते? तझु्याशी मी पैज 

लावतो, की मी सबअर आणनूच दाखवतो व बाईही! आत्ता जातो -- जर मी दोन्ही 

घऊेन आलो नाही, तर त ूमला वाटे्टल त्या नावान ेहाक मार.” त्यान ेकपडे करायला 

व त्याचे भले मोठे बटू घालायला, खपू वळे लावला. मग ससगरेट पटेवली. आसण काही 

न बोलता, बाहरे गलेा.  

पॅसजेमध्य ेथाबंनू तो बोलला, “रॅबके, ग्रबॅके, लबॅके! मला एकट्याला जावसे े

वाटत नाही. जाऊद.े ररयाबोसवत्च, त ूरे्फरी मारायला यतेोस का?” 

नाही अस े उत्तर ऐकून, तो परत आला. ददरंगाई करत, कपडे बदलल े व 

झोपायला गलेा. मसवलीयाकोव्हने एक ससु्कारा टाकला, पसु्तक बाजलूा ठेवले व 

मेणबत्ती रंु्फकर मारून, सवझवली.  

अंधारात ससगरेट ओढत, लोसबटको काहीबाही पटुपुटत राहीला. 

ररयाबोसवत्चन े डोक्यावर पाघंरूण ओढून घतेल.े आसण वळून, त्याच्या 

डोक्यात चाल ूअसललेी  तटुक तटुक कल्पनासचत्रे, जळुवायला सरुवात केली. पण 
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त्यातनू, काहीच हाती लागेना. लवकरच तो झोपी गेला. तत्पवूी शवेटचा सवचार असा 

होता, की कोणीतरी त्याला हळूवारपण े स्पशव करुन, आनदंदत केल ेआह.े जरी ती 

जाणवत नसली तरी, काहीतरी चागंली, हषोत्रु्फल्ल गोष्ट त्याच्या आयकुयात आली 

होती. हा सवचार, झोपेतदखेील त्याची पाठ सोडत नव्हता. तो उठला तवे्हा, मानवेर 

तेलाचा मसाज केल्याची व ओठाभंोवती पेपरसमटचा गारवा पसरल्याची भावना, 

त्याला सोडून गेली होती. पण कालच्यासारखीच हृदय आनदंाने उचबंळत असल्याची 

जाणीव, मात्र होत होती. उगवत्या सयूावमुळे, सखडकीच्या काचा सोनरेी ददसत होत्या 

त्यातनू तो रस्त्यावरील आवाज ऐकत राहीला. त्याच्या सखडकीखाली मोठ्यान े

सभंाषण चाल ूहोत.े नकुताच सब्रगडेमध्य ेआलेला त्याचा बटॅरी कमाडंर लबेडेटस्की, 

एका साजटंबरोबर सशरा ताणनू बोलत होता. तो नहेमी अशाच आवाजात बोलत 

अस.े  

“आसण अजनू काय?” तो ककंचाळला.  

“साहबे, गोलबुशु्कला बटू घालताना लागल.े सजवनन ेत्यावर माती व सव्हनगेार 

लावल.े आसण साहबे, काल रात्री, यतं्रकामगार आटीमवे, सपऊन आला होता. आसण 

लेफ्टनटंन ेत्याला बदंकुींच्या राखीव डब्यात ठेवायची आज्ञा ददली.” 

नोकरान ेत्याला असहेी सासंगतल ेकी, घषवण ट्यबुसाठीच्या दोऱ्या व तबंसूाठी 

क्ा आणायच े कापोव्ह सवसरला आसण ऑदर्फससवनी सधं्याकाळ जनरल व्हॉन 

रॅबकेकडे काढली. सभंाषणाच्या वळेी, लबेडेटस्कीची लाल दाढी सखडकीत ददसली. 

झोपाळू चहेऱ्याचं्या ऑदर्फससवकडे त्यान ेरोखून पासहल ेव असभवादन केल.े  

त्यान ेसवचारल,े “सवव काही ठाकठीक आहे?” 
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लोसबटको जाभंई दते म्हणाला, “घो्ान ेत्याच्या मानवेरच ेखोगीर उडवनू 

लावल ेआह.े” 

कमाडंरन ेससु्कारा सोडला, थोडा वळे सवचार केला व नतंर मोठ्यान ेबोलला, 

“मी अलके्झाडं्रा इव््ग्ररॅ्फोव््नाकडे जायचा सवचार करत होतो. मला सतला भटेल े

पासहज.े अच्छा. मी सधं्याकाळ पयतं तमु्हाला गाठतो.” 

पाऊण तासात सब्रगडे मागवक्रमणा करू लागली. जेव्हा त्यानंी व्हॉन रॅबकेच े

शतेघर ओलाडंले, तेव्हा ररयाबोसवत्चन ेत्याकडे पासहल.े सखडक्याचंे पडद ेबदं होत.े 

आतली मडंळी नक्कीच झोपली होती. काल ररयाबोसवत्चच ेचुबंन घेणारी मलुगी, पण 

झोपली होती. त्यान ेसतला झोपलेली, डोळ्यासमोर आणायचा प्रयत्न केला. सतच्या 

झोपायच्या खोलीची सखडकी सताड उघडी होती. सहरव्या र्फादं्या आत डोकावत 

होत्या. सकाळची प्रसन्न हवा, सलली व गुलाबाचा सगुधं, खुची, त्यावर पडलेला सतन े

काल घातलेला ड्रेस, स्लीपसव, टेबलावरच ेघ्ाळ -- या सवव वस्तू त्यान ेस्पष्टपण े

पासहल्या. पण त्या मुलीच े नाकडोळे, गोड स्वप्नाळू हसणे, तो जे बघण्यासाठी, 

तरसला होता ती गोष्ट, त्याच्या हातातनू पारा सनसटावा तशी सनसटली. अधाव 

दकलोमीटर पढेु जाऊन तो गोल वळला. सपवळे चचव, नदी, घर व बाग प्रकाशात न्हात 

होत.े सहरवगेार दकनारे असलेली, आकाशाच े प्रसतसबबं पडललेी व सयूवदकरणाचं े

चादंीच ेतकुडे ल्याललेी नदी, सुदंर ददसत होती. ररयाबोसवत्चन ेपरत एकदा गावाकड े

पासहल ेआसण उदास भावनने ेत्याला घरेून टाकले, जस ेकाही त्याचे अगदी प्राणसप्रय 

अस ेकाही, तो सोडून चालला आह.े  
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रस्त्यावर र्फारसे लागते नसलेली, ओळखीची दकृय,े डोळ्याना ददसत राहीली. 

उजवीकडे राईची व गव्हाची शते ेहोती, समोर व माग,े अधववट अंधार व माणसाचं्या 

माना ददसत होत्या. पढेु चार ससैनक, गाडीच ेरिणकत ेम्हणनू, बदंकुा घऊेन चालले 

होत.े मग बडँवाल ेहोत.े प्रते घऊेन चालल्यासारख ेत ेमकू होत.े वाटेत ठरासवक वळे 

थाबंण्याऐवजी, ते कसहेी सवस्कळीतपणे मागे पढेु होत होत.े चार बटॅरी 

ररयाबोसवत्चच्या पढेु चालल्या होत्या व तो पाचव्या बटॅरीबरोबर चालला होता.  

सववसामान्य माणसासाठी कवायत करत जाणारी लाबंलचक सब्रगडे म्हणज ेएक 

रुचीपूणव, वगेळाच अनभुव होता. एका बदंकुीसाठी एवढे लोक का लागतात ककंवा 

त्या ओढण्यासाठी एवढे खोगीरबदं घोडे का लागतात, ह ेसमजणे अवघड होत.े पण 

या सवावशी चागंली ओळख असलले्या  ररयाबोसवत्चसाठी ह े रटाळ व कंटाळवाण े

होत.े प्रत्यके बटॅरीसमोर, ऑदर्फसरच्या कडेन ेदणकट साजटं मजेर का चालतो, व 

प्रमुखाचं ेव मोटारवाल्याचं ेचालक त्याचं्या मागनू का चालतात, त ेखपू वषापंवूी 

ररयाबोसवत्च सशकला होता. ररयाबोसवत्चला मासहती होते, की जवळच ेघोडे खोगीर 

घातललेे असतात व लाबं असलेल े घोडे नसुतचे असतात. त्याला त े र्फार वतैाग 

आणणारे, वाटत होत.े एका गाडीत एक ससैनक बसला होता. त्याची पाठ अजनू 

कालच्या धुळीन े भरलेली होती. एक बुजलेला बढेब सशपाई, पायी चालत होता. 

ररयाबोसवत्चला त्या सशपायाचा उपयोग मासहती होता. त्याला तो, असजबात बढेब 

वाटला नाही. प्रत्यके घोडेस्वार सहजपणे, मधनूच ओरडत व चाबकू उडवत चालला 

होता. बदंकुा बघायला काही सुदंर नव्हत्या. सरंिण म्हणनू ओट्टसच्या पोत्यावंर, 

टापोलीनच े आच्छादन होत.े दकटल्याभंोवती, ससैनकाचं्या सपशव्याभंोवती व 

पाकीटाभंोवती बदंकुा टागंलले्या होत्या. ह े सवव एखाद्या त्रास न दणेाऱ्या 
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जनावराभोवती, घोडे व माणस ेअसावी तस ेददसत होत.े प्रत्यके बदंकुीच्या वाऱ्याच्या 

बाजूला, सहा बदंकुधारी ससैनक शस्त्रसज्जतने ेझळकत, कवायत करत होत.े मागनू 

अजनू काही प्रमुख, गा्ा व बदंकुा यते होत्या. पढुील बाजसूारख्याच या कुरूप व 

कंटाळवाण्या होत्या. दसुरी मागनू सतसरी, मग चौथी, व त्यावर ऑदर्फसर आसण 

असचे -- सब्रगडेमध्य ेसहा बटॅऱ्या होत्या. प्रत्यके बटॅरीत चार बदंकुा होत्या. रस्त्यात 

ही समरवणकू, अध्याव दकलोमीटर लाबंीची होती. शवेटी वाघीणींची गाडी होती. 

सतच्याजवळून खाली मान घातलेला, गाढव े पाळणारा चालला होता. कमाडंरन े

त्याला, टकीमधनू आणल ेहोत.े  

ररयाबोसवत्चन े पढुील मानाकंडे व मागील चहेऱ्याकंडे सवशषे लि न दतेा, 

पाहील.े दसुऱ्या ददवशी त्यान ेडोळे समटून डुलकी काढायचा प्रयत्न केला असता. पण 

आता त्यान ेत्याच ेनवे, सखुकारक स्वप्नरंजन करायला सरुवात केली. जवे्हा सब्रगडे 

पसहल्या ददवशी सरुु झाली, तवे्हा त्यान ेस्वतःला अस ेसमजवायचा प्रयत्न केला, की 

चुंबनाची घटना ही केवळ एक मजेशीर, छोटेस े साहस होत े आसण त े गभंीरपण े

घेण्याच,े काही कारण नाही. पण थो्ाच वेळात त्यान ेत ेतकव ट बाजलूा टाकल ेव 

परत तीच स्वप्ने बघ ूलागला -- त्यान ेस्वतःला रॅबकेच्या हॉलमध्य ेबसघतल.े आता 

डोळे समटल्यावर, तो लीलीसारखा ड्रेस घातलले्या मलुीशेजारी, काळा ड्रेस घातलले्या 

उजळ मुलींशजेारी व धूसर, वणवन करण्यास कठीण अशा अनोळखी मलुीशेजारी, उभा 

होता, स्वप्नात तो त्याचं्याशी बोलला, त्याना हळूवारपण ेस्पशव केला, जवळ घतेल.े 

तो त्याना माग ेठेऊन लढाईवर चालला असल्याची व मग परतनू त्याच्या बायको व 

मुलाबंरोबर जवेण घते असल्याची कल्पना त्यान ेकेली.   
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प्रत्यके टेकडीवरून उतरताना, ‘ब्रके लागणार’ अशी घोषणा केली जाई, तशी 

आत्ता झाली. तो पण ओरडला, ‘ब्रके लागणार’. त्याला प्रत्यके वळेी भीती वाटे, की 

त्याच ेस्वप्नजाल तटूुन, तो वास्तव जगात यईेल.  

त्यानंी गावातील एक मोठे घर ओलाडंल.े ररयाबोसवत्चन ेकंुपणावरून बागकेड े

पासहल.े व्यवसस्थतपणे आखल्यासारखा, छोटी बचवची झडुुप ेव सपवळे शोसभवतं दगड 

लावलेला सरळ, लाबं रस्ता डोळ्याना ददसला -- सपवळ्या रस्त्यावर, छोटी बायकी 

पाऊल ेपडत आहते, अस ेस्वप्नभास त्याला होऊ लागल.े आसण त्याचे चुबंन घतेलले्या 

मुलीची अनपसेित प्रसतमा, त्याच्या मनात उमटली. काल जवेणाच्या वळेी तो, त ेकरू 

शकला नव्हता. ती प्रसतमा त्याच्या मेंदतू पक्की बसली व नतंर ती कधीच पसुली गेली 

नाही.  

दपुारी मागील बाजनू ेमोठ्याने, एक आज्ञा दणे्यात आली. “लि द्या. ऑदर्फससव 

मडंळी, उजवीकडे बघा.” 

दोन शभु्र घो्ाचं्या गाडीमध्ये, सब्रगडे जनरल होता. तो दसुऱ्या बटॅरीशी 

थाबंला. आसण काहीतरी बोलला, ज े कोणालाच कळल े नाही. ररयाबोसवत्चसकट 

बरेचस े ऑदर्फससव उभ े राहील.े त्याच े लाल डोळे समचकावत, जनरलन े सवचारले, 

“काय, कस ेकाय चालले आहे? कुणी आजारी आह ेका?” 

उत्तर ऐकून, जनरल िणभर सवचारात पडला. मग एका ऑदर्फसकव डे वळून 

म्हणाला, “तमुच्या सतसऱ्या बदंकुीच्या गाडीच्या चालकान े त्याचे पायसरंिक 

घातलले ेनाही आसण मोठ्या डौलान ेत ेलोंबत ठेवल ेआह.े त्याला सशिा करा.” त्यान े

डोळे वर करून ररयाबोसवत्चकडे बसघतले व पढेु बोलला, “आसण तझु्या घो्ाच्या 
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खोगीरावरील लगाम र्फार लाबंलचक आह.े” अजनू काही दमवणकू करणाऱ्या 

शरेेबाजीनतंर जनरल, हसत लोसबटकोकड े वळला. “लफे्टनटं लोसबटको, आज त ू

एवढा उदास का आहसे? सभ्य लोकानंो, लोसबटको लोपकुोव्हा ं बाईसाहबेासंाठी, 

उसास ेसोडतो आह.े”  

लोपकुोव्हा ंबाईसाहबे म्हणज ेएक साधारण चाळीशीची उंच, जाड बाई होती. 

जाड बायका म्हणज े  जनरलची थोडी कमजोरी होती. ऑदर्फससवपकैी कोणी 

त्याच्यासारख ेआह ेका, याची तो चाचपणी करत होता. ऑदर्फससव त्याला मान दते 

हसल.े जनरल स्वतःच्या शरेेबाजीवर खषू होत, मोठ्यान े हसला. मग त्याच्या 

गाडीच्या चालकाच्या पाठीला हात लावनू त्याने, आपण सनघ ूअस ेसुचवल.े गाडी 

सनघनू गेली.  

जनरलच्या गाडीन ेउडवलले्या धळुीकडे बघत ररयाबोसवत्चन े सवचार केला, 

“जरी मला ते अशक्य कोटीतले, रानटी स्वप्न वाटत असले तरी, ती खरे तर अगदी 

सववसाधारण गोष्ट आह.े ती वगेळी असली तरी, ती प्रत्यकेाच्या बाबतीत होते -- 

उदाहरणाथव, जनरल घ्या. तो सदु्धा नक्की प्रमेात पडला असणार. आता तो सववासहत 

असनू, त्याला मुल ेआहते. कॅप्टन बचॅटर कुरूप असला तरी सुद्धा सववासहत असनू, 

संशयातीतपण,े प्रमेात पडलेला होता. आसण साल्मानोव्ह जरा आडदाडं असनू रागीट 

आह.े तरीही त्याच ेप्रेमप्रकरण होते व नतंर त्याचा शवेट लग्नात झाला. मी इतर 

माणसासंारखाच आह.े माझहेी आज ना उद्या असेच होणार आह े-- “ 

तो सववसामन्य मनकुय आह ेव त्याच ेआयकुयही सामान्य आह ेया सवचाराने, तो 

आनंदी होऊन त्याला धीर आला. त्यान े त्याच्या कल्पनाशक्तीला, मोकाट सोडल.े 
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त्याला जसे व्हायला आवडल ेअसते तसे त्याने, सतचे आसण त्याचे आनंदी भसवकय 

रंगवल.े 

जेव्हा सब्रगडे गतंव्य स्थानाला पोचली व ऑदर्फससव तबंतू सवसावले, तवे्हा 

ररयाबोसवत्च, लोसबटको  व मसवलीयाकोव्ह एका पटेीभोवती  जवेणासाठी बसल े

होत.े मसवलीयाकोव्ह त्याच्या गडुघ्यावरील पसु्तक वाचत, सावकाश जवेत अस.े 

लोसबटको र्फार बोलत अस े व त्याच्या शेजारी सबअरन े भरलेला पेला अस.े 

ररयाबोसवत्च, सदवै डोक्यातील स्वप्नाचं्या सवचारात गुगं अस.े तीन पलेे पोटात 

ररचवल्यावर, तो थोडासा बभेान व कमजोर झाला. त्याला अशी अनावर इच्छा 

झाली, की आपल्या सहकाऱ्याना आपल्या नवभावनाबंद्दल सागंाव.े 

त्याच्या आवाजाला बदेर्फकीर व चढेल सरू दणे्याचा प्रयत्न करत, त्यान ेसरुवात 

केली, “रॅबकेच्या घरी, माझ्याबरोबर एक सवनोदी घटना घडली. मी सबलीअडवच्या 

खोलीत गलेो, तमु्हाला मासहती आह े -- त्यान े चुबंनाचा दकस्सा सासंगतला. तो 

सागंायला एका समसनटापेिा असधक वळे लागला नाही, ह ेबघनू तो आश्चयवचदकत 

झाला. खोटारडा लोसबटको सोडून दसुऱ्या कुणीच ररयाबोसवत्चला हसताना पासहल े

नाही. मसवलीयाकोव्हने त्याच्या भवुया उंचावल्या, आसण पसु्तकातील डोके न काढता 

म्हणाला, “ही नक्कीच सवसचत्र गोष्ट आह.े एकही शब्द न बोलता, एखाद्या माणसाला 

गळासमठी घालण!े मला वाटत ेती मलुगी, डोके सरकलेली असावी.” 

ररयाबोसवत्चन ेकबूल केल.े   

लोसबटकोन ेसरुवात केली, “अशीच एक घटना, माझ्या बाबतीत घडली. गले्या 

वषी मी रेल्वचे्या दसुऱ्या वगावने, कोव््नाला चाललो होतो. भयकंर गदी होती. 
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झोपण े शक्य नव्हत.े मी सतकीट चकेरला अधाव रुबल ददल्यावर, त्यान े मला 

झोपायच्या डब्यात, जागा ददली. मी आडवा झालो व रग पाघंरून घतेला -- खपू 

अंधार होता. अचानक माझ्या खादं्याला स्पशव झाला. माझ्या चहेऱ्यावर मला श्वास 

जाणवल.े मी माझा हात बाहरे काढला, तर मला हाताला, कोपर लागल े-- मी डोळे 

उघडल े आसण -- तमु्ही सवश्वास ठेवणार नाही. सतथ े एक बाई होती. काळे डोळे, 

लालचटुुक ओठ व  नाकपु्ा थरथरत असलले्या!  

मसवलीयाकोव्हन ेसवचारले, “तुला अधंारात, लालचटुुक ओठ कस ेकाय ददसले?” 

लोसबटको त्याची थाप, सावरून घ्यायचा प्रयत्न करु लागला व मग 

मसवलीयाकोव्हच्या मदं कल्पनाशक्तीला हस ूलागला. ररयाबोसवत्च उदास झाला. तो 

पटेीपासनू दरू गेला, आडवा झाला व परत कोणाशी याबाबतीत, काही बोलायच े

नाही अस ेठरवनू टाकले. 

कॅम्पमधील आयकुय सुरु झाले. ददवसामागनू ददवस, सगळे एकसारख!े 

ररयाबोसवत्च प्रमेात पडल्यासारखा सवचार करत होता व वागत होता. रोज सकाळी 

जेव्हा नोकर, त्याच ेआन्हीक आवरायच ेसामान आणत असे, तेव्हा तो गार पाणी 

डोक्यावर घईे. काहीतरी मलू्यवान व गोड गोष्ट आपल्या आयकुयात घडून गलेी आहे, 

ह ेतो आठव.े कधीकधी त्याच ेसहकारी प्रेम व बायकाबंद्दल बोल ूलागत, तेव्हा तो त े

ऐकत बस.े एखाद्या ससैनकान े आघाडीवरील त्याच्या अनभुवाचे वणवन करताना 

ऐकाव,े तसा त्याचा चहेरा त े ऐकताना असे. सधं्याकाळी जेव्हा लोसबटकोन े

सुचवल्यामळेु ऑदर्फससव, गावात जायला बाहरे पडल ेतवे्हा ररयाबोसवत्चन ेत्याचं्यात 

भाग घतेला, तरी तो अस्वस्थ होता. स्वतःला तो अगसणत वळेा दोष दईे. सवचार 
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करताना, तो सतची िमा माग े-- ररकाम्या वळेी ककंवा रात्री झोप यते नसेल तेव्हा, 

लहानपणीच्या आठवणी त्याच्या डोळ्यासमोर तरळत. आईवडील व सवव 

सप्रयजनाचंी आठवण यईे, तेव्हा तो मसे्टेचकोचा, त्याच्या चौकस घो्ाचा न चकुता, 

सवचार करे. रॅबके, सम्राज्ञी युजनेीसारखी ददसणारी त्याची बायको, अंधारी खोली, 

दारातील उजडेाच्या र्फटी --  

३१ ऑगस्टला तो कँपवरुन परतला. सगळ्या सब्रगडेबरोबर नव्हे, तर र्फक्त दोन 

बटॅऱ्याबंरोबर. सवव वाटभर तो त्याच्या घरी चालल्यासारखा, खूप उत्तसेजत होता. 

सवसचत्र घोडा, चचव, रॅबकेच े प्रेमळ कुटंुब, अधंारी खोली हे सवव बघण्यासाठी तो 

व्याकूळ होई. प्रमेात पडलले्याना नहेमी र्फसवणारा, तो आतला आवाज, त्याला 

सागंत राही, की तो ‘सतला’ भटेेल. मग तो गुगं होऊन, कल्पना करे की तो, कस ेसतच े

स्वागत करेल, कसा सतच्याशी बोलेल. ती चुबंनासवषयी सवसरली असेल का? जर 

अगदी वाईट होऊन, तो सतला भटेलाच नाही, तरी तो अधंाऱ्या खोलीतनू चालनू 

यईेलच व -- ची आठवण काढेल.  

संध्याकाळपयतं सिसतजावर, ओळखीच े चचव व शतेघरे ददस ू लागली. 

ररयाबोसवत्चच ेहृदय धडधडू लागल.े त्याच्याजवळील ऑदर्फसर काय बोलत होता, 

ते त्याला ऐकू यते नव्हत.े तो सवव काही सवसरला. खपू व्याकूळ होऊन, मावळत्या  

सयूवप्रकाशातील लाबं अतंरावरील चमचमणारी नदी, घराच े छप्पर, सघरट्या 

मारणारी कबतुरे बघ ूलागला.  

त ेचचवशी आल.े मटे्रनचा अहवाल ऐकला. ररयाबोसवत्च घोडेस्वार यणे्याची 

वाट बघत होता. तो यईेल व जनरलकडे चहासाठी आमतं्रण दईेल, अस ेत्याला वाटत 
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होत.े मटे्रनच ेबोलनू संपल.े ऑदर्फससव गावाकडे जायची घाई करू लागल.े तरीही, 

घोडेस्वार आला नाही --  

‘रॅबकेला लवकरच शतेकऱ्याकंडून कळेल, की ते इथ ेआले आहते. आसण मग तो 

सनरोप पाठवले. तबंतू सशरताना, ररयाबोसवत्चन ेसवचार केला. त्याच्या सहकाऱ्यानंी 

मेणबत्त्या का लावल्या आहते आसण स्वयंपाकी चहा व काही पदाथव का बनवत आहते, 

त ेत्याला कळेना. 

तो सनराश होऊन, आडवा झाला. मग उठला. घोडेस्वार यतेो आह े का, ह े

सखडकीतनू बाहरे पासहल.े पण कोणी ददसल ेनाही. त्याची उत्कंठा दाबनू ठेवण ेत्याला 

अवघड झाल्यान,े परत तो आडवा झाला. थो्ा वळेान ेतो रस्त्यावर गलेा व चचवकडे 

जाऊ लागला. चचवशजेारील भाग अधंारी व सनुसान होता. टेकडीच्या टोकावर, तीन 

ससैनक शातंपण ेउभ ेहोत.े ररयाबोसवत्चला सतथ ेबघनू, दचकून, त्यानंी सलाम केला. 

त्यानहेी सलाम केला व पायाखालच्या असलले्या वाटेने, टेकडी उतरू लागला.  

नदीच्या दसुऱ्या तीरावर आकाश तजेस्वी जाभंळे होत.े चंद्र उगवला. 

जोरजोरात बोलत, दोन मसहला, परसबागते कोबीची पाने तोडत होत्या. त्यापलीकड े

खूपशा झोप्ांची काळी दकनार ददसत होती -- या बाजूला म ेसारखा -- रस्ता, 

झडुुप,े र्फक्त कोवळ्या गवताचा वास यते नव्हता  छोट्याशा, धीट बुलबुलचे गाणहेी 

ऐकू यते नव्हत.े 

ररयाबोसवत्च बागकेडे गलेा व तथेनू गटेमधनू आरपार पाहू लागला. आत 

अंधार व शातंता होती. रस्त्याचा काही भाग व जवळील बचवच्या पाढंऱ्या विृाचं ेबुधं े

ददसत होत.े बाकी सववत्र अधंाराच ेसाम्राज्य होत.े ररयाबोसवत्चन ेकान देऊन ऐकल.े 
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अंधारात डोकावनू पाहील.े पण अधाव तास थाबंनू, सनरीिण करून, काही आवाज न 

ऐकू आल्यान ेव काही उजडे न ददसल्याने, तो माग ेवळला.  

तो नदीशी थाबंला. त्याच्यासमोर जनरलची अघंोळीची झोपडी होती आसण 

लहानशा पलुाच्या बारवर एक मोठे कापड लोंबत होत.े तो पलुावर गलेा व सनककारण 

त्या कापडाला स्पशव केला --  

त्यान ेपाण्यात पासहल े-- त्या झोपडीजवळ नदीच ेपाणी गुणगणु करत, जोरात 

वहात होत.े मोठे, लालसर चदं्राच े प्रसतसबबं, पाण्यात पडल े होत.े त्याच्या बाजून े

लहानशा लाटा वहात होत्या. त्यामळेु प्रसतसबबं लाबंत होते, तटुत होत.े जसे काही 

त्याना चदं्राला पळवनू लावायच ेहोत े--  

ररयाबोसवत्च जोरात उसळणाऱ्या पाण्याकडे बघत उद्गारला, “दकती अथवहीन! 

र्फारच अथवहीन! सगळेच दकती अथवहीन आह!े”  

चुंबनाची गोष्ट, त्याची अधीरता, त्याची सवर्फल आशा! आता अजनू काही होण े

अपसेित नसल्यान,े त्याच्या र्फोल आशा व खोटे आभास, त्याच्यापढेु लखकन चमकून 

गेल.े जनरलचा घोडेस्वार आला नाही व कोणाच्यातरीऐवजी त्याचे चुबंन घतेललेी 

मुलगी, त्याला कधीही भटेणार नाही, ह ेआता त्याला, काही सवसचत्र वाटेना. उलट 

ती भटेली, तरच त्याला नवल वाटल ेअसत े-- 

त्याच्याजवळून पाणी वहात होते, का व कशासाठी, ह े कुणालाच मासहती 

नव्हत.े ममेध्येदखेील ते वाहील ेहोत.े लहानशा झऱ्याची मोठी नदी झाली होती. मग 

ती सागरात सवलीन होणार होती. तथेनू सतच ेढग होणार होत.े मग त्यातनू पाऊस 
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पडणार होता. आत्ता त्याच्याजवळून वाहणारे पाणी कदासचत, तचे त,े म ेमधल ेहोत े

का? कुठल ेहोत?े 

ररयाबोसवत्चला सगळे जग, जीवनसुद्धा, अनाकलनीय सनरथवक सवनोद, वाटू 

लागला. त्यान ेपाण्यावरून त्याची नजर उचलली व आकाशाकडे पाहील.े परत एकदा 

त्याला अस े वाटले, की अनोळखी बाईच्या रुपात त्याचे नशीब त्याला अचानक 

प्रेमाचा स्पशव करून गेल.े त्यान े त्याची स्वप्ने व उन्हाळ्यातील प्रसतमा आठवल्या. 

आसण त्याच ेआयकुय त्याला बेचव, रंगहीन व सबचारे वाटू लागल े--  

तो त्याच्या रहायच्या जागी आला, तवे्हा त्याच्या सहकाऱ्यापंकैी, कोणीच सतथ े

नव्हत.े नोकरानंी त्याला सासंगतल े की, जनरल ‘र्फॉनटॅ्रबदकन’न े घोडेस्वाराबरोबर 

सनरोप पाठवल्याने, सववजण  त्याच्याकडे, गले े आहते -- िणभर आनदंाची लहर 

त्याच्या हृदयात उसळली. पण त्यान े ताबडतोब ती उधळून लावली. जसे काही 

त्याला इतके वाईट वागवणाऱ्या नशीबाचा, तो सधक्कार करत होता. तो जनरलकडे 

गेला नाही. तो झोपनू गेला.   
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३५ पवूव, पन्नास, सोर्फोथव रस्ता यथे,े वयस्क जरेोम वरेॅन, एक लाख डॉलरच्या 

घरात रहायचा. तो गावातील दलाल असनू इतका श्रीमंत होता, की तो रोज सकाळी 

त्याच्या आरोग्यासाठी, काही अतंर चालायचा व मग टॅक्सी करायचा.  

त्यान ेत्याचा समत्र ससरील स्कॉट याचा सगल्बटव  नावाचा मुलगा, दत्तक घतेला 

होता. त्याचं ेछान चालले होत.े सगल्बटव ट्यबूमधनू ज्या वगेान ेरंग बाहरे काढू शके 

त्याच वगेान,े एक यशस्वी सचत्रकार होऊ घातला होता. जरेोमची सावत्र पतुणी, 

बाबावरा रॉस पण घरातील सदस्य होती. मनकुयाचा जन्म त्रास घणे्यासाठीच असतो. 

जेरोमला स्वतःच े कुटंुब नसल्यान,े त्यान ेया दोघाना साभंाळून, खरे तर दसुऱ्याचंे  

ओझ ेउचलल ेहोत.े  



121 
 

सगल्बटव व बाबावरा या दोघांच ेएकमकेाशंी चागंल ेजमत अस.े ह ेअध्याहृत होत े

की त े दोघ े एखाद्या चढत्या दपुारी, चचवमधील रु्फलाचं्या घटेंखाली उभे राहून, 

एकमकेाचंे होतील व वयस्क जरेोमचा पसैा साभंाळायच ेवचन, पाद्र्याला दतेील. पण 

काहीतरी गोंधळ होता व या घडीला, गोंधळ कसला व काय त ेसासंगतले पासहज.े 

तीस वषापंवूी जरेोम जेव्हा तरुण होता, तेव्हा त्याचा सडक नावाचा भाऊ 

होता. तो पसश्चमेला त्याच,े की आणखी कुणाच े नशीब काढायला गेला. त्याच्या 

भावाकडून पत्र यईेपयतं, वयस्क जरेोमन ेत्याच्याबद्दल काहीही ऐकले नव्हत.े त्याच्या 

पत्रातनू कळल्याप्रमाणे, तो काही अडचणीत सापडला होता. त्याच्या आयकुयाची 

तीस वष,े काही भसवकय न घडवता, त्याला एका मुलीचा पाश दऊेन गेली. पत्रात 

म््टल्याप्रमाण े त्या एकोणीस वषाचं्या मुलीला, पसै े भरून सतकीट काढलले्या 

जहाजान े पवूेला, जरेोमकडे पाठवण्यात आले. यापढेु सतची सवव जबाबदारी, 

कपडेलत्त,े सशिण, भरणपोषण, सुखससुवधा ह ेसवव जरेोमन ेबघाव,े अस ेत्यात सलसहल े

होत.े सतच ेलग्न होईपयतं जरेोमने सतला साभंाळाव,े अशी अपिेा त्यात व्यक्त केली 

होती.  

वयस्क जरेोम हा समाजाचा आधार आह.े सगळ्याना मासहती आह ेकी जग 

अॅटलासन ेस्वतःच्या खादं्यावंर तोलनू धरल ेआह.े आसण अटॅलास रेलच्या कंुपणावर 

उभा आह.े आसण रेलचे कंुपण कासवाच्या पाठीवर बाधंल ेगलेे आह.े आता कासवाला 

कशावर तरी उभ े रहायला पासहज.े आसण त े म्हणज े जरेोमसारख्या माणसानंी 

बाधंललेा मजबतू रस्ता आह.े 

माणसाला अमरत्व समळेल का, ह ेमला मासहती नाही. पण तस ेजर नसेल, तर 

मला जाणून घ्यायला आवडेल की, वयस्क जरेोमसारख्या माणसाना त े कधी 

समळणार? 

त्याना स्टेशनवर नवेाडा वरेॅन भटेली. ती एक ददसायला छान असललेी, 

लहानशी मलुगी होती. सतला सयूावच्या उन्हान ेभाजल ेहोत.े सतला उच्चभ्र ूचालीरीती, 

मासहती नव्हत्या. तरी एखाद्या ससगरेट न ओढणाऱ्याने, दोनदा सवचार न करता सदु्धा 

सतची दखल घतेली असती. सतच्याकडे बघनू तमु्ही अशी अपिेा केली असेल, की ती 
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आखडू स्कटवमध्य ेककंवा चामडी घट्ट पटँमध्य,े चेंडूंचा खळे खेळत असावी ककंवा सशगंरु 

पाळत असावी. पण सतच्या सरे्फद पाढंऱ्या व काळ्या ड्रेसमध्य ेतमु्ही परत तकव  लढव ू

लागता. गणवेष घातलेले हमाल सतच्याकडून सतची जड बगॅ घऊे बघतात. पण ती त े

ओझ ेसहज वागवत.े  

सयूावच्या उन्हान े भाजलले्या गालावर खाजवत, बाबावरा सतला म्हणाली, 

“माझी खात्री आह,े की आपण चागंल्या मसैत्रणी होऊ.” 

नवेाडा म्हणाली, “मला अशी आशा आह.े” 

वयस्क जरेोम म्हणाला, ‘सप्रय छोट्या पतुणे, जस ेकाही ह ेतझु्या वडीलाचंेच 

घर आह,े अशा तऱ्हने ेतझु ेमाझ्या घरात स्वागत आह.े” 

नवेाडा म्हणाली, “आभारी आह.े” 

आसण सगल्बटव त्याच ेमोहक हस ूहसत म्हणाला, “मी तलुा पतुणे, अशी हाक 

मारणार आह.े” 

नवेाडा बाबावराला स्पष्टीकरण देत बोलली, “कृपया, ही बगॅ घ.े सतचे वजन एक 

लाख पौंड आह.े डॅडच्या सहा जनु्या खाणींमधल ेनमनु,े त्यात आहते. माझ्या  मनातील 

त्याच्या स्थानाप्रमाण ेत्याचंे परीिण केल,े तर ते हजार टनपयतंसुद्धा भरेल. पण त े

मी घेऊन जाईन, अस ेवचन मी त्याना ददल ेहोत.े” 

एक परुुष व दोन सस्त्रया ककंवा एक बाई आसण दोन पुरुष ककंवा एक बाई, एक 

पुरुष व एक उमराव असलेला परुुष ककंवा कुठल्याही सत्रकोणात, काहीतरी भानगडी 

होण,े ही अगदी सववसामान्य बाब आह.े पण त ेकधीही, नगण्य सत्रकोण नसतात. त े

नहेमी, समसद्वभुज सत्रकोण असतात, समभजु नव्ह.े तेव्हा नवेाडा वरेॅन, बाबावरा रॉस 

आसण सगल्बटव ह े एकत्र यऊेन, एक ठाशीव सत्रकोण तयार झाला. आसण त्या 

सत्रकोणाची, बाबावरा कणव झाली. एक ददवस सकाळच्या न्याहारीनतंर, वयस्क जरेोम 

खूप वेळ शहरातील वतवमानपत्र वाचत होता. गावात जाण्यासाठी, तो तयार झाला 

होता. त्याला नवेाडाचा चागंलाच लळा लागला होता. सतच्यात त्याला, त्याच्या मतृ 

भावाचा मोकळा स्वभाव व शातं स्वततं्रपणा ददस.े  
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समस नवेाडा वरेॅनसाठी नोकराणंी एक सचठ्ठी घऊेन आली.  

“सनरोप आणणाऱ्या मुलान,े दारात ही मला ददली. तो उत्तरासाठी थाबंला 

आह.े” ती म्हणाली. 

नवेाडा एक स्पसॅनश धनू वाजवत होती व रस्त्यावरील गा्ा बघत होती. सतन े

सचठ्ठी घतेली. पादकटाच्या वरील डाव्या कोपऱ्यात रंग तयार करायचे सोनरेी पॅलटे 

बघनू सतला उघडण्यापवूीच मासहती होत,े की ती सगल्बटवकडून आलेली आह.े सतन ेती 

उघडली. उघडल्यावर, सतन ेत्या मजकुरावर मनापासनू नजर दर्फरवली. नतंर गभंीर 

चेहरा करून ती, सतच्या काकाजंवळ गेली.  

“जरेोमकाका, सगल्बटव हा छान मुलगा आह,े नाही का?” 

वतवमानपत्र बाजूला सारत वयस्क जरेोम म्हणाला, ‘हो. तो गुणी मुलगा आहचे. 

मी स्वतः त्याला वाढवल ेआह.े” 

“तो कुणाला काहीही, सलसहणार नाही. -- म्हणज ेअस ेमी ठामपणे, म्हण ूशकत 

नाही. पण म्हणज ेप्रत्यकेाला कळत ेआसण वाचता यतेे अस ेनाही, नाही का?” 

“मला त्यान ेह ेकरताना बघायच ेआह.े पण का? काय झाल?े” वतवमानपत्राचा 

तकुडा र्फाडत काका म्हणाल.े 

“काका, त्यान ेमला पाठवलेली, ही सचठ्ठी वाचा. आसण ती बरोबर आह ेका, 

त्याचा सवचार करा. अस े बघा, मला शहरातील लोकाचंा व त्याचं्या पद्धतींचा, 

र्फारसा अनभुव नाही.” 

वयस्क जरेोमन ेवतवमानपत्र बाजूला करत, त्यावर त्याच ेदोन्ही पाय ठेवल ेव  

सगल्बटवची सचठ्ठी घऊेन, रागान ेदोनतीनदा वाचली.  

तो म्हणाला, “काय ग मुली, त ूतर मला या सचठ्ठीमळेु, उत्तसेजत करून सोडल े

आहसे. तरी मला त्या मलुाबद्दल खात्री होती. तो त्याच्या वडीलांची प्रसतकृती आह े

व अपराधीपणाचा गडं असणारा आह.े तो एवढेच सवचारतो आह,े की तू व बाबावरा 

आज दपुारी चार वाजता, त्याच्याबरोबर मोटारीन ेमोठ्या बटेावर, दर्फरायला याल 
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का? मला याच्यात सलहायच ेसासहत्य सोडून, टीका करण्यासारखे काही ददसत नाही. 

तो त्या सनळ्या रंगान ेसलसहतो आसण ती छटा, मला कधीच आवडत नाही.” 

नवेाडान ेउत्सकुतने ेसवचारल,े “अस ेजाण,े योग्य ददसले का? 

“हो. हो, बाळा. अथावत. का नाही? तरीही तुला इतकी काळजी करणारी व 

मोकळेपणाने बोलणारी असल्याचे बघनू, मी आनदंी झालो आह.े अगदी खुशाल जा.” 

नवेाडा आढेवढेे न घतेा बोलली, “मला मासहती नव्हत.े मला वाटल,े मला 

तमु्हाला सवचारल ेपासहज.े काका, तमु्ही आमच्याबरोबर, यणेार नाही का?” 

“मी? नाही. नाही. मी एकदा तो मलुगा चालवत असलले्या गाडीत, बसलो 

आह.े आता परत नाही. पण त ूआसण बाबावरा नक्की जा. हो. हो. पण मी नाही.” 

नवेाडा दाराशी धावली व नोकराणीला म्हणाली, “आम्ही जाऊ, ह ेधरून चाल. 

समस बाबावराच्या वतीन ेमीच उत्तर दते.े तू त्या मुलाला, समस्टर वरेॅनला ते येणार 

का, अस ेसवचारायला सागं. पण आम्ही नक्की जाणार.” 

वयस्क जरेोमने नवेाडाला हाक मारली, ‘अग सप्रय मुली, त्याला सचठ्ठी 

पाठवलेली, बरी नाही का? एखादी ओळ सलसहलीस, तरी चालले.” 

नवेाडा आनदंान ेम्हणाली, “नाही. मी त्याची काळजी करत नाही. सगल्बटवला 

समजेल -- तो नहेमीच समजनू घतेो. मी माझ्या आयकुयात, कधी स्वयंचलीत वाहनात 

बसल ेनाही. पण मी डेव्हील नदीतनू, छोटीशी बोट वल्हवली आह.े हा मोटारीचा 

प्रकार, त्याहून जास्त रोमाचंक असतो का, ह ेजाणनू घ्यायला मला आवडेल.” 

 

त्यानतंर दोन मसहन ेगेल ेअसतील.  

बाबावरा एक लाख डॉलर दकमतीच्या घरात, बसली होती. ती सतच्यासाठी, 

चागंली जागा होती. जगामध्य े अशा पकुकळ जागा आहते, की सजथ े स्त्रीपुरुषानंा 

वगेवगेळ्या प्रकारच्या त्रासापंासनू, स्वतःची सटुका करून घ्यायची सधंी असत.े सतथ े

प्राथवनामदंीर, मोकळेपण े दःुख करायच्या जागा, पाणीदार जागा, वदकलाच े
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कायावलय, पश्चात्तापदग्धतसेाठीच्या जागा, आश्रम, सवमान,े सौदयववधवनाच्या जागा 

व अभ्याससका ह े सवव काही असत.े आसण यातील सवावत चागंली जागा म्हणजे 

अभ्याससका.  

      सत्रकोणाची सवावत लाबं बाज ूम्हणज ेकणव असतो, ह ेसमजनू घ्यायला कणावला 

वळे लागतो, पण त्या कणावला वळण ेनसतात, ती सरळ रेष असत.े  

बाबावरा एकटीच होती. जरेोमकाका व नवेाडा ससनमेाला गेल ेहोत.े बाबावरान े

जायला नको म्हटल.े सतला घरी बसनू अभ्याससकेत, अभ्यास करायचा होता. जर 

तमु्ही न्ययूॉकव ची आकषवक मलुगी असाल आसण चॉकलटेी, सनकपाप, पासश्चमात्य नखरे 

करत, आपल्या स्वतःला हव्या असलले्या पुरुषासमोर मरुडताना स्वतःला बघत 

असाल तर, तमुचीही ससनेमातील रुची सनघनू गलेी असती.  

बाबावरा वाचनालयात ओकच्या टेबलाशी बसली होती. आसण सतच्या उजव्या 

हाताची बोटे, मलूलपण ेएका बदं पत्रावरून दर्फरत होती. त ेपत्र नवेाडाला सलसहलले े

होत.े पादकटाच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यात सगल्बटवची पॅलटेची खणू होती. नवेाडा 

गले्यावर नऊ वाजता, त ेसतला समळाल ेहोत.े त्या पत्रात काय होत ेह ेकळण्यासाठी 

बाबावरान,े सतचा मोत्याचा कंठा ददला असता. पण सतला वारे्फने, केसाचं्या सपनने े

ककंवा पनेाच्या टोकान,े त े उघडता आल ेनसत ेव त्यामळेु वाचताही कस ेयणेार? 

समाजातील सतच े स्थान, सतला दसुऱ्याचे पत्र वाचण्यापासनू रोकत होत.े सतन े

उजडेात धरून व काही यकु्तीन,े त्यातील काही मजकूर वाचण्याचा प्रयत्न केला. पण 

स्टेशनरीच्या बाबतीत सगल्बटव र्फारच कसबी असल्यान,े तो बतेही र्फसला.  

साडेअकरा वाजता ससनेमा सटुला. ती थडंीतील छान रात्र होती. टॅक्सीपासनू 

दारापयतं, वयस्क जरेोम रस्त्यातील गदीबद्दल व टॅक्सीचालकाच्या 

बदेरकारपणाबद्दल ओरडत होता. गुलाब पुकपाप्रमाण ेटवटवीत, सनळ्या डोळ्याचंी 

नवेाडा डोंगरातील वादळी रात्रीप्रमाण,े काकाचं्या केसबनभोवती बागडत होती. या 

गारव्याच्या वातावरणात, बाबावरा स्वतःच्या जड हृदयाच ेलाकूड, करवतीन ेकापत 

होती -- सतच्या मत ेतवेढीच गोष्ट करण,े सतच्यासाठी उरल ेहोत.े वयस्क जरेोमन ेवर 

जाऊन गरम पाणी व क्वीनाइन घतेल.े हलक्याशा आनदंान ेभरलले्या अभ्याससकेत 
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जाऊन नवेाडा, हाताच्या खचुीत सवसावली. सतच ेकोपरापयतंचे मोजे काढायच ेन 

संपणारे काम करताना सतन,े ससनमेाच्या अवगुणावंर एक तोंडी परुावा सादर केला. 

बाबावरा उद्गारली, “कधीकधी -- समस्टर दर्फल्ड्डस ( ससनेमातील नायक ) खरंच 

मजशेीर वागतो. सप्रय नवेाडा, तझु्यासाठी ह ेपत्र आह.े त ूगले्यावर सवशषे अशा माग,े 

त ेतुझ्यासाठी आल ेआह.े” 

बटणाशी झुंजताना नवेाडा ओरडली, “कोणाकडून आल ेआह?े” 

बाबावरा हसनू उत्तरली, “खरे तर, मी र्फक्त तकव  करू शकत.े सगल्बटव ज्याला पॅलटे 

म्हणतो त,े पादकटाच्या कोपऱ्यात ददसत ेआह.े पण ती लहानशी गोष्ट, मला तर एका 

शाळेत जाणाऱ्या मलुीसाठी ददलेली, सोनरेी हृदयाची प्रमेाची भटे आह,े असे वाटत.े” 

नवेाडा थकल्या आवाजात म्हणाली, “तो मला काय सलसहतो आह,े याच ेमला 

आश्चयव वाटत.े” 

बाबावरा म्हणाली, “आपण सगळे सारखचे आहोत. सगळ्या सस्त्रया. पत्रावरच े

सतकीट बघनू आत काय असेल, याचा आपण तकव  करतो. शवेटचा उपाय म्हणनू, 

आपण कात्री वापरतो. आसण मग त ेअथपासनू इसतपयतं वाचून काढतो. ह ेत ेपत्र.”  

सतन ेटेबलावरून, त ेपत्र पढेु केल.े 

नवेाडा ओरडली, “काय त्रास आह!े ही काडतसुासंारखी बटणे, म्हणज ेखरच,  

र्फार त्रास आह.े त्यापिेा मी मगृासजन घालण ेपसंत करेन. ओहो बाबावरा, कृपया त े

पत्र र्फोडून वाच. ह ेहातमोज ेकाढण्यापवूी मध्यरात्र झाललेी असले.” 

“अग सप्रय मुली, त ेतुला आले आह.े त ेत,ू मला कशाला उघडायला सागंते 

आहसे? अथावत, तचू त ेउघड.” 

नवेाडान े शातंपण े सतचे सनळे, शातं व सस्थर डोळे सतच्या मोज्यावंरुन वर 

उचलल.े 

ती म्हणाली, “दसुऱ्यान ेवाच ूनय,े अस ेकोणी काहीही, मला सलसहत नाही. 

कदासचत सगल्बटवला आपण, उद्या परत त्याच्या गाडीन,े कुठेतरी जायला हव ेअसेल.” 
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सहसा उत्सकुता दाबनू ठेवण,े शक्य होत नाही. आसण बाईची भावना गुतंलेली 

उत्सकुता, तर इतरासंाठी धोकादायकच असते. मग त्यात हवेादावा डोकाव ूलागला, 

की मग तर सवचारायलाच नको. बाबावरान ेउदारपण,े थोडेस ेकंटाळून, पत्र र्फोडल.े 

ती म्हणाली, “त ूम्हणत ेआहसे, तर मग मी ह ेपत्र वाचत.े” 

सतन ेपाकीट र्फोडले आसण भरभर मजकूर वाचला. परत वाचला व हळूच एक 

गर्ववष्ठ नजर नवेाडाकडे टाकली. ती सतच्या मोज्याचं्या कामात गकव  होती, जस ेकाही 

मोज ेहेच सतच ेजग आह.े त्या उगवत्या कलाकाराकडून आलले ेपत्र, सतच्यासाठी जणू 

मंगळावरुन आल्याइतके, दरूस्थ होत.े  

अध ेसमसनट बाबावरान,े नवेाडाकडे सवसचत्र शातंपण ेपासहल.े मग ती ओठातल्या 

ओठात हसली. डोळे बारीक करून, सतच्या चहेऱ्यावर काहीतरी उत्तेजना दणेारे भाव 

उमटल.े “आता सहची गंमतच करत.े” अस ेकाहीस ेती मनाशी पटुपुटली. 

सरुवातीपासनू एक बाई, ही दसुऱ्या बाईला कधीच गढू वाटत नाही. 

प्रकाशदकरण जसा सरळ रेषते प्रवास करतो, तस ेप्रत्यके बाई, दसुरीच्या मनात थटे 

प्रवेश करत.े सतच्या बसहणीच्या लबाड, उबग आणणाऱ्या शब्दानंी, नवेाडा सतला 

आरपार तपासत.े सतच्या लपलले्या भावना वाचत ेआसण कंगव्यातनू केस काढावते, 

व त ेमूलभतू सशंयाच्या वाऱ्यावर उडून जायच्या आत, अगंठ्यात व सचमटीत पकडून 

धरावते, तस े सतच्या टोकेरी बोलण्यातनू हुशारीन,े काहीही अथव काढत.े अनके 

वषापंवूी, सधं्याकाळच्या सुपतु्रान,े हातावर एका वगेळ्याच बाईला घऊेन, कुटंुबाच्या 

स्वगावच्या नदंनवनातील दार वाजवल ेव सतची ओळख करून ददली. सधं्याकाळन े

सतच्या स्नषुेला घरात घऊेन, एक खानदानी भवुई उंचावली.  

हात पसरून पामच्या पानाशी चाळा करत नवरदवे बोलला, “माना झकुवनू 

स्वागत करणाऱ्याचंी भमूी! अथावत तू सतथ ेआहसेच, अस ेमी धरून चालतो, नाही 

का?” 

असजबात न डगमगता सधं्याकाळ म्हणाली, “अलीकडे सतथ ेमी नसत.े त ेसतथ े

जे सर्फरचदंाच ेसॉस दतेात, त ेचागंले नसत,े असे तुला वाटत नाही का? त्यापिेा 

मला मलबरेी पानांचा दढसाळ पररणाम आवडतो. पण खऱ्या अंजीराचंा साठा सतथ े
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नसतोच. या सललीच्या झडूुपामागनू य.े सतथे कुणी सभ्य गहृस्थ, सॅलरीच्या 

पानापंासनू, शसक्तवधवक औषध तयार करतो आह.े मला वाटत ेअळ्यांच्या भोकामंळेु, 

तझुा ड्रेस मागनू जास्त उघडा रासहला आह.े” 

नोंदवल्याप्रमाण,े मग सतथ,े कुणाच्या कोण अशा जगातील दोन मसहलामंध्य,े 

सलोखा प्रस्थासपत झाला. नतंर अस ेठरल ेकी त्या दोन मसहलानंी कायम काचपे्रमाण े

पारदशवक रहाव ेव परुुषापंासनू स्वतःला गढू, अनोळखी ठेवाव े -- जरी अजनू इतर 

मसहलानंा -- काचचेा शोध लागायचा होता.  

बाबावरा यासाठी र्फारशी तयार ददसत नव्हती.  

थोडे खसजल झाल्याच ेदाखवत ती म्हणाली, “नवेाडा, खरे तर, त ूमला त ेपत्र 

उघडायचा आग्रह करायला नको होतास. मी -- माझी खात्री आह,े की ह ेआणखी 

कुणाला कळायला नको.” 

िणभर नवेाडा सतच ेहातमोजे सवसरून गलेी.  

ती म्हणाली, “मग त ेमोठ्यान ेवाच. त ूत ेआधीच वाचल ेआहसे, त्यामळेु तलुा 

काय र्फरक पडतो? जर समस्टर वरेॅनन ेमला सलसहलले ेपत्र, इतराना कळलेच पासहज े

अस ेअसले, तर मग त ेसगळ्याना कळू द.े”  

बाबावरा म्हणाली, “ठीक आह.े यात अस ेसलसहल ेआहःे ‘सप्रय नवेाडा, त ूआज 

रात्री बारा वाजता, माझ्या स्टुडीओमध्य ेय.े नक्की य.े’ बाबावरान ेउठून, नवेाडाच्या 

माडंीवर त ेपत्र टाकल ेव म्हणाली, “मला ह ेमासहती झाल,े त्याबद्दल मी र्फार ददलगीर 

आह.े असे सगल्बटव नक्कीच सलसहणार नाही. काहीतरी चकू आह.े सप्रय मुली, अस ेसमज, 

मला काही मासहती नाही. आता मला वरच्या मजल्यावर जायला हव.े माझ ेडोके 

दखुत ेआह.े मला पत्रातल ेकाही मासहती नाही, बरका. कदासचत सगल्बटव र्फार जवेत 

असले व स्पष्टीकरण दईेल. शभु रात्री!” अस ेवरवर म्हणत, पण मनातल्या मनात 

“आता बघयुा नवेाडाची र्फसजती.” अस ेम्हणत ती वर गलेी.   

नवेाडा पाय न वाजवता, हॉलमध्ये गलेी. आसण वर बाबावराच ेदार लागल्याचा, 

आवाज सतन ेऐकला. पत्रातील मजकूर बाबावरान ेसागंीतल्याप्रमाण ेनसले, असा त्या 
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सनरागस छोट्या, शाळकरी मुलीला सशंय देखील आला नाही. अभ्याससकेतील 

घ्ाळान,े बारा वाजल्याच ेसासंगतल.े त ेपंधरा समसनटे पढेु होत.े ती हळूच धावत 

पढुील दाराकडे गलेी. बर्फावच्या वादळात, बाहरे उभी रासहली. सगल्बटव वरेॅनचा 

स्टुडीओ, सहा चौक लाबं होता.  

पवूकेडील रु्फगलले्या नदीपासनू, आकाशातनू पाढंऱ्या शातं वादळाचा भीषण 

जोर, शहराला झोडपून काढत होता.. मोटार घरात आणायच्या रस्त्यावर एक 

रु्फटाचा बर्फावचा थर साठला होता. शहराबाहरेील सभतंींवर दढगानंी बर्फव  साचनू 

त्याच्या सश्ा तयार झाल्या होत्या. पॉम्पेमधील रस्त्यासंारखा, रस्ता सनुसान 

होता. समदु्रावरून चंद्रप्रकाशात उडणाऱ्या पाढंऱ्या पंखाचं्या समदु्रपक्ष्यासंारख्या 

बर्फावळ मोटारी, सतत येजा करत होत्या. तर काही मोटारी तलुनात्मक दकृट्या 

पाणबु्ापं्रमाणे रे्फसाळ लाटामंधनू सहस ्आवाज काढत, आनदंी पण धोकादायक 

प्रवास करत होत्या.       

      नवेाडा चालताना, वाऱ्यामळेु एखाद्या पक्ष्यासारखी भरकटत होती. ढगानंी 

वढेलले्या रस्त्यावंर ख्ा असलले्या, इमारतींकडे सतन े वर बसघतल.े रात्रीच्या 

ददव्यानंी व गोठलले्या वारे्फनी त्या कधी पसुट रंगहीन, तर कधी दर्फकट सनळा, 

राखाडी, गडद सनळा, अशा बदलत्या रंगाचं्या ददसत होत्या. सतच्या पसश्चमकेडील 

घरासारख्या, सहवाळ्यातील डोंगरासंारख्या, ददसत होत्या. सतला अस ेसमाधान एक 

लाख डॉलरच्या घरात राहून कधी समळाल ेनव्हत.े  

एका कोपऱ्यावरच्या पोसलसान,े सतला डोळ्यानंी हटकल.े “हॅलो मुली, तलुा 

बाहरे सहडंायला र्फार उशीर झाला आह,े नाही का?” 

त्याच्या जवळून घाईघाईन ेजात, नवेाडा उत्तरली, “मी औषधाच्या दकुानात 

जात ेआह.े” 

ह ेकारण म्हणज ेजण ूसतला जाण्यासाठी पासपोटवच समळाला. ह ेअस े ससध्द 

करत होत ेका, की मसहलानंी काहीच प्रगती केललेी नाही. बदु्धी व चातयुव असलले्या 

त्या, जण ूअडॅमच्या र्फासळीपासनू तयार झाल्या आहते.  
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पवूेला वळल्यावर जोराच्या वाऱ्यान,े सतचा चालायचा वगे अधाव झाला. सतन े

बर्फावतनू वे्ावाक्ा पद्धतीन े मागव काढला. ती सूचीपणी झाडाच्या छोट्या 

रोपाइतकी, कणखर होती. ती डौलदारपणे वाऱ्याच्या ददशने ेलवत होती. अचानक 

स्टुडीओ इमारतीन ेसतच्यापढेु एक ओळखीची खूण उभी केली. चागंल ेआठवणाऱ्या 

दरीवरील सळुका! व्यापारान े पछाडललेी जागा, नावडता शजेारी, सतथ े काळोख 

आसण शातंता होती. सलफ्ट, दहाव्या मजल्यावर थाबंली. 

नवेाडा आठ सजने अधंारात चढली. मग ८९ नबंराच्या दारावर, ती धडकली 

 ती यापवूी अनके वळेा इथ,े बाबावरा व जरेोमकाकाबंरोबर आलेली होती.  

सगल्बटवन े दार उघडले. त्याच्या एका हातात रंगवायची पसेन्सल होती. 

डोळ्याचंा रंग सहरवट होता. तोंडात पाईप होता. आश्चयावन ेत्याचा पाईप जसमनीवर 

पडला. नवेाडान ेसवचारल,े “मला उशीर झाला का? मी सजतक्या भरभर यतेा यईेल, 

तवेढी आल.े काका व मी संध्याकाळी ससनमेाला, गेलो होतो. सगल्बटव, मी आले आह.े” 

सगल्बटवन ेसपग्मॅलीयन गॅलटी नाटकातील प्रवशे केला. तो जण ूअवाक् झालले्या 

पुतळ्यापासनू, एका तरुण मनुकयापयतं बदलला. ही समस्या, हाताळायला गभंीर 

असल्याच,े त्यान े नवेाडाकडे कबलू केल.े काठीवाला झाडू घतेला. आसण सतच्या 

कप्ावरचा बर्फव  झाडू लागला. सचत्रकार रंगवत असलले्या लाकडी चौकटीवर, 

सहरवी शडे असललेा ददवा टागंलेला होता.  

नवेाडा साधपेण ेम्हणाली, “तुला मी यायला हवी होत ेआसण मी आल.े तस ेत ू

पत्रात, म्हणाला होतास. त ूमला कशाला बोलावल ेआहसे?” 

वारा चकुवत सगल्बटव म्हणाला, “त ूमाझ ेपत्र वाचलसे?” 

“बाबावरान े त ेमाझ्यासाठी वाचल.े नतंर मी ते पासहल.े त्यात सलसहल ेहोत,े 

‘आज रात्री बारा वाजता माझ्या स्टुडीओमध्य ेय.े नक्की य.े’ मला वाटल,े त ूआजारी 

आहसे. अथावत त ू तसा ददसत नाही आहसे.” सगल्बटव बदेर्फकीरीन े बोलला, “ओहो 

नवेाडा, मी तुला का बोलावल,े त ेसागंतो. मला तुझ्याशी, ताबडतोब लग्न करायच े
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आह े-- आज रात्री. काय छोटेसे बर्फावचे वादळ आह.े ( खरे पाहता पत्रातील मजकुराचा 

हा दकती गोड वादळी पयावय आह.े ) त ूत ेकरशील का?” 

नवेाडा बोलली, “ह ेमी खूप काळापवूीही केले असत,े ह ेकदासचत तझु्या लिात 

आले असेल. आसण मी स्वतः बर्फव वादळाच्या कल्पनवेर खषू आह.े चचवमधील रु्फलानंी 

वढेलले्या लग्नाचा मला सतरस्कार आह.े सगल्बटव, त ू अशाप्रकारे मला लग्नाबद्दल 

सवचारण्याच ेधयैव दाखवशील, अस ेमला वाटले नव्हत.े आपण सगळ्याना धक्का दऊे. 

पण आपली नक्कीच तासडमपट्टी होईल, नाही का?” 

सगल्बटव म्हणाला, “पजै लाव. मी ह ेउद्गार कुठे बर ऐकल ेआहते? नवेाडा, एक 

समसनट थाबं. मला एक र्फोन करायचा आह.े” 

त्यान ेस्वतःला, एका लहानशा खोलीत बदंदस्त केल ेव त्याच ेमन थईुथईु नाचत 

असताना, स्वगावतील सवजेच्या अद्दभतुरम्यतते सवतळलले्या लखलखाटात, -- र्फोन 

लावला.  

“अरे जकॅ, झोपाळू माणसा, जागा हो. मी बोलतो आह.े हो. -- आम्ही – जाऊ 

द.े व्याकरणाकडे जास्त लि दऊे नकोस. मी आत्ता लग्न करतो आह.े हो. तझु्या 

बसहणीला उठव. मला काही उत्तर दऊे नकोस. सतला पण, घऊेन य.े तुला, आलेच 

पासहज.े त्या गोड मलुीला, आठवण कर की मी सतला, रॉकोनकोमा तळ्यातनू 

वाचवल ेहोत.े ह ेतुला जरा असतेसे वाटेल, पण सतने तुझ्याबरोबर यायलाच हव.े हो. 

नवेाडा इथ ेआह.े थाबंली आह.े आम्ही, ह ेकेव्हाच ठरवले होत.े तलुा मासहती आह े

की, नातवेाईकापंकैी कुणाकुणाचा सवरोध असल्यामळेु, शवेटी आम्ही ह ेअसे ठरवल.े 

आम्ही इथ ेतुमची वाट बघत, थाबंलो आहोत. अग्नसेला, तझु्या बसहणीला, काही बोल ू

दऊे नको. सतला आण. आणशील ना? शहाणा तो बाळ! मी तुझ्यासाठी वगेवान गाडी 

बोलावतो. मी तझुी वाट बघतो, जकॅ. मग ठीक आह.े” 

नवेाडा थाबंलले्या खोलीत, तो आला.  

“माझा जनुा समत्र जकॅ पटेॉन व त्याची बहीण, इथ ेसव्वाबारा वाजता यते 

आहते. पण जकॅ इतका गोंधळललेा व सथं आह.े मी आत्ताच त्याना र्फोन करून, घाई 
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केली आह.े काही समसनटात त ेइथे यतेील. नवेाडा, मी जगातील, सवावत आनदंी माणसू 

आह.े मी तलुा पाठवलले्या पत्राच,े त ूकाय केलसे?” 

सतच्या सखशातनू पत्र काढत, नवेाडा बोलली, “ते इथ ेआह.े” 

सगल्बटवन ेत ेपादकटातनू काढले आसण त ेकाळजीपवूवक वाचल.े मग 

सवचारपवूवक नवेाडाकडे बघत, तो बोलला, “तलुा मी माझ्या स्टुडीओमध्य ेरात्री बारा 

वाजता बोलावल,े ह ेतुला सवसचत्र वाटल ेनाही का?” 

सतच ेडोळे दर्फरवत नवेाडा म्हणाली, “का? नाही. जर तलुा माझी जरूर असले, 

तर नाही. जवे्हा समत्र तमु्हाला घाईन ेबोलावतो -- आसण तसचे तर, त ूबोलावल े

नव्हतसे का? मी सवचार केला, प्रथम सतथ ेजाव ेव मग काय त ेबोलाव.े आसण ह ेसवव 

घडल ेतेव्हा -- बर्फव  पडत होता. पण तरी मी त्याची पवाव केली नाही.”  

सगल्बटव दसुऱ्या खोलीत घसुला व वारा, पाउस व बर्फावपासनू रिण 

करण्यासाठी दोन मोठे कोट घऊेन आला.  

सतच्यासाठी तो कोट धरत तो म्हणाला, “हा घाल. आपल्याला पाऊण मैल 

जायच ेआह.े जकॅ व त्याची बहीण काही समसनटात इथ ेयतेील.” तो स्वतःदेखील कोट 

चढव ू लागला. तो म्हणाला, “अग नवेाडा, टेबलावरील या सधं्याकाळच्या 

वतवमानपत्रातील ठळक बातम्यावंर, नजर टाक. टाकशील का? त्यात तझु्या 

पसश्चमकेडील प्रदेशाबद्दल, काही छापनू आल ेआह ेव त्यात तलुा नक्की रुची असले.” 

तो एक समसनट थाबंला. कोट घालायला त्रास होत असल्याच,े ढोंग केल ेव वळला. 

‘सतला जवळ घ्याव े का? – पण नको.’ नवेाडा हलली नाही. ती त्याच्याकड े

सवचारपवूवक सस्थर नजरेन,े सवसचत्रपण े बघत रासहली. बर्फव  व वाऱ्यामुळे चढेल, 

त्यापिेा जास्त लाली, सतच्या गालावंर चढली. पण सतच ेडोळे सस्थर होत.े 

ती बोलली, “मी तुला सागंणारच होत.े त ूसवचारण्यापवूी -- आपण -- त्यापवूी 

-- सगळ्याच्या पवूी. डॅडनी मला कधीच, एक ददवसही शाळेत घातल ेनाही. मी 

कधीच सलहायला, वाचायला सशकल ेनाही, ह ेआह,े ह ेअस ेआह.े आता जर –- “ 
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त्यानंी झोपाळू जकॅचा व उपकृत अग्नसेचा असनसश्चत आश्चयावन ेवर यतेानाचा, 

पदरव ऐकला. जवे्हा समारंभानतंर, समस्टर व समससे सगल्बटव बदंदस्त गाडीतनू, 

हळूवारपण ेघरी परतत होत ेतेव्हा, सगल्बटव म्हणाला, “नवेाडा, आज रात्री मी तुला 

जे पत्र पाठवल,े त्यात मी काय सलसहल ेहोत,े त ेतलुा खरे जाणनू घ्यायच ेआह ेका?” 

“बोल ना.” त्याची नवरी म्हणाली.  

सगल्बटव म्हणाला, “शब्दासाठी शब्द. ते असे होतःे माझ्या सप्रय वरेॅन -- त ूखरे 

तर एक रू्फल आहसे. सलली नव्ह ेतर हायड्रँसजया.”  

नवेाडा म्हणाली, “ठीक आह.े जाऊद.े तसहेी तो सवनोद बाबावरावर होता!” 
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ई सावित्य प्रवतष्ठानच ेि े१२ ि ेिषस. डॉ. िषृाली जोशी याांचे ि ेआठिे पसु्तक. 

डॉ. िृषाली जोशी याांच्यासारखे ज्येष्ठ लखेक आपली सिस पुस्तके ई सावित्यच्या 

माध्यमातून जगभरातील िाचकाांना विनामूल्य दतेात. असे लेखक ज्याांना लेखन िीच भक्ती 

असत.े आवण त्यातून कसलीिी अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या सुदिैाने गेली दोन िजार 

िषे किीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासून िी परांपरा सरुू आि.े अखांड. 

अजरामर. म्िणून तर शंभू गणपुल े(नऊ पुस्तके), डॉ. मुरलीधर जािडेकर (९ पुस्तके),  डॉ. 

वसंत बागुल (बारा पसु्तके), शुभांगी पासेबदं (सात पुस्तके), असवनाश नगरकर ( चार 

पुस्तके), डॉ. सस्मता दामले (सात पुस्तके), डॉ. वनतीन मोरे (१७ पुस्तके), अनील वाकणकर 

(६ पुस्तके), अनंत पावसकर(चार पुस्तके), मधू सशरगांवकर (दोन), अशोक कोठारे (८ 

हजार पानांचे महाभारत), श्री. विजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथस), मोहन मद्वण्णा (जागसतक 

कीतीचे वैज्ञासनक), संगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १० पुस्तके), सवनीता दशेपांड े(४ 

पुस्तके) उल्िास िरी जोशी(५), नांफदनी दशेमुख (५), सुजाता चव्िाण (४) अस ेअनेक ज्येष्ठ 

व अनुभवी, कसलेले लेखक ई सासहत्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकांपयंत 

पोहोचवतात. एकही पैशाची अपेिा न ठेवता. 

अशा सासहत्यमूतींच्या त्यागातूनच एक ददवस मराठीचा सासहत्य विृ जागसतक 

पटलावर आपले नाव नेऊन ठेवील याची आम्हाला खात्री आह.े यात ई सासहत्य प्रसतष्ठान 

एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या 

त्या व्यासपीठांतून नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. आसण या सवांचा सामूसहक स्वर 

गगनाला सभडून म्हणतो आह.े 

आवण ग्रांथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट विजयें । िोआि ेजी । 


