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विश्वकथा ४ 
 

 

मळू लेखक – विविध आंतरराष्ट्रीय 

मराठी अनुिाद – िषृाली जोशी 
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सिव हक्क अनुिावदकेच्या स्िाधीन. या अनुिादातील कोणताही भाग कोणत्याही माध्यमातून प्रवसद्ध 

करण्यासाठी अनुिावदकेची पूिव परिानगी घेण्याची आिश्यकता आह.े 
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विश्वकथा ४ 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

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

असािे. ज्यामुळे 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. 

  



4 

 

विश्वकथा ४ 
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या पुस्तकातील लेखनाचे सिव हक्क अनुिावदकेकडे सुरवित असून 

पुस्तकाचे वकंिा त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रण िा नाट्य, वचत्रपट वकंिा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी अनुिावदकेची परिानगी घेणे आिश्यक 

आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर कारिाई केली जाईल. 

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

and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 

any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts. 
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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडव 

करू शकता . 

• हे ई पुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी वकंिा 

िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापुिी ई 

प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक 

आहे. 
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विश्वकथा ४ 

प्रस्तावना 

या पसु्तकात सहा कथा आहते.  

पवहली कथा ‘बौध्द धमवगरुूची बायको’ ही दविण 

आविकेतील लेवखका ऑवलव्ह स्चरेनेर वहने वलवहलेली असनू, 

ती स्त्रीस्िातंत्र्याचा परुस्कार करते. आपल्याकडील गौरी दशेपांडे 

वकंिा सावनया त्याचं्या कथासंारखी, ती मला िाटते.  

दसुरी कथा ‘अजँेला पोने सांवगतलेली गोष्ट’ ही 

काव्याबद्दल पवुलत्झर पाररतोवषक वमळिलेला अमेररकन लेखक 

स्टीफन व्हीन्सेंट बेनेट याने वलवहली असनू, त्यात स्ितःच्या 

निऱ्याचा खनू करून, तो पचिणाऱ्या मान्यिर लेवखकेची गोष्ट 

सांवगतली आह.े  

वतसरी कथा ‘डॉक्टर आवण साराटोगा पेटीची गोष्ट’ ही 

स्कॉटलंडमधील लेखक रॉबटव लईु स्टीव्नन्सन याने वलवहली 

असनू, त्यात एक साधा वनरपराध माणसू कसा राजकारणी ि दषु्ट 

लोकांच्या कटकारस्थानात वनष्ट्कारण गोिला जातो ि सदुिैाने 

त्यातनू कसा सहीसलामत सटुतो, ह ेदाखिले आह.े  
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चौथी कथा ‘काळा वमत्र’ ही विटीश लेखक जोसेफ 

कोनरॅड याने वलवहलेली असनू, थोडी विनोदाकडे झकुणारी कथा 

िाटते. स्ितःच्या िररष्ठाच्या त्रासाला कंटाळून, शेिटी त्याच्या 

चकुीच्या बोलण्याला यकु्तीने मान्यता वदल्याचे यात रंगिले आह.े 

 पाचिी कथा ‘डावळंब बी’ ही एवडथ व्हरटॉन या 

पवुलत्झर पाररतोवषक वमळिलेल्या पवहल्या स्त्री लेवखकेने 

वलवहलेली गोष्ट असनू, या  अमेररकन लेवखकेची भतुांच्या 

गोष्टींची पसु्तके आहते. या अस्िस्थ करणाऱ्या कथेतील निरा 

बायकोमधील संशयाचे भतू शेिटी भतू असल्यासारखेच िाटते. 

शेिटची ि सहािी ‘वसमोन्सन’ ही कथा १९२८ मध्ये 

नोबेल पाररतोवषक वमळिलेल्या नॉिेवजयन लेवखका वसविड 

अंडसेट यांची आह.े कामािरून सतत काढला जाणारा, 

त्याच्यापिेा ियाने बऱ्याच लहान बाईबरोबर लग्न न करता, एका 

मलुीला जन्म दऊेन रहाणारा, पण त्या मलुीिर खपू पे्रम करणारा 

विधरु वसमोन्सन यात उभा केला आह.े  
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The Buddhist Priest’s Wife 

By Olive Schreiner 

South Africa 

बौध्द धममगुरूची बायको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वतला आच्छादन घाला. वकती शांतपणे ती पहुडली 

आह!े पांढऱ्या आच्छादनाखालनू तमु्हाला वतची आकृती 

वदसेल. तुम्हाला िाटेल, ती झोपली आह.े सयूवप्रकाश आत 
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येऊ द.े वतला ते आिडेल. वतने इतका प्रिास केला होता. 

िेगिेगळ्या प्रदशेात, इतके काही केले होते, इतके काही 

पावहले होते. आता वतला विश्ांती वकती आिडेल! इतक्या 

परुुषांनी ि बायकांनी वतच्यािर पे्रम केले, पण वतने कधी 

कोणािर वनखळ पे्रम केले का? वकत्येक बायकांनी वतला 

सहानुभतूी दाखिली आवण त्या बदल्यात काही मावगतले 

नाही. वतला कधी न वमळालेल्या प्रेमाची, वतला गरज होती 

का? त्यांनी घट्ट धरून ठेिलेली बोटे सोडिनू घ्यािी, असे 

वतला कधी िाटले नाही का? ती वदसत असे, तेिढी खंबीर 

खरेच होती का? वतला न वमळालेल्या कशाबद्दल, कधी रात्री 

रडून वतला जाग आली नाही का? प्रिास आवण विचार 

वतच्यासाठी परेुसे होते का? त्यांच्या िजनाने लांबलचक 

वदिशी, ती मोडून पडली नाही का? वतला झाका. आपण 

वतला पावहलेले वतला आिडेल, असे मला िाटत नाही. एका 

दृष्टीने ती आयषु्ट्यभर एकटीच होती. आताही वतला एकटे 

रावहलेलेच आिडेल ---- वतच्या दृष्टीने आयषु्ट्य खपू सुंदर 

होते. नाहीतर ती एिढी तरुण वदसली नसती. वतला आच्छादन 

घाला. आपण जाऊया. 
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खपू िषाांपूिी लंडनमधील एका उंचािरील खोलीत 

शेकोटी पेटली होती. जवमनीिरील वनळा गालीचा, वनळी 

छोटी फुले ि शेकोटीशेजारी एका बाजलूा बसलेली एक 

मवहला, असे वचत्र वभंतीला वचकटिलेल्या कागदािर वदसत 

होते. खालील मजल्यािरील आत वशरायच्या हॉलिर दखेरेख 

करणारी मवहला दार उघडून आत आली.  

वतने विचारले, “आज रात्रीसाठी तुम्हाला काही 

लागणार नाही का?” 

“नाही. मी फक्त मला भेटायला येणाऱ्या व्यक्तीसाठी 

थांबले आह.े ती येऊन गेल्यािर, मी जाईन.” 

“तमु्ही तमुचे सिव सामान, आधीच गोळा करून नेले 

आह ेका?” 

“हो. फक्त ह ेएिढे ठेिले आह.े” 

ियस्क मवहला खाली गेली, पण वतच्या हातात 

चहाचा कप घेऊन, परत िर आली.  
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“तमु्ही हा घेतलाच पावहजे. ते चांगले असते. 

वदिसभर बांधाबांधी केल्यािर, चहासारखे दसुरे चांगले काही 

नाही.” 

शेकोटीशेजारी बसलेल्या मवहलेने आभार मानले 

नाहीत. पण वतने ियस्क मवहलेच्या मनगटापासून बोटांपयांत 

हात वफरिला.  

“मी बाहरे पडेन, तेव्हा तझुा वनरोप घेईन.” 

त्या ियस्क मवहलेने विस्ति ढिळला, शेिटच े

कोळसे त्यात घातले आवण गेली.  

ती वनघनू गेल्यािर, त्या तरुण मवहलेने चहा प्यायला 

नाही. वतच्या वखशातनू चांदीची वसगरेटची डबी काढली 

आवण एक वसगरेट पेटिली. काही िेळ ती शेकोटी शेजारी, 

वसगरेट ओढत बसली. मग उठून खोलीत फेऱ्या मारू लागली.  

काही िेळानंतर परत शेकोटीशेजारी बसली. वसगरेटचे 

टोक विस्तिात टाकून वदले. हात मागे घेऊन परत फेऱ्या मारू 

लागली. मग परत बसायच्या जागी जाऊन दसुरी  वसगरेट 

पेटिली आवण परत चालू लागली. परत विस्तिाकडे बघत 
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खाली बसली. दोन्ही तळहात एकमेकांिर दाबले ि शांतपणे 

विस्तिाकडे टक लाऊन बघत बसली.  

मग वजन्यातून पदरि आला ि दार िाजले. ती उठली. 

वसगरेट शेकोटीत टाकून वदली ि न हलता म्हणाली, “आत 

या.” 

दार उघडून संध्याकाळचे कपडे केलेला एक माणसू 

अितीणव झाला. त्याच्या अंगािर पढुे उघडा असलेला मोठा 

कोट होता.  

“मी आत येऊ शकतो का? मला हा कोट खाली कुठे 

ठेिािा, ह ेकळले नाही.” कोट काढत त्याने म्हटले. “त ूकशी 

आहसे? ह ेखरोखर वचमणीचे घरटे आह.े” 

वतने खचुीकडे वनदशे केला.  

“मी तमु्हाला इथे यायला सांवगतले, म्हणनू तमु्ही 

रागािला नसाल, अशी मी आशा करते.” 

“ओहो, नाही. नाही. उलट मला आनंद झाला. मला 

क्लबमध्ये तझुी वचठ्ठी फक्त िीस वमवनटांपूिी वमळाली.” 

ते शेकोटीसमोर एका खचुीत बसले.  
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“मग त ूखरेच भारतात चालली आहसे? वकती छान! 

पण वतथे त ूकाय करणार?  

“मला िाटते त ू जात असल्याचे, िे मला दीड 

मवहन्यांपिूी म्हणाला. पण यािर विश्वास ठेिािा की नाही, ह े

मला कळेना. अजनूही कळत नाही. का कोण जाणे, पण मला 

फारच आश्चयव िाटले.” 

त्यांनी थोडा रस घेऊन, थोडे मनोरंजन झाल्यासारखे 

वतच्याकडे बवघतले.  

“वकती वदिसांनी आपण भेटत आहोत. सहा की आठ 

मवहने?” 

‘ती म्हणाली, “सात.” 

मला खरे तर िाटले, की त ू मला टाळत आहसे. हा 

सबंध काळ, त ूकाय करत होतीस?” 

“ओहो, मी थोडी व्यि होते. तमु्ही वसगरेट घेणार नाही 

का?” 

वतने वसगरेटची डबी पढुे केली.  
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“त ूएक घेणार नाहीस का? मला मावहती आह ेकी तू 

परुुषांबरोबर ओढत नाहीस. पण माझ्याबरोबर त ू ओढू 

शकतेस.” 

वतने एक वसगरेट घेऊन पेटिली ि त्याच्याकडे 

काडेपेटी दते म्हणाली, “आभारी आह.े” 

“पण खरंच, इतका िेळ त ूएकटी काय करते आहसे? 

त ू सामावजक, सांस्कृवतक जगातनू एकदम नाहीशी झाली 

आहसे. मी उन्हाळ्यात जेव्हा िॅहमला होतो, तेव्हा त ू वतथे 

येणार असल्याचे, मला समजले आवण शेिटच्या िणी त ू

येण्याचे रवहत केलेस. आम्ही सगळे खपू नाराज झालो. आता 

भारतात जायचे तू काय काढले आहसे? तलुा वहदं ू वस्त्रयांना 

सामावजक, बौवध्दक समानतेची तत्िे वशकिनू, भडकिनू 

द्यायचे आह े का? कुणा म्हाताऱ्या बौध्द धमवगरुूशी लग्न 

करून, वहमालयािर एक झोपडी बांधनू, वतथे रहायचे आवण 

तत्िज्ञानाची चचाव करून ध्यान करायचे आह ेका? मला िाटते 

तेच तलुा आिडेल. त ूखरेच असे करत असल्याचे मी ऐकले, 

तर मला काही निल िाटणार नाही.” 

वतने हसून वसगरेटची डबी बाहेर काढली.  
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ती हळूहळू वसगरेट ओढू लागली.  

ती म्हणाली, “मी इथे गेली चार िषे आहे आवण 

आता मला बदल हिा आह.े या वनिडणकुीत तमु्ही वकती यश 

वमळिले ते बघनू, मला आनंद झाला. तमु्हाला त्यात बराच 

रस होता, नाही का?”  

“हो. हो. आम्हाला चांगलीच झुंज घ्यािी लागली. 

तलुा मावहती आह,े की वनकाल माझ्या बाजूने लागला. पण 

तरीही ती व्यवक्तगत बाब नव्हती, तर एक मोठी वचंता होती.” 

ती बोलली, “तमु्ही ितवमानपत्रात पत्र पाठिनू चकू 

केली, असे तमु्हाला िाटत नाही का? तमु्ही गप्प राहीला 

असतात, तर तमुची वस्थती जास्त बळकट राहीली असती.” 

“कदावचत तसेही असेल, असे मला आता िाटते. पण 

मला तसे करण्यास, सांगण्यात आले होते. पण तरीही आम्ही 

वजंकलो ि सिव काही भरून पािले.” ते खचुीत मागे टेकून 

बसले.  

“तमुची तब्येत ठीक आह?े” 
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“हो उत्तम आह.े पण कंटाळलो आह.े ह ेजीि तोडून 

काम करणे कशासाठी, असे कधीकधी िाटते.” 

“यािषी तुम्ही सटु्टीसाठी कुठे जाणार आहात?” 

‘मला िाटते स्कॉटलंड. मी नेहमीच त्या जनु्या 

वठकाणी जातो.” 

“तमु्ही नॉिेला का जात नाही? त्यामळेु तमु्हाला 

जास्त चांगला बदल होऊन विश्ांवत वमळेल. मागच्या िेळी 

तमु्हाला नॉिेमध्ये एक खेळाचे पसु्तक वमळाले का?” 

“त ू ते मला पाठिले होतेस का? वकती छान! मी ते 

खपू आिडीने िाचले. मी तेव्हा लगेच वतथनू वनघणार होतो. 

बदल झालेला नक्कीच चांगला ठरेल.” 

ती म्हणाली, “त्या पसु्तकाच्या शेिटच्या पानािर 

एखाद्याने कुठल्या गोष्टी बरोबर न्याव्यात याची एक सचूी 

आह.े मला िाटले, त्यामळेु त्रास िाचेल. ती तमुच्या 

कामिाल्या माणसाला द्या आवण त्याला सगळे काय ते आण ू

द.े तमुच्याकडे तो माणसू अजनू आह ेका?” 
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“हो, आह.े तो एखाद्या कुत्र्यासारखा नेक आह.े मला 

िाटते, तो काही झाले तरी, मला सोडून जाणार नाही. मागील 

वहिाळ्यात माझा पाय मरुगळल्यापासनू, तो मला वशकारीला 

जाऊ दते नाही. आवण मला तसे करािेच लागते. त्याला 

िाटते की त्या दखुऱ्या पायामळेु, मला नीट बसता येणार 

नाही. तो फार चांगला मनषु्ट्य आह.े माझी आईसारखी 

काळजी घेतो. पण त ूभारतात, कशासाठी जाते आहेस? तलुा 

तेथील कोणी मावहती आह े का?” तो शांतपणे धरू सोडत 

बोलला. 

ती म्हणाली, “नाही. मला िाटते तेथे छान असेल. 

मला पिेूकडील दशेांमध्ये नेहमीच खपू रस होता. बरेच 

गुंतागुंतीचे पण आिडेल असे, तेथील आयषु्ट्य आह.े”  

त्यांनी िळून वतच्याकडे पावहले.  

“मला िाटते, त ू म्हणशील अजनू अनुभि 

घेण्यासाठी! तझु्यासारखी आयषु्ट्य झोकून दणेारी बाई, मी 

आजतागायत पावहली नाही. तझु्यासारख्या हुशार ि आकषवक 

बाईने, सगळे आयषु्ट्य असे हातातून वनसटून द्यािे ि त्याचे 

काहीही करू नये! त ू लंडनमधील सिावत यशस्िी मवहला 
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असली पावहजेस. ओहो. नक्कीच, त ूकाय म्हणणार, ते मला 

मावहती आह.े ‘त ूकाही पिाव करत नाहीस.’ हचे असणार, पण 

ते तसे नाही. तुम्हाला नेह्मी निनिीन अनुभि ि बरेच काही 

वमळणार असते. पण तमु्हाला ते मावहती नसते. जेव्हा तमु्हाला 

परेुसे कळते, तेव्हा तमु्ही वलहू लागता. पण ते कधीच परेुसे 

नसते. तू िषावला दोन हजार वमळित असशील, पण त्याचे 

तलुा काही दणेेघेणे नाही. आह,े ह े असे आह.े जनुाट कपडे 

घालनू जगणे! त ूबाकी काही करणार नाहीस. तझु्याकडे सिव 

काही आह.े पण त ूते सिव सोडून वदले आहसे.” 

ती म्हणाली, “ओहो, माझे आयषु्ट्य अगदी संपन्न 

आह.े फक्त दोनच गोष्टी खऱ्या आहते. प्रेम आवण ज्ञान, 

त्यावशिाय काही चालणार नाही.” 

वतने वतचा वसगरेटचा तकुडा फेकला ि हसत 

अवग्नकडे बवघतले.  

खोलीकडे चौफेर नजर टाकत ती बोलली, “ही खोली 

मी माझ्या एका मैवत्रणीला वदली आह.े वतला मावहती नाही, 

की या िस्त ू मी वतच्यासाठी मागे सोडून जाणार आह.े या 
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माझ्या असल्यामळेु वतला आिडतील. मला िाटते, वतला 

त्या जगातील सिावत सुंदर िस्त ूिाटतील.” 

“हो. पण तुला त्याचे काय? त ू त्याचे काय करणार? 

तलुा लग्न करून चार बायकांसारखे वस्थरस्थािर व्हायला हिे. 

भारत, इटाली, चीन आवण कुठेकुठे, असे वफरत बसणे बरे 

नाही. तू तझु्या आयषु्ट्याचा खेळखंडोबा चालिला आहसे. त ू

स्ितःला नेहमी असामान्य लोकांमध्ये ठेिले आहसे. जर मी 

असे ऐकले, की कुणी परुुष िा स्त्री तझुी जिळची वमत्र आह े

तर मी लगेच विचारतो,  याचे कारण काय आह?े वतने वतचा 

पैसा गमािला आह ेका? वकंिा त्याने चाररत्र्य गमािले आह े

का? वकंिा वतला बरा न होणारा आजार झालेला आह ेका? 

जर एखादी शरीराची िा मनाची तक्रार असेल, तरच त्यात 

तलुा रुची िाटते, असा माझा विश्वास आह.े मला िाटते,. 

तलुा वचंध्यांची पजूा करायला आिडते. असे सगळ्यांपासनू 

ि सगळ्या गोष्टींपासनू अवलप्त रहाणे, ह े चकू आह.े हा 

मखूवपणा आह.े” 

गडुघ्यांशी हात धरून शेकोटीजिळ जात ती म्हणाली, 

“मी फार आनंदी आह.े मला काय आिडते, तर कुणाला तरी 
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तमुची गरज िाटली पावहजे. हा पे्रमाचा प्रश्न नाही. जर दसुरे 

लोक एखादी गोष्ट करू शकत असतील, तर आपणही तीच 

गोष्ट करण्यात काय अथव आह?े जर ते तमुच्यापेिा चांगली 

करत असतील, तर ती गोष्ट आपण करत रहाणे हा स्िाथीपणा 

आह.े  

एकाची दसुऱ्याला गरज असल्याने, एकमेकात बंध 

वनमावण होतो. तमु्हाला घोडे ि डोंगर आिडतात, पण त्यांना 

तमुची गरज नाही. मग त्याबद्दल काही बोलण्यात काय अथव 

आह?े मला िाटते आयषु्ट्यातील सिावत चांगली गोष्ट कुठली 

असेल, तर ती म्हणजे कुणाला तरी आपली गरज आह,े ह े

जाणिणे ि आपण त्याच िणी त्याची पतूी करणे. ज्या 

गोष्टींना तमुची गरज नाही, त्यांच्यािर लांबनूच पे्रम करािे.” 

“ओहो, पण तझु्यासारख्या बाईने लग्न करायला हिे. 

मलेुबाळे हिीत. तुला भेटणाऱ्या एकाकी, दयनीय ि दःुखी 

बायका, वनसटलेले गुन्हगेार आवण म्हातारे वभकारी यांच्यािर 

त ू पैसे उधळत सटुतेस, ते त्यांच्या दृष्टीने चांगले आह.े पण 

तझुी ती चकू आह.े”  

त्याने हळूच राख झटकली.  
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त्याने कोपर गडुघ्यािर ठेित ि डोके पढुे झकुित, 

त्याची बसण्याची अिस्था बदलली. त्यामळेु त्याचे तपकीरी 

केस ि कडेच्या करड्या बटा वतला वदसल्या.  

“जेव्हा माणसू ठराविक ियाचा होतो, तेव्हा त्याला 

लग्न करायचे असते. तो प्रेमात पडतो असे नाही. पण त्याला 

असे िाटत असते, की त्याला घर, बायको ि मलेुबाळे हिीत. 

िषावतील ठराविक िेळी पक्षयांना घरटे बांधािेसे िाटते, ते 

त्यासाठीच. ते पे्रम नसून, दसुरे काही असते. मी तरुण 

असताना, लोकांना लग्न करण्यािरून छेडत असे. ते असे का 

करतात, त्याचे मला निल िाटे. ते सिव काही गमाित असत 

ि  काहीच कमाित नसत, असे मला िाटे. पण जेव्हा माणसू 

छत्तीस िषाांचा होतो, तेव्हा त्याच्या भािना बदलतात. त्याला 

पे्रम, िासना यांचे विशेष काही नसते पण घर हिे असते. 

बायको ि मलेु हिी असतात. त्याच्याकडे घर ि नोकरचाकर 

असतील. पण ते िेगळे आह.े माझ्या दृष्टीने मवहलेलाही 

असेच िाटत असणार.’ 

वसगरेट बोटात धरून, थोडा िेळ ती गप्प होती. मग 

हळूहळू ती बोलली,  
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“हो. कधीकधी स्त्री मलुासाठी तरसते. विशेषतः ती 

वतशीची झाली वकंिा त्यापेिा जास्त! ते कुणाही विवशष्ट 

व्यक्तीच्या बाबतीतील प्रेमापेिा िेगळे असते. स्त्रीसाठी लग्न 

ह े परुुषाला िाटते, त्यापेिा फारच गंभीर गोष्ट असते. ती 

ज्याच्यािर पे्रम करू शकेल असा माणसू वतला भेटला नाही, 

तरी ती आयषु्ट्य काढू शकते. आवण समजा तो भेटला, तरी पे्रम 

शक्य असेल वकंिा नसेल. आता लग्न ह ेफार गुंतागुंतीचे झाले 

आह.े ती एक बौवध्दक बाब होऊ पहाते आह.े तुम्हाला या 

बाबतीत काय म्हणायचे आह?े” 

वतने वसगरेटची डबी त्यांच्यासमोर केली. “तमु्ही ती 

माझ्यािरून पेटि ूशकता.” त्यासाठी ती थोडी पढुे िाकली.  

“तमुच्यासारख्या माणसाने लग्न केले पावहजे. बायको 

त्रास दईेल, अशा काही मानवसक कामात तमु्ही बडुालेले 

नाही. त्यामळेु तमु्हाला पणूवत्ि येईल.” ती मागे सरकून 

शांतपणे वसगरेट ओढू लागली.  

ते म्हणाले, “हो, खरे आह.े पण आयषु्ट्य फार व्यितेच े

आह.े इतर माणसांना असते, तशी वस्त्रयांच्या मागे वहडंण्यात 

मला रुची नव्हती ि त्यासाठी िेळही नव्हता. हो. माझी गरज 
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िेगळी आह.े जर मला बायको हिी असेल, तर त्यासाठी मला 

अमेररकेला जायला हिे.” 

“बरोबर. अमेररकन बायको तमु्हाला बरोबर हिी तशी 

वमळेल.” 

ते म्हणाले, “हो. माझी काळजी घेण्यासाठी, मला 

बायको नको. ती स्िािलंबी असली पावहजे आवण वतने मला 

कंटाळा आणता कामा नये. मला काय म्हणायचे आह,े ते 

तलुा कळले असेल. जीिन ह े आधीच इतके काळजीयकु्त 

आह,े त्यात कुणा अजाण ि सतत दखेभालीची अपेिा 

करणाऱ्या मलुाची भर तर नकोच नको.” 

शेकोटीशेजारी ओणिनू उभी रहात ती म्हणाली, “हो. 

तमु्हाला कणखर ि तरुण बायको हिी. ती फार सुंदर नसली, 

तरी चालेल पण आकषवक हिी ि उत्साही हिी. 

व्यक्तीस्िातंत्र्याचा अती पुरस्कार करणारी नको. तशीच ती 

कुणाची बाज ूउचलनू धरणारी नको, उदासीन असलेली बरी. 

वतने तमु्हाला फार भािवनक गुंत्यात ओढू नये, पण ती तकव वनष्ठ 

असािी. वतला तमुच्यासारखीच ध्येये ि रुची असािी. 

लग्नानंतर स्ितःला पणूवपणे बदलणे गरजेचे होईल, असे 
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असेल तर स्त्रीने त्या परुुषाशी लग्न करूच नये. इतर वस्त्रयांना 

तसे करायची इच्छा अस ूशकते, पण वतने स्ितःचे व्यवक्तमत्ि 

आवण स्ित्ि जपनू ठेिािे. उत्तम चाररत्र्य इतके प्रभािी असेल, 

की ते शेिटी सिव गोष्टी डािलनू िर येईल.” 

वतने विस्तिाकडे पावहले.  

“जेव्हा तमु्ही लग्न कराल, तेव्हा अशा स्त्रीशी करू 

नका, जी सतत तमुची स्ततुी करेल. ते नेहमी खोटे असते. जर 

ती तमुच्यािर खरोखर पे्रम करत असेल, तर ती तमुचे गणुदोष 

दोन्ही सांगेल. दोन व्यक्तींना आयषु्ट्यभर एकत्र रहायचे असेल, 

तर त्याना धीटपणे एकमेकांच्या नजरेला नजर वमळिनू, सत्य 

सांगता आले पावहजे.  

त्याचा जीिनात उपयोग होतो. तमु्हाला अमेररकेत 

अशा खपू वस्त्रया वदसतील. तमु्हाला यशस्िी होण्यासाठी मदत 

करेल अशी, तमुचे पाय खाली ओढणार नाही अशी!” 

“हो. माझी अशीच कल्पना आह.े पण अशी आदशव 

बायको मला कशी वमळणार?” 
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“जा आवण शोधा. या िषी स्कॉटलंडला जाण्यापेिा 

अमेररकेला जा. ते चांगले होईल. माणसाला जे हिे आह,े ते 

शोधायचा त्याला हक्क आह.े स्त्रीचे िेगळे आह.े तो स्त्री ि 

परुुष यातील मलूभतू भेद आह.े” 

वतने खाली विस्तिाकडे पावहले.  

“तो वतच्या स्िभािाचा आवण कामसंबंधांचा वनयम 

आह.े त्यात पारंपाररक वकंिा रामभरोसे असे काही नाही. 

कारण वतला पढुे मलुाचा भार िहायाचा असतो, परुुषाला 

नव्ह.े बौवध्दक दृष््टया दोघेही सारखे अस ू शकतात. मला 

िाटते, जर पन्नास परुुष ि पन्नास वस्त्रयांना एक गवणताची 

समस्या सोडिायला वदली, तर ते दोघेही एकाच पद्धतीने ती 

सोडितील. वजतके जास्त गहन ि बवुद्धमत्तेला जास्त आव्हान 

दणेारी समस्या वततके साम्य जास्त असेल. पण तुम्ही वजतके 

व्यवक्तगत ि कामजीिन विषयक बाबींकडे िळाल, तेिढे दोघे 

िेगळे ठरतील. मी परुुष ि वस्त्रयांच्या स्िभािाबद्दल ह े एिढे 

सांग ूशकते.” 

वतने चाल ू ठेिले, “मला आकृती काढून दाखिायचे 

असेल, तर मी दोन गोल बशा घेईन. त्या प्रत्येकीची अधी 
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बाज ूलाल रंगिेन. नंतर मी एकाचा डािा भाग वनळ्या रंगाने ि 

दसुऱ्याचा डािा भाग वहरव्या रंगाने रंगिेन. ते रंग 

कामजीिनाचे प्रवतवनवधत्ि करतील. तुम्ही त्यांच्या वजतके 

जिळ जाल तेिढे दोन बशांचे रंग िेगळे वदसतील. मग तमु्ही 

त्यांना जर असे वफरिले की दोन लाल बाज ूवचकटतील, तर ते 

सारखे वदसतील. पण जर तमु्ही वनळा ि वहरिा रंग जिळ 

आणले, तर ते एकदम िेगळे वदसतील. म्हणूनच तमुच्या 

लिात येईल की आक्रमक ि कामांध परुुष असा विश्वास 

ठेितात, की वस्त्रया या परुुषांपेिा सिवस्िी िेगळ्या असतात. 

िेगळ्या जातीच्या प्राणी असतात आवण फार ससंुस्कृत, 

बवुध्दमान परुुष कधीकधी असे समजतात की आपण दोघेही 

अगदी सारखे आहोत. असे बघा, आपल्या दोघात 

कामजीिनातील पे्रम सारखे अस ू शकेल. पण ते व्यक्त 

करायची पद्धत िेगळी अस ू शकते. ही परुुषांची चूक नसनू, 

वनसगावची चकू आह.े जर एखाद्या माणसाचे बाईिर पे्रम 

असेल, तर तो वतला त्याच्यािर पे्रम करायला उद्युक्त करू 

शकतो. कारण त्याला ते उघडपणे, सरळपणे, लपाछपी न 

करता, करता येते. त्यात काही आडिळण घेण्याची वकंिा 

िेगळे काही बोलण्याची गरज नसते. पण बाईच्या बाबतीत 
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तसे असत नाही. मोकळेपणे, साधेपणे वकंिा वतची विनिणी 

करून जे दाखिले गेले नाही, त्याला ती प्रेम समजतच नाही. 

वतच्या भािना काय आहते, ते वनसगव वतला सांग ूदते नाही. जी 

बाई असे सांगते, वतच्यात ि वतच्या वप्रयकरात एक न 

ओलांडता येणारी दरी वनमावण होते. आवण वतने खास आयधु े

िापरून नाजकूपणे, पे्रवमकेच्या शांतपणे, कधी हातरुमाल 

विसरल्याचे वनवमत्त काढून, तर कधी लांबिरून येऊन 

अचानक त्याची भेट झाली तर, त्याला वतच्याजिळ ओढले, 

तर वतची फवजती होते. वतने पे्रम रोखून ठेिािे. नाजकूपण े

व्यक्त करूनही ते आक्रमकपणे लिात आले, तर त्याला काही 

वकंमत नाही. त्यामळेु कामजीिनात वतने पढुाकार घेऊ नये. जे 

प्रेम वतच्या पायाशी येऊन पडेल ि वतची विनिणी करेल, ते 

पे्रम वतने खशुाल स्िीकारािे. परुुष आवण स्त्री यांच्यामधील 

तोच खरा मखु्य फरक आहे. तमु्ही पे्रमाचा शोध उघडपणे घेऊ 

शकता, पण आम्हाला ते नाजकूपणे कुणाच्या लिात येणार 

नाही अशा रीतीने करािे लागते. बाईने नेहमी मयावदा राखनूच 

चालले पावहजे. अथावत मैत्रीची गोष्ट िेगळी आह.े तुमचे नाते 

तेव्हा बरोबरीचे असते, जसे मी तमु्हाला आज बोलािले 

आह.े ते बदु्धीचे ि बाईच्या बवुद्धमान आयषु्ट्याचे सौदयव आह.े 
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तेव्हा ती वतच्या बेड्या थोड्या सैल करते. म्हणनू ती 

कामजीिनापासनू दरू जाते. जर ती मरायला टेकली असेल, 

तर ती कदावचत ---- मरण म्हणजे वस्त्रयांना परुुषांपेिा खपू 

काही जास्त िाटते ---- तेव्हा तमु्हाला आयषु्ट्यभर वचरडणारा 

कामजीिनाचा पाश गळून पडतो आवण तमु्ही एक बाई म्हणनू 

नव्ह े तर एक मानि म्हणनू फक्त उरता. तुम्ही मदु्दाम 

अमेररकेला जाऊन, म्हणूनच योग्य अशा बायकोचा शोध 

घ्यािा. तमु्ही खोटे बोलू नये. तमु्ही वजच्यािर वनखळ पे्रम 

आवण फक्त पे्रमच करता, अशी स्त्री शोधा. तमु्हाला मलेु 

व्हायला हिीत. मलुांवशिाय म्हातारपणी जगणे, फार 

दःुखदायक आह.े” 

“हो. मला मलेु झालेली आिडतील. आता मला 

नेहमी असे िाटते की हे काम, ह े अतोनात कष्ट आवण ते 

सोडून काहीच नाही. भयाण पोकळी! जर मला माझ्या या 

मोवहमेत यश वमळाले तर ----?” 

“जर तमु्हाला मोठी मानाची पदिी वमळाली तर?” 

“पण हा सगळा मानपान ठेिण्यासाठी मागे कुणीही 

नसेल, तर त्याची काय वकंमत आह?े असे बसनू तझु्याशी 
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बोलणे, ह ेखरे तर विवचत्र आह.े पण त ूइतर वस्त्रयांपेिा खपू 

िेगळी आहसे. जर सिव मवहला तझु्यासारख्या असत्या, तर 

तझुी परुुष ि बायकांची बरोबरीची उपपत्ती खरी ठरली 

असती. तू अशी एकच बाई आहसे, वजच्याबरोबर मला स्त्रीत्ि 

जाणित नाही.” 

“हो.” 

ती विस्तिाकडे बघत उभी रावहली.  

“त ूवकती वदिस भारतात रहाणार?” 

“ओहो, मी परत येणार नाही आह.े” 

“परत येणार नाहीस? ते अशक्य आह.े जर त ू परत 

आली नाहीस, तर त ू इथल्या अध्याव लोकांचे हृदय चरुडून 

टाकशील. तझुे सगळे तत्िज्ञान मला मावहती असले, तरी 

दसुऱ्यांच्या ह्रदयाचा असा कब्जा घेणारी इतकी ताकदिान 

बाई, मला तरी मावहती नाही.” ते हसले. ”तीन िषाांपूिी मला 

असे िाटले की मी -- जर त ू प्रत्येक प्रसंगी ि प्रत्येक 

मदुद््यािरून, इतक्या मकु्तपणे ि सतत माझ्यािर हल्ला केला 

नसतास, तर मी असा वपंजऱ्यात सापडलो नसतो. माणसाला 
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दःुख आिडत नाही. सारख्या थपडा खाणे, त्याला नाराज 

बनिते. पण दसुऱ्या माणसांिर असाच पररणाम होत असेल, 

असे नाही ---- मी मागील िषी एका गािी होतो, वतथे एक 

विवचत्र माणसू होता. तलुा त्याचे नाि मावहती आह े---- “ 

त्याने त्याची बोटे, त्याला आठिण्याचा प्रयत्न 

करण्यासाठी हलिली.  

“मोठ्या वपिळ्या वमशा असलेला, आत्ता 

आविकेच्या पिूव वकनाऱ्यािर गेलेला मेजर आठितो का? 

मवहला म्हणत, की तो सतत तझुा फोटो वखशात बाळगनू 

असतो. त ूछापलेल्या मजकुराचे अिशेष तो लोकांना गढूपणे 

दाखित असतो. त्याला असे िाटते, की तझु्या नािात आवण 

-- तझु्यात काही विसंगती आह.े 

ती म्हणाली, “माझ्यािर पे्रम करणाऱ्या कुणाबद्दल 

बोललेले, मला आिडत नाही. त्याचा स्िभाि वकतीही कोता 

आवण गरीब असला, तरी त्याने त्याच्यातले उत्तम असे काही, 

मला वदलेले आह.े पे्रमामध्ये विवचत्र वकंिा गढू असे काही 

नाही. मला िाटते, परुुषांनी एखाद्या बाईला बहाल केलेले पण 

वतने न स्िीकारलेले पे्रम, ह े वतची उंची िाढिणाऱ्या 
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मकुुटासारखे आह.े मला असे िाटत नाही की माझ्यािर केले 

गेलेले सिव प्रेम, नालायकपणे फुकट गेले. दखेण्या परुुषांनी 

मला खपू मान वदलेला आह.े त्याबद्दल मी त्यांची ॠणी आह.े 

ती विस्तिाकडे बघत म्हणाली, “जर एखाद्या परुुषाने त्याची 

छाती उघडी टाकून सांवगतले, की त्याचे माझ्यािर प्रेम आह,े 

तर वनदान दसुऱ्या लोकांना वदस ू नये, म्हणनू तरी तमु्ही ती 

मदु्दाम झाकायला गेलात, तर त्याला धक्का बसेल.” ती पढु े

म्हणाली, “मी हरीणी असते आवण एखादा नर हरीण माझा 

पाठलाग करतांना जखमी झाला असता, तर मी त्याला 

सहकारी म्हणनू वनिडणार नाही. पण कळपातील इतरांना 

काही कळू नये म्हणनू मी त्याचे रक्त सांडलेली जागा पायाने 

उकरून परत होती तशी करून टाकेन.” एिढे बोलनू ती गप्प 

बसली.  

खचुीत बसनू हात उंचािनू ती म्हणाली, “तरीही 

तमु्हाला मावहती असेल, की मला पे्रमाबद्दल सिवसामान्य 

भािना नाहीत. मला िाटते, ज्याच्यािर प्रेम केले जाते, तो प्रेम 

करणाऱ्यािर फायदा अपवण करतो. पे्रम ही एक सुंदर ि महान 

गोष्ट आह.े मला िाटते त्यांचे पे्रम सफल होिो वकंिा न होिो, 
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पण स्त्रीने परुुषाचे ि परुुषाने स्त्रीचे ॠण त्याबद्दल मान्य केले 

पाहीजे.” वतने हळूिारपणे वतच्या गडुघ्यािर हात वफरिला.  

त्याने घड्याळ बाहरे काढून म्हटले, “आता मला गेले 

पावहजे. इथे बसनू बोलत रहाणे इतके विलिण आह,े की मी 

तसा रात्रभरही बस ू शकेन. पण मला दोन वठकाणी जायचे 

आह.े” तो उठला. ती उठली ि त्याच्यासमोर उभी राहून 

िणभर त्याच्याकडे बघ ूलागली.  

“त ू वकती चांगली वदसतेस! मला िाटते तलुा 

वचरतारुण्याचे रहस्य सापडले आह.े मी तलुा चार िषाांपिूी 

पाहीले, त्याहून एका वदिसानेही त ू मोठी वदसत नाहीस त ू

नेहमी अग्नीतनू उजळून वनघाल्यासारखी वदसतेस. पण ते खरे 

नाही, ह ेतुलाही मावहती आह.े”  

एखाद्या निीन सापडलेल्या कुत्र्याकडे िा छानशा 

मलुाकडे करमणकू होऊन पहािे, तसे त्याने वतच्याकडे खाली 

िाकून पाहीले.  

“आपण परत कधी भेटायचे?” 

“ओहो, आता नाहीच!” 
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“नाहीच? नाही. नाही. तू इथली आहसे ि तलुा इथे 

परत यायला हिे. त ू तझु्या बवुद्धस्ट विचारसरणीला कंटाळून 

शेिटी इथे परत येशील.” 

काही सामान्य बाबींची चचाव करतानाचा ताठा सोडून, 

पोरकटपणे वतने विचारले, “मी तमु्हाला मला वनरोप द्यायला 

बोलािले, तर तमु्ही याल? मला प्रत्येकाला वनरोप द्यायला 

यायचे असते. जर मी असे केले नाही, तर मी अस्िस्थ होते 

आवण मग त्यासाठी परत यािेसे िाटते. वनरोप घेतला की 

समजते, की आता शेिट झाला.”  

“ओहो, हा काही शेिटचा वनरोप नाही. दहा िषाांच्या 

काळात त ू यायला हिे. मग आपण आपल्या वलखाणाची 

तलुना करून बघ.ू त ू तझु्या बौद्ध धमवगरुूची ि मी माझ्या 

चांगल्या अमेररकन आदशाांची. कोण जास्त यशस्िी झाले ते 

कळेल.” 

ती हसली. मला ितवमानपत्रात नेहमी तमुच्या चाल ू

घडामोडींबद्दल समजत राहील. कदावचत तुम्हीदेखील 

माझ्याबद्दल ऐकाल. त्यामळेु आपण तसे फार दरू जाणार 

नाही.” 
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“हो. मला िाटते, त ूखपू यशस्िी होशील.” 

ती डोळे विस्फारून त्यांच्याकडे बघत होती. ते कोट 

लािलेल्या खचुीकडे चालत गेले.  

“मी तमु्हाला तो घालायला मदत करू का?” 

“नको. आभारी आह.े” 

त्यांनी तो घातला. 

ती बोलली, “गळ्याचे बटण लािा. खोली उबदार 

आह.े” 

ते कोट ि हातमोजे घालून वतच्याकडे िळले. ते दोघे 

दाराशी उभे राहीले.  

“ठीक आह ेअच्छा. तझुा िेळ छान जाईल, अशी मी 

आशा करतो.” 

ते वतच्याकडे बघत उभे राहीले. 

वतने हिेत हात उडित झटपट म्हटले, “मला तमु्हाला 

काही विचारायचे आह.े” 

“विचार.” 
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“तमु्ही कृपया माझे चुंबन घ्याल का?” 

िणभर त्यांनी वतच्याकडे पाहीले ि मग ते खाली 

िाकले. 

इतके िषाांच्या काळात त्यांना सांगता आले नसते, 

पण ती आपल्या गळ्यात हात टाकत आहे असे त्यांना नेहमी 

िाटत असे. मदृपुणे, पे्रमाने ि उत्कंठेने! आपल्या गाढ 

झोपलेल्या मलुाला आई जागे करू इवच्छत नसतांना स्पशव 

करेल, तसे. मग त्यांनी इकडेवतकडे पाहीले, तर ती गेलेली 

होती. दार आिाज न होता बंद झाले. िणभर ते संथ उभे 

राहीले. मग भरभर शेकोटीशी गेले ि वतथे पडलेल्या 

वसगरेटच्या थोटुकाकडे पाहीले. नंतर ते सािकाश दाराकडे 

चालत गेले ि दार उघडले. वजना शांत ि अंधारी होता. त्यांनी 

जोराने घंटी िाजिली. ियस्क मवहला िर आली. त्यांनी वतला 

विचारले, की त्यांच्याबरोबर बोलणारी मवहला कुठे गेली. 

ियस्क मवहला उत्तरली, “मावहती नाही. ती गेली.” त्यांनी 

विचारले की ती कुठे गेली, तेव्हा ती म्हणाली की वतला 

मावहती नाही. पण ती एिढे सांगनू गेली की वतने वतचा निीन 

पत्ता कळिेपयांत, सहा ते आठ मवहने वतची पत्रे जपून ठेिािी. 
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त्याने वतला कुठे शोधािे, याची काही कल्पना आह ेका असे 

विचारले असता, त्याना मावहती नाही असे उत्तर वमळाले. 

वभंतीला अजनू वचत्र लटकत असल्यासारखे ते ररकाम्या 

जागेकडे आ िासनू बघत राहीले. त्यांनी शीळ घालायचा 

प्रयत्न केला पण आिाज आला नाही. त्यांनी ियस्क 

मवहलेला दहा वशवलंग वदले आवण खाली उतरले.  

या गोष्टीला आठ िषे झाली. 

अजनू सिव काही नुकतेच घडल्यासारखे िाटते. जीिन 

वकती सुंदर असले पावहजे!  
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A Story By Angela Poe 

Stephen Vincent Benet  

America 

अँजेिा पोने साांलगतिेिी गोष्ट 

छपाईच्या व्यिसायात मी अगदी निखा होतो. मला 

िाटते तो यधु्दापिूीचा  काळ होता. आता या व्यिसायात 

वजतकी तरुण मंडळी असतात, त्यापेिा दखेील तेव्हा मी 

तरुण होतो. आमच्या न्ययूॉकव च्या कायावलयातील काही 

ियस्क लोक, अजनूही जुन्या वदिसातील, कागदाची संरिक 
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बाही ि विरलेले अल्पाका कोट घालत होते. वतथे जनुी ि 

निीनही कायावलये आहेत. छोटीशी, चकचकीत, अती 

आत्मविश्वास असलेली ि सराईत अकायविमतेने सतत 

सकारात्मक उजाव परुिणारी अशी निीन कायावलये आहते. 

आवण बंद पडत आलेली, जगात काहीही चांगले करू 

शकणार नाहीत अशी, त्यापेिा लहान असलेली शहाणी, 

जनुी कायावलयेदेखील आहते. पण अनेक िषाांपूिी, थ्रशिडू 

कॉवलन्स आवण कंपनीमधील िातािरण बऱ्यापैकी जनु्या 

िळणाचे आवण चांगले होते. स्िागतकिातील विरलेला 

गालीचा अनेक प्रवसध्द व्यक्तींनी तडुिलेला होता. इतर 

प्रकाशकांनी तरुणांना खात्रीपिूवक सांवगतलेल्या प्रवसध्द 

व्यक्तींच्या आकड्याएिढा तो खरोखर नसला, तरी तशा 

दतंकथा तरी होत्या. हने्री जेम्स, विल्यम डीन होिेल्स, आवण 

वकपवलंग नािाचा भारतातील तरूण मनषु्ट्य, असे लेखक वतथे 

येऊन गेले होते. जोपयांत निीन लेखक त्यांचा करार बघत 

नाहीत आवण त्यांना असा शोध लागत नाही, की त्यांचे 

ऑस्रेलीयन हक्क दखेील कॉवलन्स आवण कंपनीच्या 

मालकीचे झाले आहते तोपयांत, आमच्याकडील िातािरण 

निीन लेखकांना उत्तेजन दणेारे होते. पण नंतर त्याना 
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कंपनीच्या वमस्टर थ्रशिडू यांना भेटािे लागे. ते त्यांना पटिनू 

दते, की त्यांचे सिावत यशस्िी सावहत्य प्रकावशत करतांना, 

बरीच ड्यटुी भरािी लागली. त्यामळेु त्यांचे खपू आवथवक 

नकुसान झाले. 

माझे टेबल कायावलयाच्या पढुच्या भागात, 

वखडकीपासनू ि िातानकुुलीत यंत्रणेपासनू लांब होते. त्यामळेु 

मी उन्हाळ्यात भाजनू वनघत असे ि वहिाळ्यात काकडत 

असे. पण तरी मी आनंदी असे. मी न्ययूॉकव मध्ये होतो. पसु्तके 

बनिायच्या कामाचा भाग होतो. मी बड्या मंडळींना पहात 

असे. आवण दर रवििारी मी माझ्या कुटंुबाला त्याबद्दल 

वलवहत असे. काही बडी मंडळीं, वदसायला फार चांगली नसत 

ि त्यांचे वलखाणही तसेच असे. पण त्यामळेु मला खरेखरेु 

आयषु्ट्य  जिळून बघायला वमळे. वमस्टर थ्रशिडू, त्यांचा 

बारीक ियस्क लंबतुवळाकार चेहरा ि पांढरे केस घेऊन वतथे 

िािरत असत, तेव्हा माझा मनषु्ट्यजातीिरील विश्वास दृढ होत 

असे. जेव्हा ते त्यांचा हात माझ्या खांद्यािर ठेऊन म्हणत, 

“रॉवबन्स, तझुी चांगली प्रगती होते आह,े तेव्हा माझ्या 

अंगािर मठूभर मास चढत असे. मला बरेच वदिस कळले 
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नाही, की मी तीन माणसांचे काम करत होतो. पण मला ते 

तेव्हा मावहती असते, तरी मी फार पिाव केली नसती. आवण 

जेव्हा हापवरचा रँन्डॉल डे याने आम्हाला ‘पवित्र चोर’ अशी 

अपमानकारक वशिी वदली, तेव्हा मी ती उद्धट 

लोकांबद्दलच्या योग्य अशा सणसणीत शेऱ्यासकट, परत 

त्याच्या घशात घातली. कारण तेव्हा  उद्धट लोकांबद्दलचे 

आमचे धोरण तसेच होते.  

आमच्याकडे चांगली मोठी यादी होती --- कारण 

वमस्टर थ्रशिडू इतर यशस्िी प्रकाशकांप्रमाणे, क्िवचतच 

एखाद ेपसु्तक िाचत असत. त्यांचे नाक मोठे उठून वदसणारे ि 

उल्लेखनीय असे होते. तर दसुऱ्या बाजलूा मला आश्चयव 

िाटेल, अशी काही आदशविादी नािे होती --- त्यातील पवहले 

नाि अँजेला पोचे होते. कास्पर िीडच्या पसु्तकातील वनरागस 

मनाची, उतरत्या ह्निुटीची आवण वपळदार स्नायूंची गरुाखी 

मलेु, मी सहन करू शकत होतो. जेरेमी जेसन आवण तत्िज्ञ 

होमेस्पन यांची छोट्या चामडी वहरव्या िेष्टणांची पसु्तके, 

िेफररच्या धावमवक श्द्धा, िेफररची शपथ, िेफररच्या 

शेकोटीचा दगड, मी माझ्यात सामाि ूशकत होतो. ही पसु्तके 
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जोरदार धक्क्याने बोटाचे नख तटुािे, तशी भािना माझ्यात 

वनमावण करत होती. प्रकाशकाने जगायला हिे. इतर 

प्रकाशकांना त्यांचे िीड आवण जेसन होते. पण अँजेला पो 

फक्त लेवखका नव्हती --- तर ती न्याहारीसारखी वकंिा 

च्यईुगंगमसारखी टाळता येणार नाही अशी, पण गबाळी, 

विशाल अमेररकन संस्था होती. अनेक िषाांपिूी, वतच्या उदडं 

िाचकांसमोर मोठ्या श्मपिूवक वतच्या गोष्टींचा ढाचा परत 

घेऊन येण्यापिूी, वतच्याबद्दल न्ययूॉकव  टाईम्सने जर याहून 

काही िेगळे सांगणे थांबिले असतेः जसे की, “अँजेला पो चे 

निीन पसु्तक --- वतच्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या 

िाचकांना नक्कीच हलि ू शकेल” आवण जर वतची पसु्तके 

मध्यम प्रमाणात विकली गेली असती, तर मी वतला आवण 

थ्रशिडू कॉवलन्स आवण कंपनीलाही माफ केले असते --- मी 

नेहमी निल करत असे, की कोण परीिण करणारे, दःुखी 

लोक असे वलवहतात. कारण ‘माशेसची िँडा’ पासनू, ते 

‘गलुाबांची राख’ पयांत, सिव पसु्तके त्याला िाचािी लागत 

असणार. मला कळत नसे, की एका माणसाला एिढे िाचणे 

कसे काय शक्य होत असेल?  
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नॉिेच्या खाडीपासनू टास्मावनयाच्या 

वकनाऱ्यापयांतच्या कादबंऱ्या आमच्याकडे असत. आवण 

प्रत्येक पानामध्ये त्या परदशेाचे खोलिर िणवन असे. 

मागवदशवक पसु्तकांमधनूच फक्त जी मावहती वमळू शकेल, 

अशी सहज बोलता बोलता वमळािी, तशी मावहती त्यात 

असे. ह े दृष्ट्य बदल ू शकेल, पण बाहुल्या नक्की त्याच 

राहतील.  

टास्मावनयामधील नावयकांच्या गालािरील जंगली 

गलुाब, हिेचा पररणाम न होता, तसेच राहतील. विशेष करून 

पापी ि बदु्दू असलेल्या आवण घोड्यािर स्िार असलेल्या, 

खलनायकांच्या पकडीपासनूही त्या नावयका दरू राहतील. 

मला आठिते त्याप्रमाणे, ह ेखलनायक उच्च सामवजक दजाव 

असलेले असले, तरी ते घातपाती ि नावस्तक असतात ि 

नेहमी घोड्यािर मांड टाकायच्या पोशाखात असतात. 

नावयका नेहमी ठेंगण्या, स्िगीय आवण फुलांची नािे 

असलेल्या असतात. आवण सिावत कडी म्हणजे, त्यांच्यात 

जोश वकंिा रुची अवजबात नसते. त्या म्हातारीच्या 

केसांसारख्या, रेंगाळणाऱ्या गोड चिीच्या असतात. अँजेला 
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पोची गोष्टी वलवहण्याची शैली अशी अनकुरणात्मक आह.े 

प्रसंगानरुूप, ही शैली परीिकांना रानटी राग यायला प्रितृ्त 

करते आवण मग ते फक्त तरुण लोक वलवहतील, तशा प्रकारची 

दाहक परीिणे वलवहतात. मग आमच्या स्िागतकिात 

बसलेल्या मलुीला, वमस्टर थ्रशिडूकडून दम वमळतो आवण ते 

वदिसभराच्या सिव भेटी रद्द करून टाकतात. कारण अँजेला पो 

वतच्या पसु्तकांची सिव परीिणे मोठ्या चिीने िाचते. 

अशा एका प्रसंगी, मी वतला पवहल्यांदा पावहले. मी 

वमस्टर थ्रशिडू यांच्या खासगी केवबनिरून चाललो होतो. 

तेव्हा वमस्टर कॉवलन्स याना काळजीयकु्त चेहऱ्याने बाहरे 

पडतांना पावहले. लेखकांबरोबरचे व्यािसावयक संबंध 

वनयमाप्रमाणे, ज्याने वमस्टर थ्रशिडूकडे दऊेन टाकले, अशा 

त्या बटुक्या, जाड इसमाने कायावलयाची तकुडी झाकोळून 

टाकली होती. पण यािेळी अँजेला पो वमस्टर थ्रशिडू वतथे 

नसतांना आली आवण त्याना अचानक पकडले.  

एखाद्या बडुणाऱ्या माणसाने म्हणािे तसे, तो मला 

म्हणाला, “इकडे बघ, रॉवबन्स, पो यांच्या अलीकडील 

पसु्तकािर, मोठे काही परीिण छापनू आले आह े का? 
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कुठल्या प्रकारचे परीिण मी म्हणतो आह,े ह े तुला कळले 

असेल --- नसुते गोडगोड. िाषमुा वनयतकावलकाने वतला 

सावहत्यातील लालीपॉप विकणारी, असे म्हटले आह े --- 

आवण जर मला वतचा जावहरात करणारा दलाल सापडला, तर 

त्याचे काही खरे नाही.” 

मी म्हणालो, “का? मला भीती िाटते. मी --- “ मग 

मला आठिले, रँन्डॉल डे ला अशी िाईट सिय होती, की 

अँजेला पोच्या पसु्तकांिरील त्याला सापडलेली मोठीमोठी 

परीिणे, मला पाठिायची --- आवण एक त्या वदिशी 

सकाळीच आले होते. त्याभोिती फुले आवण हृदये यांची 

आरास काढलेली होती.  

मी म्हणालो, “खरे पाहता माझ्याकडे आहते, पण --“ 

वमस्टर कॉवलन्स माझ्याशी हातवमळिणी करत ि मला 

ओढून त्यांच्या खोलीत नेत उत्साहाने बोलले, “आभारी 

आह.े” 

पण पवहल्यांदा मला त्यांच्या ि वतथे असलेल्या 

कलावदग्दशवक वमस्टर कॅथरिडू यांच्या चेहऱ्यािरील ताणाच्या 

विवचत्र भािनांचा अथव समजला नाही. त्यांच्या समोरील 
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खचुीत बसलेल्या, जाड्या, नम्र, छोट्याशा, मरगळलेल्या 

फुलासारखा चेहरा असलेल्या ियस्क बाईमध्ये, 

घाबरण्यासारखे काहीच नव्हते. ती अथावत अँजेला पो होती. 

काही िषाांपूिीच्या वतच्या पसु्तकातील फोटोपेिा, ती दहा 

िषाांनी म्हातारी वदसत होती. मग ती बोल ूलागली.  

वतचा आिाज, गोड, वकणवकणणारा, एकसुरी आवण 

न थांबता बोलणारा होता. ती जसजशी वमस्टर थ्रशिडूबद्दल 

ि कॉवलन्स आवण कंपनीमधील वतच्या दयाळू वमत्रांबद्दल 

बोलत रावहली --- तसतसा मग माझ्यात कधी बदल घडून 

आला, ते काही कळलेच नाही --- वतच्या छोट्याशा बागेतील 

फुले दखेील कशी काय वतची वमत्र होती! मला वमस्टर 

कॉवलन्सच्या चेहऱ्यािरील बदलत्या भािाचे गवुपत कळले. ते 

शदु्ध, साधे कंटाळलेपण होते पण त्या कंटाळलेपणाची उच्च 

कला झाली होती. कारण जेव्हा अँजेला पो रागािली, तेव्हा 

वतने आिाज िाढिला नाही. ती फक्त वतच्या गोड, खालील 

आिाजाने खपू िेळ आवण सतत, शंखामध्ये भोक 

पाडल्यासारखी बोलत रावहली --- बोलत असतांना ती 

कंटाळली --- वतला मध्ये थांबिनू वकंिा संभाषण बदलनूही 
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काही उपयोग नव्हता. ज्या संभाषणाला काही खरा विषय 

नाही, ते तमु्ही बदल ूशकत नाही. तरीही, वतचे आक्रमक शरीर 

एकसरुी, जोरदार, भीतीदायक आिाजामळेु मोडून पडू 

लागेपयांत, ती बोलत रावहली. प्रत्येक िण आधीच्यापेिा 

लांब िाटू लागला. ती काय करत होती, ते वतला स्पष्टपण े

कळत असल्याचे, माझ्या लिात येऊ लागले. कसेही करून 

आम्ही नेहमी अँजेला पो कडे येत असू आवण िस्तवुस्थती 

अशी होती की ती वमस्टर थ्रशिडूसाठी थांबली होती. मला 

असे िाटू लागले, की वमस्टर थ्रशिडू यांची तेथील गैरहजेरी हे 

टोकाचे नैसवगवक संकट होते. आवण जर ते लिकर आले 

नाहीत, तर मला िाटले, मी सदु्धा रडू लागेन.  

सदुिैाने ते िेळेिर आले. आवण त्यांनी आम्हाला 

िाचिले. फक्त वमस्टर थ्रशिडूच ते करू शकत होते. सदुिैाने 

वकंिा ददुिैाने, मी वतला डे ने पाठिलेले परीिण दाखित 

होतो. त्यामळेु ती बरीच शांत झाली. तरी गंभीर आिाजात ती 

म्हणाली, की अथावत ती कधीच परीिणे िाचत नाही. कारण 

त्यामळेु फुलपाखराचे पंख मोडतात. म्हणजे वतला काय 

म्हणायचे होते, ते मला समजले नाही. पण मी काही योग्य 
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असा प्रवतसाद वदला असािा. कारण वमस्टर थ्रशिडूनी 

त्यांच्या नेपोवलअनसारख्या हािभािांनी मला मावहती वदली, 

की त्यावदिशी दपुारी पाच िाजल्यापासनू माझा पगार 

मवहन्याला दहा डॉलरने िाढला होता. 

ते म्हणाले, “रॉवबन्स, तसेही मला तझु्यािर फार काम 

टाकायचे नाही. पण वमस पो ला तझुे आजचे िागणे आिडले. 

तर ती एक निीन कादंबरी वलवहणे सरुु करते आह े --- मला 

िाटते ती आईसलँडबद्दल वकंिा वफनलँडबद्दल आह.े त्याचे 

एिढे काही नाही --- “ ते माझ्याकडे बघनू, हसले. तलुा 

मावहती आह,े की वतला लागणारी संदभव पसु्तके नेहमी आपण 

परुितो ि ती आपण दर आठिड्याच्या शेिटी पाठितो --- 

ती वतला पोचिायचे काम, आपल्या कायावलयातील कोणीतरी 

करते. वतचे घर हडसनच्या पवश्चम वकनाऱ्यािर आह े आवण 

मला िाटते ती वतच्या घराला आयरी म्हणजे वशकारी पक्षयाचे 

घरटे, असे म्हणते.” त्याने गालातल्या गालात हसत, पढुे चाल ू

ठेिले. “ती खरे तर एक छोटीशी व्यिवस्थत बाई आह.े 

आपल्या व्यिसायासाठी महत्िाची आह.े” त्याचा चेहरा 

वतला जुलमाचा मान दणेारा बनला. तेव्हा जर तझुी हरकत 
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नसेल तर? मग ठरले तर! रॉवबन्स, त ू वकती मनवमळाऊ 

आहसे!” ते पोरकट हस ूहसले.  

मला म्हणायचे होते, की मी असले काही करणार 

नाही. पण तुम्ही त्यांच्याबरोबर असता, तेव्हा तुम्ही त्याच्या 

प्रभािाखाली असल्यासारखे होते. तथावप मी अंतगवत बंड 

करत, त्या आठिड्याच्या शेिटी पसु्तकांची वपशिी घेऊन, 

बोटीत बसलो. मी जेव्हा वतच्या घराशी पोचलो, तेव्हा वतथे 

मला माझ्या आत्यासारखी एक छानशी ियस्क बाई भेटली. 

वतने मला स्िस्थ करुन, बरेच खायला घातले. वतने माझ्याशी 

योग्य असा हास्यविनोद केला. चहा भरपरू होता --- परतताना 

मला गाडीतनू स्टेशनिर पाठिण्यात आले. माझ्या ददुिैाने 

परत जातांना, मला असे जाणिले की मला तो पाहुणचार छान 

िाटला. अजनूही माझ्या डोळ्यासमोर अँजेला पो चा एकसरुी, 

हलकासा, गणुगणुल्यासारखा आिाज घमु ू लागला. तसे 

पावहले तर तो काही सांगत नव्हता. पण तरी आठित होता. 

मला मावहती असलेल्या शहरातील इतर चार बायकांसारखीच 

ती छातीिर सोन्याचे लहानसे घड्याळ लािलेली, सेलच्या 

िेळी दकुानात गदी करणाऱी ि स्रॉबेरी उत्सिाच्या िेळी नटून 



50 

 

थटून इकडे वतकडे वफरणाऱ्या बायकांसारखी होती. पण तरी 

मी वतला आठिण्याचा प्रयत्न करत होतो. वतच्यात िेगळे 

काहीतरी होते. असे काही गणु --- जे मी सांग ूशकत नाही. 

त्याने वतला अँजेला पो बनिले होते. तरी सदु्धा ते काय होते? 

वतचे नोकर पणूवपणे प्रवशवित आवण सभ्य होते. ती सांगे, तेव्हा 

वतचा कुत्रा त्याच्या जागेिरून उठत असे. तरीही ती वजन्यातनू 

उतरे, तेव्हा तुम्ही सहज वतचासाठी हात पढुे करता. मला 

त्याचे कारण समजले नाही, पण मला मावहती होते, की मी 

परत वतच्या घरी जायची िाट बघत होतो, खरे तर त े

लावजरिाणे होते. पण तरुण माणसे अशी असणारच --- चहा 

फारच चांगला होता. 

आवण मग रँन्डॉल डे ला सांवगतल्याप्रमाणे, फक्त 

आयरर वतथे जाण्याच्या योग्यतेचे होते. ते मोठे लाकडी घर 

होते. त्यात मोठ्या रंुद गॅलऱ्या होत्या. ऐशंीच्या दशकात ते 

हडसन नदीच्या काठािरील टेकाडािर बांधले गेले. ती घरे 

खास ि डौलदार अशा कक्कू घड्याळांची आठिण करून 

दते. वतथे वहरिळ, झडुुपे ि मोठा मजबतू तंब ूहोता. फरसबंद 

िाट होती. कठीण लाकडाचे मजले होते. िजनदार तैलवचत्रे 
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टांगलेली होती. हे सगळे अँजेला पो च्या निकल्पनाशक्तीतनू 

आले असणार. वतने सिव काही अगदी नेटकेपणे केले होते. 

वतथे वमस्टर एव्हरेाडव डी लॅसे िािरत असत. त्याना वमस्टर 

अँजेला पो म्हटलेले चालत नसे.  

एका प्रवसद्ध लेवखकेच्या निऱ्याबरोबरचा माझा, तो 

पवहला प्रसंग होता. तो माझ्या कायम लिात राहील. तमु्ही 

त्यांना पिूी ते भेटत असत, तसे आता िारंिार भेटू शकत 

नाही. मोठ्या, बडबड्या तोंडाची, छोट्या डोळ्यांची ि 

तकुतकुीत कांतीची अशी ती माणसे होती. निीन नट ही 

अजनू एक जात होती. वमस्टर डी लॅसे फक्त वसनेमानट नव्हते, 

तर ते नाटकांशीदखेील संबंवधत होते --- हा फरक होता. तो 

त्याच्या तारुण्यात नक्कीच दखेणा असणार --- उतार ियातही 

तो दखेणा होता --- काळे चमकणारे, उत्साही डोळे, वनळसर 

जांभळ्या रंगाचे केस, आिाजात अजनू मायकेल स्रॉगॉफचा 

िैवशष््टयपणूव ठाशीिपणा आवण झारचा जण ू िारसा 

वमळालेला! जेव्हा त्याने माझ्याकडे त्याच्या छोट्या डोळ्यांनी 

बवघतले, तेव्हा त्याला बघायला मी एकटाच असल्याची, 

मोठा प्रेिकिगव नसल्याची मला लाज िाटली. पण त्याला 
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त्याचे विशेष काही नव्हते. आवण तो ज्या पद्धतीने त्याच्या 

मलुीला िागित होता, ते मला आिडले.  

ते दोघे ियस्क लोक नक्कीच एकमेकांशी चांगल्या 

पद्धतीने बांधले गेले होते ि दोघांना एकत्र पावहल्यािर, ते 

लगेच लिात येत होते. त्यांच्यातील फरक वमत्रत्िाचा ि 

वव्हक्टोररयन काळातील सांस्कृवतक दजाव दाखिणारा होता. 

तो मला वभडणारा िाटला. एव्हरेाडव काही त्रासदायक नव्हता, 

असे नाही. नेहमी निरे असतात, तसाच तो होता. तो सध्या 

रंगमंचापासनू दरू होता, ह े मान्य होते. पण ह े त्याच्या 

नाटयगणुांशी वमळतेजळुते नव्हते. ह ेदखेील मान्य होते, की तो 

कुठल्याही िणी, रंगमंचािर जाऊन रवसक पे्रिकांच्या 

कौतकुास पात्र होऊ शकत होता. नंतर मला समजले, की 

जेव्हापासनू अँजेला पो च्या पसु्तकांचा तडाखेबंद खप होऊ 

लागला. तेव्हापासून, तो जिळपास तीस िषे, काम करत 

नव्हता. पण त्यामळेु त्या दोघांमध्ये काही बदल झाला नाही. 

ती वतच्या गोड, वकणवकणणाऱ्या आिाजात म्हणेल, 

“वमस्टर डी लॅसेंवशिाय मी जे केले, ते करू शकले नसते. 

आवण एव्हरेाडव वतला उत्तरादाखल म्हणत असे, “डावलांग, मी 
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तर गलुाबाला फक्त पाणी दऊेन, त्याची काळजी घेतली. पण 

सगळी फुले तर तझुीच आहते.” अशा गोष्टी जेव्हा बोलल्या 

जातात, तेव्हा त्या खरे तर तसे िाटण्यापेिा, नसुत्या बोलल्या 

जातात. पण डी लॅसेंला खरच तसे म्हणायचे असािे. मग ते 

एकमेकांकडे बघत बसत. मखूव जग समजते, तसे ते बंधन 

नव्हते. तर ते दोन जीि, खरोखर खोलिर बंधनात जखडले 

गेलेले होते.  

त्यांचे िणवन करतांना, मी अँजेला पो सारखे वलहू 

लागलो होतो. त्या िातािरणात पो मंडळीचा प्रभाि न पडण े

अिघड होते. साधा, सुती िॉक घातलेली सुंदर मलुगी 

तमु्हाला अिवचतपणे बागेत भेटली असती, वतचे गाल लाल 

होऊन, ती दचकून रडू लागली असती ि पळून गेली असती, 

तर मीही लाजलो असतो. पण मला थोडेही निल िाटले 

नसते. अशा िेळा येत की जेव्हा मी, छोटासा लंगडा मलुगा 

भेटायची अपेिा करत असे. तेव्हा मला त्या घराच्या 

वहरिळीतून जाणाऱ्या िाटांिर तो अशक्त, धीट, गालांिर 

सयूावस्तासारखी लाली चढलेला, मलुगा भेटे. त्यांच्या 

नातेिाईकांच्या खपू मलुांिर ते मायेचा िषावि करत असले, 
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तरी पो दांपत्याला  मलूबाळ नव्हते. आवण ते मला 

लावजरिाणे िाटले.  

तमु्ही पावहलेत, मी चेष्टा करायला लागलो. पण मी 

नाही म्हटले तरी, भारािनूच गेलो होतो. ते मला खपू खायला 

घालत. ते माझ्याशी छान नम्रतेने िागत. ते भािनाप्रधान होते 

ि उदारही होते. अँजेला पो चा सतत काहीबाही 

गणुगणुल्यासारखा बोलत रहाणारा आिाज, मला ऐकािा 

लागे. पण जसजसा काळ गेला, तसतशी मला त्याची सिय 

झाली. वमस्टर थ्रशिडू म्हणाले होते, की वतला पावहजे तेव्हा 

ती, खपू शहाणी ि टोकाची चटपटीत अस ूशकते. ती टीका 

सहन करू शकते, ह ेऐकून मला निल िाटले. वनदान एव्हरेाडव 

डी लॅसेंची टीका, तरी नक्कीच! ती आमच्यासाठी एखाद ेपात्र 

वकंिा दृष्ट्य रंगिे, तेव्हा तो मोठ्या आिाजात सतत म्हणे, 

“नाही डावलांग, असे नाही चालणार.” 

“एव्हरेाडव, पण झेफा मनोरुग्णालयातनू कशी काय 

पळून जाईल?’ 
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“लाडके, ते मला तझु्या बुद्धीिर सोडून द्यािे लागेल. 

पण हा पररच्छेद नाही चालणार. ह े अँजेला पो चे वलखाण 

मला तरी िाटत नाही.” 

ती शरणागती पत्करून म्हणे, “ठीक आह,े डीअर.” 

मग मला म्हणे, “तलुा मावहती आह ेका, वमस्टर डी लॅसे नेहमी 

बरोबर असतात.” त्याच िेळेस तो म्हणे, “अरे तरुण माणसा, 

मी नेहमी बरोबर असतो, असे नाही. पण माझ्याकडे जी काही 

थोडीफार प्रवतभा आह,े ती वमसेस डी लॅसेच्या सेिेसाठी आहे 

---  

“एव्हरेाडव, ही मनाच्या श्ीमंतीची ही फळे आहते” 

“ठीक आह.े लाडके, कदावचत माझ्या वजभेला 

महाकाव्यांची थोडी ओळख असेल --- त्या किींचे थोडेफार 

परीिण करायचा अनुभि असेल --- “ 

मग प्रत्येकजण दसुऱ्याला थोडेसे हलिेल. मी न 

चकुता परत कक्कू घड्याळाची नव्ह,े तर ज्यातून चांगल्या 

हिेसाठी एक म्हातारी बाहेर येते ि पािसासाठी म्हातारा बाहरे 

येतो, अशा लाकडी ह्वादशवक पे्रवषतांची आठिण करेन. फक्त 

इथे म्हातारा ि म्हातारी एकदम येत आहते.  
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त्या दोन ियस्क लोकांनी माझ्यािर जे मत ठसिले, ते 

मी तमुच्यािर ठसितो आह.े िलु्लक पण िेगळेच जनुाट 

लोक, वकरकोळ चेष्टपेेिा जास्त, पण त्या सिावहून एकमेकांना 

महत्िाचे असलेले, असे ते दोघे होते. एका तरुणाच्या दृष्टीने ह े

बघणे, कधीही जास्त महत्िाचे आह.े त्याला तेव्हा ते उमजल े

नाही, तरी त्यामळेु त्याची विश्वाची जाणीि प्रगल्भ झाली. 

एका तरुणाला खऱ्याखुऱ्या आयषु्ट्याची पवहली चि घेताना, 

काही भीतीदायक िण आले. अचानक एखाद्याला शोध 

लागतो, की पसु्तकातील नव्ह,े तर खरीखुरी माणसे गॅसने 

भरलेल्या खोलीत आत्महत्या करतात. कारण त्याना 

जगण्यापेिा मरणे बरे िाटते. एखाद्याला असाही शोध 

लागतो, की बाकीचे दषु्ट असनू आयषु्ट्यात यश वमळिनू, मजेत 

जगतात. त्यामळेु जसे एखादा पाण्यात पोहणारा उलटलेल्या 

बोटीला पकडून ठेिेल, तसे नैसवगवकपणे कुणीही सुरविततेला 

प्रथम पकडून ठेितो. मी पवहल्यांदा त्यांना भेटलो, तेव्हा मला 

ह े शक्य िाटले नाही. पण मी कुठल्या गोष्टीला वचकटून 

रावहलो असेन, तर तो डी लॅसे होता. मी जसजसा अँजेला पो 

च्या अथांग जाळ्यात ओढला जाऊ लागलो, तसतसे मला 

कळू लागले, की वतच्या निऱ्याचे वतच्यािर वकती ॠण आह.े 
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ओहो, त्याने खात्रीने कधीच काही वलवहले नसेल. पण त्याला 

उत्तम रीत्या गुंफलेले, त्याना आभासीपणे कायवरत ठेऊन, 

सदुृढतेकडे नेणारे ि भािनेला हात घालणारे रस्ते मावहती होते. 

कुठले वलखाण चालेल, हे तो जाणत होता. मला हे मावहती 

आह,े कारण मी अँजेला पो चे एक पसु्तक वनवमवतीपासनू ते 

त्याची विक्री होईपयांत, टाळाटाळ न करता बघत होतो. 

सावहत्याच्या दृष्टीकोनातनू बघता, त्याच्या सचूना फारशा 

बऱ्या नसल्या ि पणूवपणे भयानक असल्या, तरी उपयकु्त 

होत्या. योग्य िेळी वचत्रातील डोंगरांमधनू सयूव उगिला. 

त्याच्या टीकेचा उपयोग झाला. 

एक वदिस मी आयरीत आलो, तेव्हा वतला फ्लल्य ूसरुु 

झाला होता आवण ती झोपलेली होती. तो अथावतच वतची 

काळजी करत होता. पण त्याने मला चहासाठी आिह केला. 

कारण मी नेहमी चहा घेत असे. मला माझ्या काळज्या 

असल्या, तरी  त्यातून मला शांती वमळणार होती. त्याने 

आदबशीरपणे िागताना मला रंगमंच ि नाटक यासंबंधी काही 

विनोद सांवगतले. पण त्याचे डोळे आवण कान िर अँजेला 

झोपली होती, वतथे लागले होते. त्याला दःुख झाले नसते, 
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तरच मला निल िाटले असते. पण काळजीमळेु माणसे जास्त 

खासगी बनतात. वतच्या कामामधील त्याचा सहभाग बघनू, 

मी त्याचे अवभनंदन करायची संधी घेतली. त्याने नीट ऐकले 

नसािे. पण तो खषू झाला.  

तो म्हणाला, “माझ्या आिडत्या माणसा, त ू असा 

विचार केलास, त्यामळेु मी आनंवदत झालो. नेहमी मी 

स्ितःशी बोलतो, “म्हाताऱ्या, यािेळेस, हुशारीचा वदिा बाधा 

न येता जळत राहो. पवित्र ज्योतीमध्ये अडथळा आणणारे 

तमु्ही कोण? पण हुशारी आवण फक्त हुशारीच --- स्ितःला 

सिवसामान्यांच्या दजावची होण्यापासून रोख ूशकते --- आवण ह े

रोखणे, कौतकुास्पद आह.े कदावचत मी माझा िाटा 

उचललेला आह,े अशी मला आशा आह.े ती माझे सिवस्ि 

आह.े” तो म्हणाला. 

मी म्हणालो, “सर, मला ते मावहती आह.े” पण तो 

ऐकत नव्हता. 

तो म्हणाला, “हो. आम्ही दोघे एकमेकांसाठी खपू 

काही आहोत. मी अशी आशा करतो, की वतला आिडत 

नसले तरी, ती औषधाचे थेंब घेत असेल. खरच वप्रय माणसा, 
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आपली पवहली भेट विजेच्या लोळासारखी होती.” तो 

माझ्याकडे गांभीयावने बघत रावहला. माझी अशी इच्छा आहे 

की वतचा पवहला निरा, वमस्टर िेड्ज याला हे जास्त चांगले 

समजले असते. पण तो जवमनीला वचकटून असलेला प्राणी 

होता. त्याला लग्न म्हणजे मनोवमलन, िगैरे 

कळण्यापलीकडील तो होता.” 

“वमसेस डी लॅसे चे आधी एक लग्न झाले होते?” मी 

माझ्या आिाजातील आश्चयव लपि ूशकलो नाही.  

वमस्टर डी लॅसे निल िाटत, एखाद्या उमलणाऱ्या 

गलुाबासारखी प्रवतवक्रया दते बोलले, “अरे माझ्या मलुा, 

“तलुा मावहती नाही, ह े मी विसरलोच. आम्ही पवहल्यांदा 

भेटलो, तेव्हा ती वमसेस माव्हीन िेड्ज होती.” 

विचारू नयेत, असे हजारो प्रश्न माझ्या ओठािर आले 

ि विरून गेले. कारण वमस्टर डी लॅसे यांनी परत बोलायला 

सरुिात केली.  

ते म्हणाले, “मी वतला गोशेन, इडंीयानाचा गुलाब 

म्हणत असे. माझ्या बॅरेच्या प्रिासानंतर मी वतथे रहात होतो. 

मी मल्लयोद्धा चाल्सवची ि स्मशान खणणाऱ्याची भूवमका 
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करत असे. मल्लयोद्धा चाल्सवचे काम काही फार मोठे नव्हते. 

ते कोणीही केले असते. पण त्यानंतर गोशेनला परतणे अिघड 

होते. पण मला पैशांची गरज होती. पण मी अँजेलाला 

भेटल्यािर, मला समजल,े की माझा मागव सकुर झाला आह.े 

वमस्टर िेड्ज --- वबचारा --- तो आमचे गित आवण पशखुाद्य 

ह ेदकुान चालित होता. माझ्यापेिा मोठा होता. मी मुलगा 

असतांना तो माझ्यािर पाळत ठेऊन मला काठी म्हणत असे. 

पण तेव्हा मला अँजेला मावहती नव्हती. ती झकु वस्पं्रगहून 

आली होती.” 

तो थांबला ि त्याच्या बारीक डोळ्यांनी माझ्याकडे 

रोखून बघत रावहला. मी ते संपणूव दृष्ट्य पाहू शकत होतो --- 

एका लहान गािाचे धळुीने भरलेले रस्ते. आवण त्यािरून 

पळणारा गबाळा नट मुलगा --- त्याच्या पळण्याची चाचणी 

झाल्यािर, नकार वमळून घरी परतलेला. चाळीस िषाांपिूीची 

अँजेला वतच्या नावयकेच्या रंगीत हलकाशा सतुी कपड्यात, 

मी बघ ूशकत होतो. ते सिव इतके वनरागस ि उच्च विचारांचे 

असले पावहजे --- वनरागस आवण रंगमंचािरील भािनेला हात 

घालणाऱ्या नाटकासारखे! स्ितःतच रमलेल्या सणसणीत 
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आकाराच्या, गित आवण पशखुाद्य दकुानाच्या व्यापाऱ्याला 

दखेील ते तसेच िाटले असले पावहजे. मी त्या जोरात 

हसणाऱ्या ि घाबरत घाबरत त्याच्या िाटची िाक्ये 

बोलणाऱ्या मलुाला, बघ ू शकत होतो --- पण तेव्हा त्याला 

एव्हरेाडव डी लॅसे म्हणता आले नसते. तरी गोशेनमध्ये त्याने 

पे्रम ि प्रणय वजंकलेला बघून मी आश्चयावत पडलो. 

मी म्हणालो, “मग वमस पो चा घटस्फोट झाला --- 

म्हणजे मला म्हणायचे आह ेकी वमस्टर िेड्जबरोबर घटस्फोट 

झाला.” 

माझ्या वमत्राला धक्का बसलेला वदसला. तो अदबीने 

बोलला, “वप्रय मलुा, वतच्या एकाही पसु्तकात, वतने 

घटस्फोटीत मवहलेचे वचत्र रेखाटलेले नाही.”  

मी अशक्त नव्हतो, तरी िीणपणे म्हणालो, “पण 

खऱ्या आयषु्ट्यात ---“ 

वमस्टर डी लॅसे खटू्ट होत म्हणाले, “अँजेला पो ची 

पसु्तके खऱ्या आयषु्ट्यािर आहते?” नंतर ते कडकपणे बोलले, 

“नाही. वमस्टर िेड्ज वजिंत नाहीत. ते िारले.” 
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“िारले?” 

त्यांचे बारीक डोळे िणभर माझ्यािर रोखनू ते 

बोलले, “मी गोशेनला परतल्यापासून, एका िषावत. खरे तर 

त्यांचा खनू झाला.” माझ्या मनात अशी भयंकर कल्पना 

आली, की आता मला विश्वास बसणार नाही, असा 

कबलुीजबाब ऐकािा लागणार. पण तसे झाले नाही.  

शेिटी डी लॅसे म्हणाले, “त्याच्या दकुानात झालेल्या 

जबरदस्त चोरीत, ते झाले. त्यामळेु अँजेला पार हादरून 

गेली,” 

मी तोंड उघडले. पण एकही शब्द न बोलता, परत 

वमटले.  

“खरेच, ते फार उदास करणारे होते.” ते  मखूावसारखे 

बोलले, “मी वतच्याजिळ असल्यामळेु मला चांगले िाटले. 

अथावत तेव्हा आमचे लग्न झालेले नव्हते. ती लग्नाच्या िेळी 

घरगतुी डे्रसमध्ये होती. वतने हातात शेंदरी रंगाची फुले धरली 

होती. मी तसा आिह धरला होता.” ते मोठ्या अवभमानाने 

म्हणाले. 
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“आवण चोर?” तरुणाने भीतीत आनंद घ्यािा तसे मी 

विचारले. 

वमस्टर डी लॅसे म्हणाले, “ओहो, तो कधीच सापडला 

नाही.” िरून काहीसा आिाज आला. “अँजेला फार कंटाळून 

गेली असणार. ती एक निलपणूव बाई आह.े” तो उठला. 

“माझ्या वप्रय मलुा, मी दोन वमवनटात आलोच.”  

मी म्हणालो, “मला गाडी गाठली पावहजे. पण मी 

तमुचा आभारी आह,े वमस्टर डी लॅसे. मी या गोष्टी खासगीच 

ठेिेन.” 

तो गंभीरपणे मान हलिनू म्हणाला, “हो. हो. कदावचत 

मी काही बोललो नसतो. पण ठीक आह.े वप्रय मलुा, 

आयररमधील तझु्या भेटींमळेु आता आम्ही तलुा चांगले 

ओळखतो ि तझुा आदर करतो. आवण ती ओळख या 

पसु्तकाबरोबर संपता कामा नये. मी वमसेस पो ला या 

संभाषणात ओढले नाही कारण, वतला त्या जनु्या वदिसांच्या 

आठिणी नको िाटतात. वमस्टर िेड्ज खरच --- “ त्यांचे 

शब्द संपले. ते म्हणाले, “वमस्टर िेड्ज भािनाप्रधान नव्हते.” 
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मला सिव काही समजले असल्याची ग्िाही देऊन, मी 

बाहेर पडलो. पण घरच्या रस्त्यािर, माझ्या मनात काही 

विचार घोळत रावहले. अज्ञात शक्तीने, भािनाशील नसलेल्या 

वमस्टर िेड्जना चोरीच्या वनवमत्ताने दरू करणे योग्य समजले! 

अँजेला पो च्या बाबतीत असे घडले खरे! पण मळुात वतने 

त्याच्याशी लग्न केलेच का? वतच्या खऱ्या खासगी 

आयषु्ट्याला तोंड दतेांना, पुस्तके वलवहतांना, ती त्याला पणूवपणे 

विसरू शकली? पण असले प्रश्न कुणाला विचारणार? 

तरीही शेिटी मी जास्त आत्मविश्वासाने, त्यांना 

विचारले. मी विचारले, कारण मला ती आिडू लागली होती -

-- ते दोघेही आिडू लागले होते. आवण तमु्हाला कुणी आिडू 

लागते, तेव्हा तमु्ही त्यांच्याशी जास्त प्रामावणक रावहले 

पावहजे --- तोच त्रास आह.े 

जेव्हा पसु्तक प्रकावशत झाले, तेव्हा आम्ही वतघांनी 

आनंद साजरा करण्यासाठी काही बेत आखला.  वतच्या 

हातात पवहली प्रत ठेिणारा मी नव्हतो. पण मी एक प्रत आवण 

जॅकेट आणले. त्या विवशष्ट शवनिारी वमस्टर डी लॅसेंनी, 

त्यांची न्ययूॉकव ला क्िवचत होणारी सहल आयोवजत केली 
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होती. खरे तर ती एकटी भेटल्याने, मी खषू झालो. कारण 

वमस्टर डी लॅसेंमळेु आमच्यात काही अंशी दरी पडल्याचे, 

मला जाणित होते. मला गवुपत मावहती असल्यामळेु, मी 

जागरुक होतो --- पण मला मावहती आह,े ह े वतला मावहती 

आह े का, असे मला निल िाटत होते. िषवभर आयररच्या 

भेटींमळेु मला वकती सुरवित आवण शांत िाटले, ते मी वतला 

प्रामावणकपणे सांगणार होतो. मी चांगली सरुिात 

करण्यासाठी, थांबलो होतो. पण सहजपणे आम्ही 

प्रकाशनाबद्दल बोलायला सरुिात केली. वतची शेरेबाजी 

गविवष्ठ होती. पण ती ऐकून मला मजा िाटली --- ताप येऊन 

गेल्याने, ती अशक्त वदसत होती. आवण मग अचानक ती मला 

विचारू लागली, की मला वतचे पसु्तक कसे िाटले. 

सहा मवहन्यांपूिी मी फक्त कॉवलन्स आवण कंपनीच्या 

भल्यासाठी वतची थोडी --- स्ततुी केली होती. पण आता 

मला ती आिडू लागली होती. शेिटी प्रत्येकाला स्ितःची 

अशी काही मते असतात. ही फार स्ततुी नव्हती आवण 

वतलाही ते मावहती होते. दडपणाखाली त्याच त्याच पद्धतीने 

ती वतच्या लहानशा सुखद आिाजात, तोच मदु्दा मांडत 
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रावहली. त्यामळेु मला सूचना वमळायला हिी होती. पण ती 

वमळाली नाही. जर लेखक मंडळी सत्तालोलपु नसती, तर 

पसु्तके कशी वलवहली गेली असती? पण मी प्रकाशनाचा तो 

पवहला वनयम विसरलो आवण त्यामळेु गोंधळात पडलो.  

“आवण तरीही वमस्टर रॉवबन्स, मला िाटते की तमुचा 

माझ्यािर विश्वास नाही --- तमुचा खरोखर अँजेला पो िर 

विश्वास नाही. “ ती सभ्यपणे पण िेड्यासारखे बोलली. शेिटी 

तारुण्याच्या जोशात मी धीर केला.  

मी अडखळत बोललो, “वमस पो, ते तसे नाही. जर 

तमु्ही एकदाच लहान गािाकडील गोष्टी वलवहल्यात तर --- 

आवण का नाही? ते  तमुच्या िाचकांना खषू करणारे ठरेल. 

पण तमुच्यासारखी अनभुिी लेवखका --- तमुच्या 

आयषु्ट्यातील --- “  

ती प्रवतष्ठीतपणे म्हणाली, “माझ्या आयषु्ट्यातील? 

तरुण माणसा, तलुा माझ्या आयषु्ट्याबद्दल काय मावहती 

आह?े” 

िाईटातनू अवधक िाईटाकडे जात, मी म्हणालो, 

“ओहो, काहीच नाही, पण वमस्टर डी लॅसे म्हणाले, की तमु्ही 
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दोघेही लहान गािातनू आला आहत --- आता लहान 

अमेररकन गािातील खरी कादबंरी --- “ 

अँजेला पो चमकदारपणे म्हणाली, “म्हणजे एव्हरेाडव 

सगळ्या गोष्टी सांगत सटुला आह.े तो अिखळ आह.े त्याला 

ओरडले पावहजे.” पण चमकदारपणा चेहऱ्यािर नव्ह,े तर 

फक्त आिाजातच होता. एकाएकी माझे असे मत झाले, की 

ती मला कंटाळिाणा मखूव तरूण समजत असून, मी वतथनू 

वनघनू जाण्याची इच्छा करते आह.े मी वमस्टर डी लॅसे परतनू 

येण्याची िाट बघू लागलो. पण घराच्या कुठल्याही 

कोपऱ्यातनू मला त्यांचा मोठा आिाज ऐकू येईना.  

मी म्हणालो, “कृपया, असे समज ू नका. त्या खपूच 

आनंददायक गोष्टी होत्या. त्यानी --- त्यांनी मला सांवगतले की 

तमु्ही प्रिासातील कपड्यात लग्न केले.” 

अँजेला पो म्हणाली, “वप्रय एव्हरेाडव, त्याला सगळे 

आठिते. करडे रेशमी िस्त्र, शभु्र कॉलर! मी त्यात फार सुंदर 

वदसत होते. आवण वमस्टर रॉवबन्स, तुम्हाला असे िाटते, की 

मी त्याची गोष्ट केली असेल.? 
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मी म्हणालो, “आम्ही नेहमी अशी आशा करतो --- 

तमुच्या आठिणी --- अँजलेा पो यांचे िाचक --- “ 

ती ठामपणे मान हलित म्हणाली, “मी कधीच माझ्या 

आठिणी वलवहणार नाही. तमु्हाला मावहती आह,े लेखकांच्या 

आठिणी कधीच विकल्या जात नाहीत --- खरेच विकल्या 

जात नाहीत. प्रकाशकांना असे िाटते, की त्या विकल्या 

जातील. पण तसे होत नाही. आवण मग त्या उघड्या होतात. 

तरुण माणसा, मी कोण आह,े ह े तुला मावहती आह े का? 

दशेाच्या सगळ्या भागातून रोज मला पत्रे येतात, ह े तलुा 

मावहती आह े का? ते मला त्यांच्या आयषु्ट्याचे त्यांनी काय 

करािे, हे विचारतात आवण मी त्यांना सांगते.” ती सरळ बसत 

बोलली. “मी त्यांना सांगते, त्याप्रमाणे ते बऱ्याच िेळा 

िागतात. मी अँजेला पो आह े --- त्याना माझे वचत्र ि माझी 

पसु्तके मावहती आहेत. त्यामळेु ते इतरांना वलवहतात, तसेच 

मलाही वलवहतात.” वतने िणभर वतची मान खाली घातली. 

“वमस्टर रॉवबन्स, त्यामळेु तमु्हाला जे टाकून दणे्यासारखे 

िाटते, ते एका बाईसाठी इतके टाकाऊ नाही. मला मावहती 
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आह,े की मी वलहू शकते. पण माझ्या कामात अडथळे 

आणले गेले.” एकदम ती थांबली. 

माझ्या गाडीची िेळ झाली नव्हती. त्यामळेु मी 

इतक्यात वनघ ू शकत नव्हतो. पण मला जास्त जास्त बेचैन 

िाटू लागले. त्या गोड, गुणगणुल्यासारखा बोलत रहाणाऱ्या 

आिाजात, मला काही िेगळे िाटले --- धमावइतक्या 

प्रामावणक आिाजात मला थोडे अहमंन्यतेचे िेड 

आल्यासारखे िाटले. मला लेखकांची अहमंन्यता मावहती 

होती. पण ह ेकाहीतरी िेगळेच होते.  

वतने िणभर वतच्या ओठांिरून रुमाल वफरिला. ती 

म्हणाली, “अरे बापरे, माझ्या आजारपणापासून, मी अनेक 

गोष्टी विसरते आह.े आपण कशाबद्दल बोलत होतो? ओहो, 

तमु्ही मला एक कल्पना सचुित होतात, की एका लहानशा 

अमेररकन गािाच्या गोष्टी, मी वलहाव्यात.  वमस्टर रॉवबन्स, 

तमु्हाला त्या मावहती आहेत का? 

वतने इतक्या अचानक ि भीतीदायकपणे प्रश्न 

विचारला, की मी हो म्हणायच्या ऐिजी नाही म्हणालो. मग 

वतने वनःश्वास सोडला.  
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ती थोड्या नेमकेपणे म्हणाली, “पण अथावत, तुम्हाला 

त्या मावहती आहते. तमु्हाला मावहती आह,े की एखाद्याच्या 

सांस्कृवतक संधी वकती त्रासदायक असतात. आवण कदावचत 

कसा एखादा, त्यांच्या मागे लागनू फसिला जातो. वकंिा 

कदावचत तुम्हाला ह ेमावहती नसेल.” 

अथावत तो पररणामकारक प्रश्न होता. मी वमस्टर डी 

लॅसेच्या आगमनाची आशा करत, मान डोलािली.  

ती गोडपणे म्हणाली, “तू काही बाईमाणसू नाहीस. 

त्या परुुषांपेिा जास्त सहजासहजी दखुािल्या जातात. 

एव्हरेाडवने सदु्धा मला अनेक िेळा दखुािलेले आह े--- मदु्दाम 

होऊन असे नव्ह ेि मी त्याला लगेच िमा केलेली आह.े” ती 

राजेशाही हािभािाने बोलली. “पण तरी त्याने दखुािले.” ती 

जास्त करून स्ितःशीच बोलत होती. पण यामळेु माझी बेचैनी 

कमी झाली नाही.  

ती म्हणाली, “मी माव्हीनला बाकी सगळे माफ केले 

असते. त्याचे वपणे, त्याच्या बेलगाम इच्छा, त्याचे रटाळ 

विनोद! माफ करणे ि शरण जाणे, ह ेबाईचे िीद असते. तो 

माझ्या घर राखण्याविषयी दखेील, विनोद करत असे. त्याला 
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माझ्या कविता छापायला फक्त ऐशंी डॉलसव इतकाच खचव 

आला असता. माझ्या पसु्तकाच्या मखुपषृ्ठासाठी मी खपू गोड 

अशी डेझीची फुले वनिडली होती. मला िाटले त्याला 

दजेदार गोष्टी आिडत असतील. शेिटी लहान गािात 

एखाद्याला, अगदी कमी संधी असतात. ते गित आवण 

पशखुाद्याचे दकुान आवथवक दृष््टया चांगले चालले होते. पण 

माझा गैरसमज झाला होता.” वतने ससु्कारा टाकला. मी आता 

वमस्टर डी लॅसेच्या आगमनाची खपूच िाट बघत होतो. 

माझ्या गाडीने इथे येऊन वशट्टी द्यािी ि मला घेऊन जािे, 

अशी इच्छा मी करत होतो. पण ददुिैाने अशा गोष्टी घडत 

नाहीत. 

बारीक गणुगणुल्यासारख्या आिाजात ती बोलत 

रावहली, “मी काडीमोडाचा विचारही केला नव्हता. कधीच 

नाही. एकदा दोनदा तो विचार माझ्या मनाला स्पशूवन गेला, 

पण मी वनिहाने तो बाजलूा सारला. आवण त्याचा मला 

आनंद होता. मला नाही िाटत, की तो खरोखर माझी काळजी 

करत असे.” वतचे फुलासारखे डोळे पणूव उघडत, ती म्हणाली. 

“पण त्याने कदावचत एव्हरेाडवला िाईट रीत्या दखुािले असेल 
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--- तो फार दणकट मनषु्ट्य होता. कधी कधी आमच्या 

लग्नाच्या सरुिातीच्या वदिसात, तो मला एका हातात उचलनू 

खोलीत वफरित असे. मला भीती िाटे. पण मी नेहमी शरण 

जाऊन, त्याला माफ करत असे. दकुानात नेहमी इतकी धळू 

असे. त्यामळेु मला वशंका येत आवण मग तो हसत असे. जेव्हा 

एव्हरेाडव मला शेक्सवपअर िाचनू दाखित असे, तेव्हाही तो 

हसे. मी छोट्या कुऱ्हाडीचा दांडा साफ करतांना त्या 

संध्याकाळी वशंकले, पण कुणी ते ऐकले नाही.” 

वकरट्या आिाजात मी विचारले, “काय करतांना?” 

ती विचारपिूवक उत्तरली, “मला िाटते त्याची जरुरी 

नव्हती. आताही त्या कुऱ्हाडीिर बोटांचे ठसे असतील. पण ते 

अगदी मखूव लोक होते. आवण तेव्हा आम्हाला बोटांच्या 

ठशांबद्दल खपू कमी मावहती होती. पण मी कुऱ्हाडीचा दांडा 

खपूच नीटनेटका ि स्िच्छ करून, ती जवमनीिर पडू वदली ि 

त्यामळेु जमीन खराब झाली. ते दकुान कधी धतू नसत. तो 

माझ्याकडे पाठ करून माझ्या कविता िाचतांना, हसत बसला 

होता. मी माझ्या निीन कविता लपिनू ठेिल्या होत्या. पण 

त्याने त्या शोधनू काढल्या. धसमसुळेपणे खण उघडा टाकला. 
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कुऱ्हाड जनुी होती --- ते गठ््ठयाची दोरी त्याने कापत असत. 

तमु्हाला मावहती आह ेका, तो काही बोलला नाही. तो अजनू 

हसत होता ि लोटपोट होऊन खचुीतनू बाहरे पडत होता. मला 

त्याचा राग आला. तो चपळ नव्हता. मी मनाशी काही ठरिले 

आवण कायवभाग उरकला. कुणीही मला डे्रसबद्दल काही 

विचारले नाही. वलंब ूि वमठाने रक्ताचे डाग लगेच गेले असते. 

जरी तो चांगला डे्रस होता, तरी मी तसा प्रयत्न केला नाही.” 

मी मखूावसारखे विचारले, “पण तमु्ही कधी --- त्यांनी 

कधी --- “ 

ती शांतपणे म्हणाली, “का वमस्टर रॉवबन्स, अथावत 

तमु्हाला लहान गािातील वटंगल टिाळीची ि कुचाळक्यांची 

मावहती नाही. पण जेव्हा ते दकुानातील चोरीबद्दल सांगायला 

आले, तेव्हा मी अंथरुणात होते --- फार थंडी पडली होती --- 

माझा तो िाईट वदिस होता. सगळ्यांना मावहती होते, की तो 

दकुानात तासनतास पीत ि नावस्तकिादािरील कनवल 

इगंरसोलची बेकार भीतीदायक पसु्तके िाचत बसलेला 

असतो. जनेु जाणते लोक म्हणाले, तो घरी जायला घाबरतो. 

म्हणनू असे करत बसतो. मला घाबरतो!” ती पणूव वनरागसतेने 
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बोलली. “लोक काय बोलतील, त्याला काही मयावदा नाही. 

एिढेच काय, ते एव्हरेाडवविषयी दखेील बोलत होते. जरी 

त्यांना मावहती होते, की तो त्याच्या िवडलांबरोबर भाज्यांची 

गाडी बाजारात चालित नेत असतो. मी दकुानात जाण्यापिूी 

असा विचार करत होते.” 

मी म्हणालो, “आवण तरीही तमु्ही गोशेन मध्ये 

रावहलात --- तमु्ही नंतर एक िषवभर वमस्टर डी लॅसेशी लग्न 

केले नाही --- “ 

वतने दरुुस्ती करत म्हटले, “एक िषव एक वदिस, ह े

जास्त बरोबर आह.े पण सहा मवहन्यांनी मी अधविट शोकमग्न 

होते. ह े जरा लिकर झाले, की मी एव्हरेाडवबरोबर लग्न 

ठरिले.” वतच्या गालािर लाली चढली. “मी त्याला म्हटले, 

मी दःुखात असेपयांत काही चचाव करू शकत नाही. त्याने ते 

मान्य केले --- एव्हरेाडव नेहमीच खपू समजनू घेणारा होता. 

पवहल्यांदा मला िाटले, माझ्या बाजनेू फार िेळ जातो आह.े 

पण खरे पाहता, तो भरभर गेला. तेव्हा मी माझी पवहली 

कादबंरी वलवहत होते.” ती शांत आिाजात बोलली. 



75 

 

मी घरातून कसा बाहरे वनघालो, ते मला समजले नाही 

--- ते सदु्धा सभ्यपणे, अशी मी आशा करतो. मी आयरर मागे 

टाकले. मी भानािर येण्यापिूी दोन मैल तडुित स्टेशनजिळ 

आलो होतो. ते वतचे शेिटचे शब्द होते --- आवण त्यांनी 

माझ्यासमोर एक वचत्र रेखाटले --- त्यामळेु माझ्या कण्यातनू 

खरीखरुी थंड लहर दौडत गेली. मी रानटीपणे आश्चयावत 

पडलो, की वकती यशस्िी लेखक/लेवखका खनुी असतील 

आवण त्यांना पोलीस पकडत का नाहीत. मला अगदी सगळी 

गोष्ट, त्यातील बारीकसारीक तपशीलासह मावहती होती. 

अँजेला पो ची योग्य िागणकू लिात घेतल्यािरही, ते 

मरणांवतक शक्य िाटत होते. माझी अशीही खात्री पटत 

चालली, की ददुैिी वमस्टर िेड्जनी छपाईचे ऐशंी डॉलसव वदले 

असते, तर ते वजिंत रावहले असते. कारण स्ितःत मग्न रहाणे, 

ह ेतमु्ही केलेत, तरी फसिण्यासाठी ते सरुवित नाही. ते तमु्ही 

केलेत, म्हणजे रानटी पे्ररणांचा स्फोट करण्याचा मोह तमु्हाला 

पडतो आह.े मग मी जेव्हा जिळजिळ स्टेशनिर पोचलो, 

तेव्हा मी एकाएकी हस ू लागलो. मी बरा होऊन विचारी 

पद्धतीने िाग ू लागल्याचे, ते हस ू होते. कारण सिव गोष्ट फार 

फसिी ि विवचत्र होती. अँजेला पो ने वबनचूक पद्धतीने सडू 
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घेतला होता. मला वतच्या वलखाणाबद्दल काय िाटते, ते मी 

सांवगतले --- आवण िणवन करण्यास कठीण, अशा ठामपण े

गणुगणुल्यासारखा आिाजात वतने मला िाट्टेल तसा गोंधळ 

पचिायला लािला. असे करतांना वतने गरज नसलेल्या 

हरकती टाळून, वतची गोष्ट सांगण्याची शक्ती वसद्ध केली. पण 

एकदा वतच्या एकसुरी आिाजाच्या मोवहनीतून बाहरे 

पडल्यािर, वतला खुनी समजण्याचा विचार करणे, अशक्य 

होते. आवण एव्हरेाडव डी लॅसेला तसे समजणे, त्याहूनही 

अशक्य होते. तरी कदावचत, तो खनुी असला पावहजे. 

--- पण तेदखेील अशक्य िाटत होते --- खरे काय 

कुणास ठाऊक! वकंिा वतने एिढी िषे सत्य त्याच्यापासनू 

दडिनू ठेिले असेल. 

िणभर मी आयररकडे पाठ वफरिायचा विचारही 

केला आवण नम्रपणे त्या घराच्या मालवकणीजिळ माझा 

मखूवपणा ि पराभि कबलू केला. शेिटी पंधरा वमवनटात माझी 

गाडी होती. आवण न्यूयॉकव ला मला रात्रीच्या जेिणाचे 

आमंत्रण होते. त्यापेिा मी वतला पत्र वलवहले असते. वतला 

पत्र आिडले असते. मी स्टेशनच्या फलाटािर फेऱ्या मारत 
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होतो. माझी छाप पडेल असे िाक्प्रचार इत्यादी कसे 

िापरािेत, याचा विचार करत होतो.  

न्ययूॉकव हून दपुारी उशीरा सटुणारी गाडी, इथे सहा 

वमवनटे लिकर आली आवण त्यातनू आकषवकपणे उंच ि 

डौलदार एव्हरेाडव डी लॅसे उतरला. त्याने माझ्याबरोबर 

हस्तांदोलन केले आवण घरी माझी भेट न झाल्याबद्दल, खंत 

व्यक्त केली. “मी पहाटेपासून बाहेर होतो. त ूवमस पो ला एकटे 

कसे काय सोडलेस?” 

गपु्तपणे हास्याची चकाकी दाखित, मी म्हणालो, 

“वतला काही समस्या नव्हती --- मला तर ती नेहमीपेिा 

जास्त खशुाल िाटली. आम्ही खपू िेळ बोललो. ती तमु्हाला 

सांगेल.” 

त्याचे डोळे न आलेल्या गाडीचा डबा शोधत 

असतांना तो बोलला, “छान. छान. माझ्या वप्रय माणसा, त ू

माझी काळजी दरू केलीस. आज गाडीला उशीर झाला. ती 

आजारी असतांना, आपण गप्पा मारल्या, त्याबद्दल त ूकाही 

बोलला नाहीस, ना?” 
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मी मोठ्या गंभीरपणे म्हणालो, बोललो? नाही. हो. 

खरच की! 

तो चौकसपणे सटुका झाल्यासारखा िाटला. तो 

म्हणाला, “मी फार ॠणी आह.े म्हणजे असे तलुा पण िाटते 

आह,े की मी वतला खरोखर मदत करत होतो? म्हणजे वतच्या 

पसु्तकांसाठी --- वतच्या वलखाणासाठी?” 

त्याबद्दल मी खरे तर संभ्रमात होतो. पण तरी मी 

म्हणालो, “हो. खरच!” 

तो ओरडला, “फार छान! जनु्या नटाच्या रुबाबात, 

त्याने मला खांद्याला धरून बाजलूा नेले ि म्हणाला, “असे 

बघ, मला मावहती आह,े तो माझा मखूवपणा होता --- अथावत, 

आता आम्ही म्हातारे झालो आहोत. पण एकसारखे असे 

िाटत असते, की मी कायम वतच्या गरजेचा नसलो पावहजे. 

त्यामळेु मी वचंतेत पडतो.” 

तो असे बोलल्यािणी, मला त्याच्या डोळ्यात भीती 

वदसली. ती त्याचे चाररत्र्य मान दणे्यासारखे नसल्याची भीती 

नव्हती. पण तो खपू जगल्यामळेु त्याला असे िाटत असािे.  
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मी त्यानंतर आयररमध्ये गेलो नाही. मी नंतर थ्रशिडू 

कॉवलन्स आवण कंपनीकडेही गेलो नाही. कॉवलन्सकडे जायच े

म्हणजे, आयररमध्येही जािे लागले असते. नाहीतर मग, 

स्पष्टीकरण तरी द्यािे लागले असते. ते तर मला द्यायचे नव्हते. 

त्यामळेु मी माझे रहायचे वठकाण बदलले ि अॅल्यवुमवनयमची 

भांडी विकायचे काम करू लागलो. त्यानंतर सहा मवहन्यांनी, 

मी सेन्रल वसटीला जाऊन माझ्या िडीलांच्या वसमेंटच्या 

व्यिसायात काम करू लागलो. िडील त्याचीच िाट बघत 

होते. मी अशा वनणवयाला आलो, की न्ययूॉकव मध्ये रहाणे, 

माझ्या आयषु्ट्यासाठी मला जमणारे नव्हते. माझ्याकडे अँजेला 

पो सारखा आत्मविश्वास नव्हता.  

सहा मवहन्यात एकदा मला िाटते, मी वमस्टर डी 

लॅसेंना रस्त्यात पावहले. पण त्यानी मला पावहले नाही. मी 

त्यांना टाळले. मी अँजेला पो च्या शेिटच्या कादबंरीची 

जावहरात पावहली. मी सेन्रल वसटीला जाऊन तीन मवहने 

झाल्यािर ती िारली. मी असे िाचले, की वतला वतच्या 

निऱ्याने, वमस्टर डी लॅसेंनी, वतची शशु्षुा करून बराच काळ 

जगिले. तेव्हा मला माझ्या छातीिरचे ओझे उतरल्यासारखे 
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िाटले. त्यानंतर तोही फक्त काही मवहने जगला. मला िाटते, 

काही बंध अतटू असतात. त्याला वतची उणीि खपू 

जाणिायची. मला त्याला एक प्रश्न विचारायला आिडला 

असता --- एकच --- आवण आता मला त्याचे उत्तर कधीच 

वमळणार नाही. त्याने नक्कीच शेक्सवपअरच्या भूवमका केल्या 

होत्या --- आवण त्यांनी गोशान सोडल्यािर असा एक काळ 

होता, की त्याने ऑथेल्लो ि हमॅ्लेटही साकारला होता. पण 

अजनू एक भवूमका होती --- आवण मला आश्चयव िाटते, की 

ती त्याने कधी केली तरी का, आवण केली असल्यास कशी 

केली. मला काय म्हणायचे आह,े ते तमुच्या लिात आले 

असेल.  
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Story Of The Physician And The Saratoga Trunk 

By Robbrt Louis Stevenson 

Scotland 

डॉक्टर आलि साराटोगा पेटीची गोष्ट 

 

वमस्टर वसलास स्यडुामोर, ह ेसाध्या सरळ स्िभािाचे 

तरुण अमेररकन मनषु्ट्य होते. त्या गणुांसाठी प्रवसद्ध नसलेल्या 

न्य ूइगं्लंड भागातनू ते आलेले असल्याने, ह ेविशेष होते. जरी 

ते खपू श्ीमंत असले, तरी ते त्यांच्या वखशातील डायरीत, पै 

अन ् पै चा वहशेब ठेित. पॅरीसच्या लॅटीन भागातील दजेदार 
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हॉटेलातील सातव्या मजल्यािर राहून, ते पॅरीसमधील 

पहाण्यासारखी वठकाणे बघण्याचा बेत करत होते. त्यांच्या 

वमत्रांमध्ये विख्यात असलेल्या त्यांच्या, नम्रता वकंिा 

बजुरेपणा आवण अंगभतू कंजषूपणा अशा गणुांिर आधाररत, 

असा बेत ते करत होते.  

त्यांच्या शेजारील खोलीत एक आकषवक, नखरेल 

बाई रहात होती. ती त्यांना एखाद्या उमरािाची बायको 

िाटली. नंतर त्यांना वतचे नाि मॅडम झेफायरीन असल्याचे 

समजले आवण ती काही उमरािाची बायको िगैरे नव्हती. ती 

बहुधा या अमेररकन तरुणाला भुलिण्याच्या नादात, कधी 

दोघे वजन्यािर भेटल्यास, वतच्या काळ्याभोर डोळ्यांनी 

कटाि टाकत, काही शहरी रहाणीला साजेसे शब्द उच्चारून 

वतच्या रेशमी िस्त्रांची सळसळ करत, वतची कोपरे ि घोटे 

दाखित, अदृष्ट्य होत असे. पण ही वतची कृत्ये, वमस्टर 

वसलास स्यडुामोर यांना उत्तेजना न दतेा मनातनू खजील 

व्हायला ि अवधकावधक लाजायला लाित. ती त्याच्याकडे 

अनेक िेळा येई. कधी वदव्यासाठी, (तेव्हा विजेचे वदिे 

नव्हते.) तर कधी कल्पनेतील नखरेल गोष्टींचा मारा 
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केल्याबद्दल, माफी मागायला! पण वतच्या प्रभािाने, त्यांच्या 

तोंडून शब्द फुटत नसे. त्यांचे िें चचे ज्ञान लपु्त होई ि ती 

जाईपयांत, ते वतच्याकडे नुसतेच बघत रहात. जेव्हा ते त्याना 

आलेल्या मेल्स बघत एकटे असत, तेव्हा ते त्यांच्या 

चटुपटुत्या भेटींबद्दल िाईटसाईट विचार करण्यापासनू, 

स्ितःला पराितृ्त करू शकत नसत. हॉटेलच्या एका 

मजल्यािर तीन खोल्या होत्या. या दोन खोल्या सोडून वतसरी 

खोली, एका ियस्क ि  फार प्रवसद्ध नसलेल्या इवंग्लश 

डॉक्टरची होती. त्या डॉक्टर नोएलला त्याची मोठी यशस्िी 

पॅ्रक्टीस चाललेले लंडन, सोडािे लागले होते. असे कळण्यात 

आले होते, की पोवलसांमुळे त्याला हा बदल घडिनू आणािा 

लागला. आधीच्या आयषु्ट्यात चांगले नाि कमािलेला हा 

माणसू, आता पॅरीसच्या लॅटीन भागात खपू साधेपणे ि  

एकांतिासात रहात होता. त्याचा बराचसा िेळ तो अभ्यासात 

घालित असे. वमस्टर स्युडामोर यांनी, त्यांच्याशी ओळख 

करून घेतली. बरेच िेळा दोघे त्या रस्त्यापलीकडे असलेल्या 

साध्याशा वठकाणी, एकत्र जेिायला जात.  



84 

 

वमस्टर वसलास स्यडुामोर यांच्याकडे अजनू काही मोठे 

मानाच,े असे लहानसे दगुुवण होते. ते संशयास्पद पद्धतीने त्याचे 

प्रदशवन करायला मागेपढुे बघत नसत. त्यातील मखु्य कुतहूल, 

हा होता. ते जन्मतः गवप्पष्ट ि िािड्या उठिणारे होते. 

विशेषतः ज्यात त्यांना काही गती नाही, अशा विषयात तर 

त्याना अती रुची होती. तरुण वस्त्रयांच्या बाबतीत त्यांना, 

अनेक नको ते प्रश्न पडत. ते ठामपणे काहीबाही चौकशा करत 

रहात. त्यांना त्यांच्या ि मॅडम झेफायरीन यांच्या खोलीमध्ये 

एक वछद्र असल्याचे आढळले. तेव्हा ते बजुिनू 

टाकण्याऐिजी त्यांनी अजून मोठे केले ि वतच्यािर हरेवगरी 

करू लागले. ते एका पत्राचे िजन करून पोस्टात टाकायला 

वनघाले असतांना ि पत्ता परतपरत तपासनू बघतांना, त्याना 

कुणी पहात होते.  

माचवच्या शेिटाकडील एका वदिशी, त्याची उत्सकुता 

िाढून, त्यांनी ते भोक अजनू मोठे केले. त्यामुळे त्याना 

खोलीच्या कोपऱ्यातील काहीही वदस ू शकले असते. 

त्यावदिशी ते नेहमीप्रमाणे मॅडम झेफायरीनच्या हालचालींिर 

लि ठेऊन होते. तेव्हा त्याना दसुऱ्या बाजनेू भोक मोठे केले 
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गेल्याचे बघून निल िाटले. जेव्हा अचानक अडथळा दरू 

केला जाऊन, त्यांच्या कानािर दबलेले हसू पडले, तेव्हा 

त्यांना  अजनूच निल िाटले. त्यांच्या हरेवगरीचे गवुपत तेथील 

प्लास्टर पडून, उघडे पडले होते ि त्यांची शेजारीण त्यांना 

प्रत्यतु्तर दते होती. वमस्टर स्यडुामोर फार वचडले. त्यांनी मॅडम 

झेफायरीनजिळ वनदवयपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी 

स्ितःलाही दोष वदला. पण दसुऱ्या वदिशी त्याना असे 

वदसल,े की वतने त्यांचे आिडते िेळ घालिण्याचे साधन बंद 

करायचे काही प्रयत्न केले नाहीत. तेव्हा वतचा 

वनष्ट्काळजीपणा बघनू, त्यांनी त्यांचे आनंददायक काम चाल ू

ठेिले.  

दसुऱ्या वदिशी, मॅडम झेफायरीनने एका उंच, 

ओबडधोबड पन्नाशीच्या माणसाला, बराच िेळ खोलीत 

घेतलेले वदसले. वसलासने त्याला, आधी कधी पावहले नव्हते. 

त्याचा ट्िीड सटू, रंगीत शटव ि लांब जाड कल्ले, तो विटीश 

असल्याचे सांगत होते. त्याचे मंद करडे डोळे बघनू वसलासला 

थंडीची भािना झाली. त्यांच्याकडे ते कुजबजुताना बघत 

असताना, वसलासने त्याचे तोंड गप्प ठेिले होते. त्या निीन 



86 

 

इगं्लंडिासी तरुणाचे हािभाि एकापेिा जास्त िेळा, ती 

त्याचीच खोली असल्यासारखे होते. नीट लि दऊेन 

ऐकल्यािर, त्याचे उच्च आिाजातील बोलणे म्हणजे काही 

विरोध करणारे उत्तर िाटले.  

“मी त्याच्या आिडीचा, अगदी नीटपणे अभ्यास 

केला आह.े मी तलुा परतपरत सांगतो आह,े की माझ्या 

पद्धतीत बसणारी त ूएकमेि बाई आहसे.” 

याला उत्तर म्हणनू मॅडम झेफायरीनने एक ससु्कारा 

टाकला ि वतला काही अवधकार नसल्याच्या थाटात,  त्यातनू 

बाहेर पडण्याचे हािभाि केले.  

त्या दपुारी ते वनरीिण करायचे भोक एक कपड्यांचे 

कपाट ठेऊन त्या बाजनेू बजुिले गेले. वसलास त्याच्या 

ददुिैािर शोक प्रकट करत होता. कुण्या बाईच्या 

हस्तािरातील एक पत्र हॉटेलच्या नोकराने त्याला आणनू 

वदले. ही त्या विटीशाची पापी सचूना असल्याचे वसलासला 

िाटत होते. िेड्यािाकड्या िें चमध्ये वलवहलेले, त्यािर सही 

नसलेले ते पत्र, वसलासला रात्री अकरा िाजता असलेल्या 

नाचाच्या प्रसंगी बलुीयर बॉल, येथे उपवस्थत रहाण्याबद्दल 
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आिाहन करत होते. वसलासच्या मनात उत्सकुता आवण 

वभत्रेपणा यांच्यात यदु्ध चाल ू होते. कधी तो वभत्रट बने तर 

कधी धडाडी दाखिे. याची पररणती शेिटी वमस्टर वसलास 

स्यडुामोर यांनी बऱ्यापैकी डे्रस घालनू, दहा िाजता नाचाच्या 

बलुीयर बॉलमध्ये उपवस्थत रहाण्यात झाली. त्यांनी प्रिेशाचे 

पैसे भरून, त्यांचे मोहकपणा असलेले बेदरकार कुतहूलपणूव 

ितवन दाखिले.  

ती उत्सिाची िेळ होती. वतथे गदी ि गडबड होती. 

आपल्या तरुण साहसी िीराला, प्रथम लाजेने वगळून टाकले 

होते. पण नंतर त्याला नशा चढून, त्याने परुुषाथव दाखिायला 

सरुिात केली. त्याच्यात रािस संचारला ि तो त्या हॉलमध्ये, 

जोशात येऊन नाच ूलागला. असे करतांना त्याला खांबामागे, 

मॅडम झफेायरीन ि वतचा विटीश वमत्र वदसले. त्याच्यातील 

उत्सकुतेने कळस गाठला. तो मागनू त्या जोडीच्या जिळ 

जिळ जात इतका सरकला, की आता त्याला त्या दोघांचे 

संभाषण ऐकू आले असते.  
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तो विटीश माणसू म्हणत होता, “तोच तो माणसू 

आह.े वतथे --- लांब सोनेरी केस असलेला --- वहरव्या 

डे्रसमधील मलुीशी बोलणारा.” 

त्या िणवनाशी वमळता जळुता मध्यम चणीचा एक खपू 

दखेणा तरुण, वसलासने शोधनू काढला. 

मॅडम झेफायरीन म्हणाली, “ठीक आह.े माझ्याकडून 

मी आटोकाट प्रयत्न करते. पण लिात ठेि, असे करतांना, 

कदावचत आपली डाळ वशजणार नाही.” 

वतचा वमत्र उत्तरला, “छट्! मी योग्य पररणामाची 

अपेिा करतो. तुला मी तीसजणींमधनू वनिडले नाही का? जा. 

पण राजपतु्रापासनू सािध रहा. मला समजत नाही, की 

कुठल्या शावपत अपघाताने, तो इथे आला आह.े त्याच्या 

योग्यतेची पॅरीसमधील डझनािारी नतृ्यालये सोडून, अशा 

विद्यार्थयाांसाठी असलेल्या वठकाणी, तो कसा काय आला 

आह!े सटु्टीिर आलेल्या राजपतु्रापेिा, तो राज्य करणाऱ्या  

सम्राटासारखा कसा बसला आहे, ते बघ.” 

वसलास पुन्हा नशीबिान ठरला. त्याला एक दणकट, 

आश्चयवकारक रीत्या दखेणा, रुबाबदार ि मान देण्याजोगा 
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बोलका माणसू, टेबलाशी दसुऱ्या एका देखण्या तरुणाबरोबर 

बसनू, नम्रपणे कुजबजुतांना वदसला. त्या राजपतु्राचे नाि 

वसलासच्या लोकशाही मनािर मोठ्या रुबाबात आदळले. ते 

नाि ज्याच्याशी जोडले गेले होते, ते आठिनू, त्याच्या मनािर 

नेहमीची मोवहनी पसरली. त्याने मॅडम झेफायरीन ि वतचा वमत्र 

याना सोडून, राजपतु्र ि त्याच्याशी कुजबजुणारा दखेणा 

माणसू, यांच्याकडे मोचाव िळिला.  

एकजण दसुऱ्याला म्हणत होता, “जेराल्डीन, मी तलुा 

सांगतो, काही करणे हा मखूवपणा आह.े त ू( ह ेआठिल्यामळेु, 

मी खषू आह.े ) तझु्या भािाला या धोकादायक कामासाठी 

वनिडलेस आवण त्याच्या ितवनािर लि ठेिण्याचे तुझे कतवव्य 

त ू पार पाडतो आहसे, ह े चांगले आह.े तो पॅरीसमध्ये काही 

करण्यासाठी एिढे वदिस, खपू उशीरापयांत थांबलेला आह.े 

त्याला ज्याचा काटा काढायचा आहे त्याचे चाररत्र्य लिात 

घेता, ही जरा घाई होते आह.े अजनू त्याची जाण्याची िेळ 

लांब आह.े दोन तीन वदिसात, त्याची फसिी सुनािणी आह.े 

तेव्हा मी तलुा विचारतो, की त्याची िेळ घालिायची ही जागा 

योग्य आह ेका? त्याने सराि केला पावहजे. त्याने भरपरू झोप 



90 

 

काढून थोडाफार व्यायाम केला पावहजे. त्याने मद्य न घेता, 

खाण्यावपण्याचे कडक पर्थय पाळायला हिे. त्या मखूावला असे 

िाटते आह े का, की आपण काही विनोदी नाटक करत 

आहोत? जेराल्डीन, ही गोष्ट खपू गंभीर आह.े” 

कनवल जेराल्डीन म्हणाले, “मला तो मलुगा मावहती 

आह.े तो काही नको ते करणार नाही. त्याला सचूना द्यायची 

काही गरज नाही. तुम्हाला िाटते त्यापेिा, तो जास्त काळजी 

घेणारा आह.े त्याचा उत्साह िादातीत आह.े त्याला ज्याचे 

काम तमाम करायचे आह ेती मवहला असती, तर मी इतके 

काही बोललो नसतो. कारण मवहलांच्या बाबतीत, तो जरा 

असातसा आह.े पण मी िणभर सदु्धा वचंता न करता, ( 

आत्महत्या क्लबच्या ) 

अध्यिांच्यासाठीच्या दोन अंगरिकांच्या बाबतीत, 

त्याच्यािर पणूव विश्वास ठेऊ शकतो.” 

राजपतु्राने उत्तर वदले, “तुम्ही असे म्नटल्याबद्दल, मी 

तमुचा आभारी आह.े पण माझे मन शांत नाही. ह े अंगरिक 

नोकर आपले प्रवशवित हेर आहते आवण तरीही आतापयांत 

तीन िेळा, अनेक तास खचव करूनही, खासगी धोकादायक 
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प्रकरणात ते अयशस्िी ठरले आहते, नाही का? आतापयांत 

एखाद्या निख्या माणसाचा तथाकवथत अपघात झाला 

असता. पण रुडोल्फ आवण जेरोम यांना त्या अध्यिाने काही 

मागमसूही लाग ू वदला नाही. ज्याच्याकडे िैवशष््टयपणूव 

साधनसामिी आह ेि ससु्पष्ट कारण आह,े अशा कोणाकडून 

तरी ह ेमदु्दाम काही उद्दशेाने केले गेले आह.े” 

आिाजातील शरणागतीच्या छटेने, जेराल्डीन 

म्हणाला, “आता हा माझ्या आवण माझ्या भािातला प्रश्न 

रावहला आह.े” 

राजपतु्र फ्ललोरीझेल बोलला, “बहुधा तमु्ही सगळ्यांनी 

माझा सल्ला ऐकािा, यासाठीच, मी त्याला परिानगी दतेो. 

आता परेु. ती वपिळ्या डे्रसमधील मलुगी छान नाचते आह.े”  

पॅरीसमधील त्या उत्सिातील सिवसामान्य गप्पा सरुु 

झाल्या.  

वसलास कुठे होता, ते त्याने आठिले. हातात िेळ 

थोडा होता. त्याला वमळालेल्या वचठ्ठीनसुार, तो गपु्त भेटीच्या 

वठकाणी असायला हिा होता. तो वजतका विचार करू 

लागला, वततका त्याला भविष्ट्यकाळ आिडेनासा झाला. त्या 
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नाचाच्या गदीतील गोलगोल हालचाल, त्याला दाराकडे ओढू 

लागली. विरोध न होता, वसलास खेचला जाऊन 

गॅलरीखालील कोपऱ्यात गेला. वतथे त्याच्या कानािर मॅडम 

झेफायरीनचे शब्द पडले. अध्याव तासापूिी, त्या पाहुण्या 

विटीश माणसाने वतला दाखिनू वदलेल्या सोनेरी केसांच्या 

तरुणाशी ती बोलत होती.  

ती म्हणाली, “इथे माझे चाररत्र्य पणाला लागले आह े

आवण माझे हृदय मला, कुठलीही अट न घालण्याचे सचुिते 

आह.े पण तरीही तू हमालाला फक्त एिढेच सांग, की तलुा 

कजावची िसलुी करायची आह.े तो तलुा एकही शब्द न 

बोलता जाऊ दईेल.” 

सोनेरी केसांच्या तरुणाने हरकत घेतली, “पण ही 

कजावची भाषा कशासाठी?” 

ती बोलली, “अरे दिेा, तुला असे िाटते का, की मला 

मी स्ितः रहात असलेल्या हॉटेलची मावहती नाही?”  

आवण वतच्या वमत्राच्या दडंाला पे्रमाने वचकटून, ती 

वतथनू वनघनू गेली.  
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याने वसलासच्या मनात, त्याच्या हॉटेलातील खोलीचे 

विचार आले.  

त्याने विचार केला, “वचठ्ठीत वलवहलेले खरे असेल, 

तर अजनू दहा वमवनटात, बहुधा मी याहून सुंदर डे्रस 

घातलेल्या, उमराि घराण्यातील सुंदर प्रवतष्ठीत बाईबरोबर 

चालत असेन.” 

मग त्याला वचठ्ठीतील चुकीचे स्पेवलंग आठिनू, त्याने 

मान खाली घातली.  

त्याने कल्पना केली, की ते कदावचत वतच्या 

नोकराणीने वलवहले असेल. घड्याळात तास उलटायला फक्त 

काही वमवनटे उरली होती. या लगेच होणाऱ्या संभाव्य 

जिळीकेमळेु, त्याचे हृदय फार िेगाने धडधडू लागले. त्याला 

जािे लागेलच असे नसल्याने, त्याने वनःश्वास सोडला. काही 

गणु आवण बजुरेपणा दोन्ही एकत्र होते. यािेळेस त्याच्या 

मजीने, लोकांच्या उलट्या गदीतनू िाट काढत, तो पनु्हा 

दाराशी गेला. खपू िेळ चाललेल्या या झगड्याने, तो दमला. 

काही वमवनटे तसेच रेटत रहायचे ि िेगळ्या उद्दशेाने प्रवतसाद 

वमळिायचा, असे त्याने ठरिले. खात्रीने, वनदान वतसऱ्यांदा 
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त्याने िाट काढली ि मग वजथे भेटायचे ठरले होते, तेथनू 

काही याडाविर त्याला लपनू बसायला योग्य अशी जागा 

वमळाली. 

इथे त्याच्या आत्म्याला भयंकर क्लेश झाले. तेव्हा 

त्याने खपू िेळा, मदतीसाठी दिेाची प्राथवना केली. वसलास 

वबचारा मनापासून भोळा होता. त्याला आता वतला (कोण?) 

भेटायची जराही इच्छा नव्हती. त्याने वनदान िेगळा विचार 

केला असता, तर िेगळीच मखूावसारखी भीती त्याला पळून 

जाण्यापासून रोखत होती. पण ती इतकी शवक्तमान होती की 

इतर सिव इच्छा, त्यापढुे वफक्या पडत होत्या. ती त्याला 

पाऊल पढुे टाकून दते नव्हती. पळण्यापासनू पराितृ्त करत 

होती. शेिटी अशी तासाच्यािर दहा वमवनटे गेली. तरुण 

स्यडुामोरची इच्छाशक्ती िाढत चालली. त्याने कोपऱ्यातनू 

आजबूाजलूा पावहले पण कोणी वदसले नाही. वनःसंशय त्याची 

अनोळखी साथीदार, दमनू वनघनू गेली असािी. वसलास 

आधी वजतका वभत्रा होता, वततकाच तो आता धीट बनला. 

त्याला िाटले, की उशीरा का होईना, पण तो ठरल्या जागी 

आता आलाच आह,े तर त्याच्या वभत्रेपणािरील कलंक तरी 
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पसुला जािा. आता त्याला हसऱ्या फसिणकुीचा, संशय येऊ 

लागला. त्याने स्ितःला शाबासकी वदली, कारण अचकू 

अंदाज करून त्याने, त्याला गोंधळात पाडणाऱ्यांिर, कुरघोडी 

केली होती. तरुणाचे मन वकती आळशी असते! 

मनाशी असा विचार करत, तो कोपऱ्यातून पढुे आला. 

पण तो थोडी पाऊले टाकतो तोच, त्याच्या हातािर एक हात 

पडला. तो िळला ि खानदानी चेहरा असलेल्या दणकट 

बाईला त्याने जिळ घेतले. वतच्या नजरेत काही कडक 

विरोधी भाि आले नाहीत.  

ती म्हणाली, “मला िाटत,े त ूबायकांना भलुिणारा ि 

फारच आत्मविश्वास असलेला आहसे. मला त ू येणार 

असल्याचा, अंदाज वदलास. पण मी तलुा भेटायचे ठरिलेच 

होते. जेव्हा बाई स्ितःला विसरून पढुाकार घेते, तेव्हा वतने 

वतचा सिव अवभमान मागे टाकलेला असतो.” 

ज्या आकषवकतेने अचानक ती त्याला भेटायला 

आली, ते बघनू वसलासला फार आनंद झाला. वतने त्याला 

थोड्याच िेळात स्िस्थ केले. ती अपेिेपेिा जास्त दयाळू ि 

सहनशील होती. वतने त्याला सखुािले आवण मग टाळ्या 
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वपटत रावहली. थोड्याच िेळात, उदारपणे वदलेल्या उबदार 

िँडीने त्याच्यािर मोवहनी टाकून, त्याला मोठ्या भािनामयतेने 

त्याचे प्रेम व्यक्त करायला लािले.  

ती बोलली, “अरेरे! तू तुझ्या शब्दांनी मला इतका 

आनंद वदला आहसे, की या िणाबद्दलचा वनषेध मी व्यक्त 

करािा की नाही, ह े मला कळत नाही. इतके वदिस मी 

एकटीने सगळे सहन केले. गरीब माणसा, आता आपण दोघे 

अस.ू आता माझ्यािर माझी मालकी नाही. माझा हिेा करणारे 

लोक, माझ्यािर नजर ठेऊन असतात. त्यामळेु त ूमाझ्या घरी 

ये, असे म्हणण्याचे धाडस मी करू शकत नाही. बघू या. मी 

तझु्याहून मोठी असले, तरी तझु्यापेिा अशक्त आह.े मी तझु्या 

धैयाविर आवण वनिहािर विश्वास ठेिते. एकमेकांच्या 

भल्यासाठी, मला माझे जगाबद्दलचे ज्ञान िापरले पावहजे. तू 

कुठे रहातोस?” 

त्याने तो एका उत्तम हॉटेलात रहात असल्याचे 

सांवगतले ि त्याचा पत्ता ि नंबर वदला.  

ती थोडा िेळ मनाचा वहय्या करून, काही विचार 

करत रावहली.  
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शेिटी ती म्हणाली, “मला िाटते, तू विश्वास ूि माझे 

ऐकणारा असशील. असशील ना?” 

वसलासने उत्सकुतेने, तसे िचन वदले. 

ती पषु्टी दणेारे हस ूहसत, बोलत रावहली, “मग, उद्या 

रात्री. त ू संध्याकाळभर घरी रहा. कोणी वमत्र तलुा भेटायला 

आले तर कुठलेही कारण सांगनू, त्यांना कटि. बहुधा तझुे दार 

दहाला बंद होत असेल ना?” वतने विचारले. 

वसलास उत्तरला, “अकराला.” 

ती म्हणाली, “पािणे बाराला हॉटेल सोड. दार उघडे 

टाक आवण ह्मालाशी बोलत बस ूनकोस. कारण त्यामळेु सिव 

बेत वफसकटेल. वजथे लक्झेनबोगव बाग रस्त्याला वमळते, त्या 

कोपऱ्यािर जा. वतथे त ू मला पाहशील. मी समजते, की त ू

नक्की मी सांवगतल्याप्रमाणे करशील. आवण लिात ठेि, 

यातील एकही गोष्ट चकुली, तर त ू तझु्या पे्रमात पडलेल्या 

स्त्रीला, गोत्यात आणशील.” 

वसलास म्हणाला, “या सिव सचूनांचा काही उपयोग 

आह,े असे मला िाटत नाही.” 
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वतच्या हातातील पंख्याने त्याला ढोसत ती ओरडली, 

”त ू मालक असल्यासारखी िागणकू मला आधीच द्यायला 

सरुिात केली आहसे.” 

“धीर धर. थोडा दम ठेि. ते योग्य िेळी होईलच. 

पवहल्यांदा स्त्रीला, वतच्या आज्ञेत रावहलेले आिडते. पण नंतर 

वतच्या लिात येते, की आज्ञा पाळण्यात जास्त सुख वमळते. 

कृपया, मी म्हणतो तसे कर. नाहीतर मी काही उत्तर दणेार 

नाही. खरच, मी आता हा विचार केला,” 

पढुे येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून ती म्हणाली, 

“मला त्रासदायक पाहुणे मंडळींना लांब ठेिायचा चांगला 

निीन उपाय सापडला आह.े हमालाला सांग, की त्या रात्री 

कजावचे पैसे िसलू करायला येणाऱ्या माणसाव्यवतररक्त, 

कुणालाही आत सोडू नकोस. आवण अशा तऱ्हनेे बोल, की 

त्याला असे िाटले पावहजे, की त ू येणाऱ्या लोकांना घाबरतो 

आहसे. म्हणजे तो तझुे सांगणे ऐकेल.” 

थोडे वचडून त्याने म्हटले, “मला िाटते माझ्याकडे 

येणाऱ्या उपटसुंभांपासनू मी स्ितःला कसे िाचिािे, ह े त ू

माझ्यािर सोडलेले बरे!” 
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ती थंडपणे बोलली, “अशा गोष्टी झालेल्या मला 

आिडेल. मला तुम्ही परुुष माणसे मावहती आहात. तमु्हाला 

मवहलांच्या कीतीचे काहीच पडलेले नसते.” 

वसलास लाजला. कारण त्यांची ओळख होण्यापिूी, 

त्याच्या डोक्यात वस्त्रयांची उगीचच स्ततुी करायची, अशी 

योजना होती. 

वतने चाल ूठेिले, “मखु्य म्हणजे हमाल बाहेर आला, 

की त्याच्याशी बोल ूनकोस.” 

तो म्हणाला, “का? तझु्या सिव सचूनांमध्ये मला ही 

सिावत कमी महत्िाची िाटते.” 

ती उत्तरली, “तलुा पवहल्यांदा नेहमी दसुऱ्यांच्या 

शहाणपणाबद्दल शंका येते. पण तलुा आता कळले असेल, 

की ती जरुरीची असते. माझ्यािर विश्वास ठेि. कधीकधी 

त्याचाही काही उपयोग आह.े यथािकाश, तलुा कळेल. 

आवण त ू पवहल्याच भेटीत जर मला, िलु्लक कारणांिरून 

वझडकारलेस, तर मी तझु्या पे्रमाबद्दल काय विचार करणार?” 
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या सगळ्यात, स्पष्टीकरण दते ि माफी मागत 

वसलासने स्ितःलाच आश्चयावत बडुिले. वतने घड्याळात 

बवघतले ि हाताने टाळी िाजित एक अस्फुट वकंकाळी 

मारली.  

ती ओरडली, “बापरे! इतका उशीर झाला आहे? 

आता मला एकही वमवनट थांबायला नको. गरीब वबचाऱ्या 

आम्ही मवहला, म्हणजे गलुामच आहोत! मी तुला आधीच 

अशा धोक्यात टाकले आह,े नाही का?” 

मोठ्या कलात्मकतेने वतने पे्रमात गुंफून, परत त्याच 

सचूना वदल्या आवण अगदी दलुवि करण्यासारखा दृष्टीिेप 

टाकत, वतने त्याचा वनरोप घेतला ि गदीत वदसेनाशी झाली.  

दसुरा वदिसभर वसलासला, स्ितः खपू महत्िाचे 

आहोत असे िाटत होते. आता त्याची खात्री पटली, की ती 

खानदानी असणार. संध्याकाळी वतची प्रत्येक सचूना पाळत, 

तो ठरलेल्या िेळी, लक्झेनबोगव बाग रस्त्याच्या कोपऱ्याला 

जाऊन उभा रावहला. वतथे कुणीच नव्हते. त्या जागी आलेल्या 

वकंिा रेंगाळणाऱ्या प्रत्येकीकडे बघत, तो अधाव तास वतथे 

थांबला. त्याने रस्त्याच्या दसुऱ्या कोपऱ्यािर जाऊन दखेील 
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पावहले. बागेला एक फेरी मारली. पण त्याच्या बाहूत वशरणारी 

स्त्री वतथे नव्हती. शेिटी नाईलाजाने तो हॉटेलकडे परत ू

लागला. िाटेत त्याला मॅडम झेफायरीन ि सोनेरी केसांचा 

तरुण यांच्यातील त्याने ऐकलेले बोलणे आठिले. त्यामळेु तो 

अस्िस्थ झाला.  

त्याने विचार केला, “असे िाटत,े की प्रत्येकाला 

हमालाला काही असत्य सांगायचे आह.े” 

त्याने घंटी िाजिली. हमालाने झोपायच्या कपड्यात 

बाहेर येऊन, त्याला वदिा वदला. 

हमालाने चौकशी केली, “तो गेला का?” 

वसलासची वतच्याशी भेट न झाल्याने वचडलेल्या त्याने 

रागाने विचारले, “कोण? तलुा कोण म्हणायचे आह?े”  

हमालाने पढुे चाल ू ठेिले, “मला तो परत गेलेला 

कळला नाही. पण मला विश्वास िाटतो, तमु्ही त्याला पैसे 

वदले असतील. आम्ही इथे लोकांचे कजावचे पैसे बडुिणाऱ्या 

लोकांना थारा दते नाही.” 
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वसलासने रागािनू विचारले, “त ू म्हणतो आहसे तरी 

काय? या गोंधळातील एक अिरही मला समजत नाही.” 

हमाल बोलला, “तो बटुका, सोनेरी केसांचा माणसू 

कजविसलुीसाठी आला होता. हो. मला िाटते, तो त्यासाठीच 

आला होता. तो तसे म्हणाला, म्हणून मी फक्त त्याला िर 

जाऊ वदले. तुम्ही सांगून गेला होतात, की कुणाला येऊ दऊे 

नकोस, मग मी अजनू कुणाला जाऊ दणेार?” 

वसलास कडिटपणे म्हणाला, “काय सांगतो आहसे? 

अरे दिेा, अथावत असे कोणीच कधी आले नसणार.” 

गालाला जीभ लाित हमाल लबाडीने बोलला, “मी 

विश्वास ठेिला, म्हणजे ठेिला.” 

वसलास ओरडला, “त ू उद्धट मिाली आहसे.” मग 

त्याला िाटले, आपण फार कठोर बोललो. त्याच िेळेस 

त्याला अनेक प्रकारची भीती िाटू लागली. तो िळून िरती 

जाण्यासाठी धाि ूलागला. हमाल ओरडला, “तमु्हाला वदिा 

नको का?” 
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पण वसलास अजूनच जोरात जाऊ लागला. आवण 

सातव्या मजल्यािरील त्याच्या खोलीच्या दारासमोर उभा 

राहपेयांत, थांबला नाही. वतथे श्वास घेण्यासाठी िणभर 

थांबला. तो खोलीत वशरायला घाबरत होता.  

शेिटी एकदाचा आत वशरल्यािर, त्याला सिवत्र 

काळोख वदसला आवण वतथे कुणीही नव्हते. त्याने एक खोल 

श्वास घेतला. शेिटी तो एकदाचा सरुवितपणे घरात होता. 

हा त्याचा शेिटचा आवण पवहलाच मखूवपणा असािा. 

पलंगाशेजारील टेबलािर काडेपेटी पडली होती. तो त्या 

वदशेने जाऊ लागला. तो जाऊ लागल्यािर परत भीती 

त्याच्यािर चालनू आली. त्याच्या पायाला एक अडथळा 

लागला, तेव्हा तो खषू झाला. कारण ती फक्त एक खुची होती. 

शेिटी त्याने पडद्यांना हात लािला. वखडक्यांच्या उजेडामळेु 

ते त्याला थोडेफार वदसत होते. त्यािरून त्याला समजले की 

तो पलंगाजिळ उभा होता. त्यामळेु तो टेबलाच्या जिळच 

आल्याचे त्याच्या लिात आले.  

त्याने हात पढुे केला आवण त्याच्या हाताला काही 

लागले. ती नसुती चादर नव्हती, तर त्याखाली मानिी 
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पायासारखे काही होते. वसलासने हात मागे घेतला. त्याचा 

पतुळा झाला.  

त्याने विचार केला, “ह ेकाय आह?े ह ेकाय दशविते 

आह?े” 

त्याने लि देऊन ऐकले. पण शासोच्छिासाचा 

आिाज येत नव्हता. पुन्हा त्याने हात पढुे करून बवघतले 

आवण यािेळी तो अधाव याडव मागे उडाला. तो भीतीने थरथर 

कापत उभा रावहला. त्याच्या पलंगािर काहीतरी होते. काय 

होत,े ते त्याला मावहती नव्हते. पण काहीतरी होते.  

तो हलण्यापूिी काही सेकंद गेले. नंतर काही जाणिनू, 

त्याने काडेपेटी हातात घेतली ि पलंगाकडे पाठ करून, 

मेणबत्ती पेटिली. ज्योत पेटल्यािर तो सािकाश िळला 

आवण त्याला कसली भीती िाटली, ते त्याने बवघतले. खात्रीने 

त्याला कल्पनातीत असे काही वदसले. उशीपयांत 

काळजीपिूवक रीत्या चादर घातलेली होती. त्याखाली न 

हलणाऱ्या मानिी शरीराचा आकार वदसत होता. त्याने पढुे 

होऊन चादर ओढून काढली. वतथे त्याने आदल्या वदिशी 

नाचाच्या वठकाणी पावहलेला, सोनेरी केसांचा तरुण पडलेला 
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होता. त्याचे जीि नसलेले डोळे उघडे होते. त्याचा चेहरा 

फुगनू काळा पडला होता. आवण नाकपड्ुयांतनू बारीक 

रक्तप्रिाह िहात होता. 

वसलासने थरथरत्या उच्च आिाजात, एक वकंकाळी 

मारली आवण पलंगाशेजारी पडला.  

त्या भयानक दृष्ट्याने वसलासला आलेल्या 

बेशदु्धािस्थेतनू तो जागा झाला, तेव्हा त्याने खपू िेळ दारािर 

हलकेच िाजिलेल्या थापा ऐकल्या. त्याला काय झाले आहे, 

ह ेआठिायला काही सेकंद लागले. त्याने कोणाला खोलीत 

वशरायला अटकाि करायचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला फार 

उशीर झाला होता. रात्रीची उंच टोपी घातलेले डॉ नोएल 

त्यांचा लांब, पांढऱ्या चेहऱ्यािर उजेड पडणारा वदिा हातात 

घेऊन, िेडीिाकडी हालचाल करत, एखाद्या पक्षयासारखे 

त्यांचे डोके विवशष्ट वदशेने िळित, हळूच दार ढकलनू 

खोलीत आत आले. 

त्यांनी सुरिात केली, “मला िाटत,े मी वकंकाळी 

ऐकली. मला भीती िाटली, की तमु्हाला बरे नसािे. त्यामळेु 

मी इथे आलो.” 
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पडलेल्या चेहऱ्याने, भीतीने हृदय धडधडत असतांना 

वसलास, डॉक्टर आवण पलंग यांच्यामध्ये उभा रावहला. पण 

त्याच्या तोंडून शब्द फुटेना. 

डॉक्टर पढुे बोलले, “तमु्ही अंधारात होतात आवण 

अजनू झोपला नव्हतात. तमु्ही मला माझ्या दृष्टीपासनू, 

सहजासहजी पराितृ्त करू शकणार नाही. तमुचा चेहरा 

ठळकपणे सांगतो आह,े की तमु्हाला एखाद्या वमत्राची वकंिा 

डॉक्टरची गरज आह.े --- खरे ना? मला तमुची नाडी बघ ूद.े 

कारण त्यािरून हृदयाची परीिा होते.” 

त्यांच्याकडे पाठ केलेल्या वसलासकडे, ते पढुे येऊ 

लागले. वसलासने त्यांचे मनगट धरायचा प्रयत्न केला. पण 

त्या अमेररकन तरुणाला तो जोर सहन होईना. िीणपणे तो 

डॉक्टरांना टाळू लागला. जवमनीिर धाडकन कोसळून तो 

जोरजोरात शोक करू लागला.  

जेव्हा डॉ नोएलनी पलंगािरील मतृ मनषु्ट्य पावहला, 

तेव्हा त्यांचा चेहरा काळिंडला. ते घाईने थोड्या उघड्या 

दरिाज्याकडे गेले ि त्यांनी घाईने तो पणूवपणे बंद केला.  
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मोठ्या कठोर आिाजात ते वसलासला म्हणाले, “उठ! 

ही रडायची िेळ नाही. त ूकाय केलेस? ह ेपे्रत तझु्या खोलीत 

कसे आल?े तुला मदत होऊ शकेल, अशा माणसाशी 

मोकळेपणे बोल. मी तलुा आयषु्ट्यातनू उठि ू शकतो, याची 

तलुा कल्पना आहे का? हा मेलेल्या मासाचा दहे, त ूमाझ्यात 

यापिूी वनमावण केलेली सारी सहानभुतूी नाहीशी करू शकतो. 

विश्वास ू तरुणा, आंधळा आवण कू्रर कायदा, प्रेमाची भाषा 

जाणत नाही. जर माझ्या वजिलग वमत्राचे हात मी रक्ताने 

रंगलेले पावहले,  तरी माझे त्याच्याबद्दलचे प्रेम कधीही कमी 

होणार नाही. उठ. चांगले आवण िाईट ह ेवचमेरा ( िीक दिेता 

) दिेतेसारखा भ्रम आह.े आयषु्ट्यात वनयतीवशिाय दसुरे काही 

नाही. आवण तरीही कोणीतरी नेहमी शेिटपयांत, तमुच्या 

बाजलूा मदतीसाठी उभे असते.”  

या शब्दांनी धीर येऊन, वसलास भानािर आला ि 

तोडक्यामोडक्या आिाजात बोल ू लागला. डॉक्टरांनी खबुीने 

केलेल्या प्रयत्नांना यश येऊन ि त्यांच्या प्रश्न विचारण्यातून, 

शेिटी वसलासला काय घडले, ते सांगता आले. पण राजपतु्र 

आवण जेराल्डीन यांच्यात झालेले संभाषण त्याने ऐकल्याच,े 
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त्याने सांवगतले नाही. कारण त्याला नीटपणे काही कळले 

नव्हते. वशिाय ते त्याचे चुकीचे धाडस होते.  

डॉक्टर नोएल ओरडले, “अरेरे! मला िाटते, त ू

नकळत यरुोपमधील खतरनाक टोळीच्या हातात पडलेला 

वदसतोस. वबचारा! तझु्यासारख्या साध्या माणसासाठी, हा 

काय खड्डा खणनू ठेिला आह!े कसल्या मरणप्राय गंभीर 

प्रकरणात, तझुा वनरपराध पाय अडकला आह!े त ू दोनदा 

ज्याला पावहलेस, तो विटीश माणसू! त्याचाच यात हात 

असल्याचा मला संशय आह.े त ू त्याचे िणवन करू शकशील 

का? तो तरूण होता की ियस्क? उंच होता की बटुका?” 

पण वसलासला वनरीिणशक्ती नव्हती. फक्त कुतूहल 

होते. त्यामळेु तो  थातरुमातरु मावहतीवशिाय, काही सांग ू

शकत नव्हता.  

डॉक्टर रागाने जोरात ओरडले, “सिव शाळांमध्ये 

आपल्याला ह े वकरकोळ वशिण वमळतेच. जर माणसाला 

पावहलेले ि ऐकलेले काही आठित नसेल, तर त्याचे डोळे ि 

कान काय कामाचे आहेत? मला यरुोपमधील सिव टोळ्या 

मावहती आहते. मी त्या गुंडांना नक्की ओळखले असते. 
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आवण तझु्या संरिणासाठी निीन शसे्त्र आणली असती. आता 

यापढुे ह ेसिव करत चल. त्यामळेु वबचाऱ्या तुलाच भविष्ट्यात 

फायदा होईल.” 

वसलास बोलला, “भविष्ट्य? मला आता फाशीवशिाय 

काय भविष्ट्य उरले आह?े” 

डॉक्टर उत्तरल,े “धोके झलेायला तारुण्य, फार वभत्रे 

असते. माणसाला स्ितःचे त्रास अजनूच त्रासदायक िाटतात. 

मी ियस्क आह.े पण मी कधी दःुख केले नाही.” 

वसलासने विचारले, “मी पोवलसांना ही गोष्ट सांग ू

शकतो का?” 

डॉक्टर म्हणाले, “नाही. मला िाटते त ूज्या प्रकारच्या 

केसमध्ये अडकला आहेस, ती फारच वनराशाजनक आह.े 

अवधकाऱ्यांच्या संकुवचत दृष्टीने, तचू गनु्हगेार आहसे. आवण 

आपल्याला त्या कटाचा फक्त एक भाग मावहती आह.े 

पोवलसांच्या चौकशीत, तुझी वनरागसता वसद्ध होणार नाही. 

त्या कुप्रवसद्ध टोळीने, नक्कीच अजनूही काही पररवस्थतीजन्य 

परुािे पेरून ठेिले असणार. त्यामळेु तझु्यािर गनु्याचा 

वशक्का बसायला सोपे जाईल.”  
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वसलास वकंचाळला, “म्हणजे मी पणूव बडुालोच.” 

डॉक्टर नोएल म्हणाले, “मी असे म्हणालो नाही. मी 

काळजी घेणारा मनषु्ट्य आह.े” 

पण प्रेताकडे वनदशे करत, हरकत घेत वसलास 

बोलला, “पण ह ेबघा. इथे माझ्या पलंगािर ह ेपडले आह.े मी 

त्याचे स्पष्टीकरण दऊे शकत नाही. मी ते नष्ट करू शकत 

नाही. आवण त्याची मला भीती िाटल्यावशिाय रहात नाही.” 

डॉक्टर उत्तरल,े “भीती! जेव्हां असे प्रकार होतात, 

तेव्हा हा काही हुशारीचा कारभार आह.े आमच्या लांब, 

िाकड्या पात्याच्या धारदार अशा शस्त्रवक्रयेच्या चाकूने 

त्याचा शोध घ्यायला हिा. जेव्हा रक्त थंड पडून वथजते, तेव्हा 

मग ते मानिी रक्त उरत नाही. एकदा मास मेले, की आपण 

पे्रमाने ज्याची इच्छा करतो आवण आपल्या वमत्राला ज्यामळेु 

मान दतेो, ते ते शरीर उरत नाही. डौलदारपणा, आकषवण, 

भीती ही प्राण्यांची वजिंतपणाची सिव लिणे, त्यातून वनघनू 

गेलेली असतात. त्याच्याकडे दम ठेऊन, शांतपणे बघायला 

वशक. कारण माझा बेत जर व्यिहायव ठरला, तर काही वदिस 
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तलुा आता ज्या भीतीने िासनू टाकले आह,े त्यात रहािे 

लागेल.” 

वसलास ओरडला, “तमुचा बेत? तो काय आहे? 

डॉक्टर, लिकर सांगा. मला जगायचे परेुसे धैयव उरलेले नाही.” 

काही न बोलता डॉक्टर नोएल पे्रताकडे िळून, ते 

तपास ूलागले.  

ते पटुपटुले, “ठार मेला आह.े हो. मला िाटले होते, 

त्याप्रमाणे वखसे ररकामे आहते. हो. आवण शटाविरून नाि 

कापले आह.े ह ेकाम मोठे हुशारीने केले गेले आह.े सदुिैाने 

तो लहानखुरा आह.े” 

वसलासने ह े शब्द काळजीपिूवक ऐकले. शेिटी 

डॉक्टरांची तपासणी संपली. ते खचुी घेऊन बसले ि तरुण 

अमेररकनाकडे हसून बघत बोल ूलागले. 

“तझु्या खोलीत आल्यापासनू, जरी माझे कान आवण 

जीभ कामात असली, तरी माझे डोळे काही गप्प बसलेले 

नाहीत. थोड्या िेळापिूी माझ्या लिात आले आहे, तझु्या 

येथील कोपऱ्यात, तझु्या देशातील लोकांनी जगभरातून िाहून 
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आणलेल्या सामानाची  --- थोडक्यात, साराटोगा पेटी पडली 

आह.े आतापयांत त्याची उपयकु्तता माझ्या लिात आली 

नव्हती. पण मग माझ्या मनात एक कल्पना चमकली. 

गलुामांच्या व्यापारात, ती सोयीस्कर असली, तरी पण एक 

गोष्ट सरळ आह े --- अशी पेटी मानिी शरीरासाठी योग्य 

आह.े” 

वसलास ओरडला, “नक्कीच, ही काही विनोद 

करायची िेळ नाही.” 

डॉक्टर उत्तरले, “जरी मी काही अंशी आल्हादकपणे 

शब्द उच्चारले असले, तरी ते पणूवपणे गंभीर आहेत. तरुण 

माणसा, आपल्याला पवहली काय गोष्ट केली पावहजे, तर ती 

म्हणजे तझुा पलंग ररकामा करणे.” 

डॉक्टर नोएल यांचा अवधकार मान्य करून, वसलासने 

साराटोगा पेटीतील सामान जवमनीिर काढून, ती ररकामी 

करायला सुरिात केली. मग --- वसलासने पायाकडून ि 

डॉक्टरांनी खांद्याकडून ते धडू पलंगािरून उचलले आवण 

मोठ्या प्रयत्नाने ते साराटोगा पेटीत कोंबले. त्या कोंबलेल्या 

पे्रतािर दाबनू झाकण बसिले. डॉक्टरांनी स्ितःच्या हातांनी 
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त्याला कुलूप लािनू दोरी बांधली. वसलासने जवमनीिर 

विखुरलेले सामान कपाटात ि खणांमध्ये भरले.  

डॉक्टर म्हणाले, “आता तझु्या सटुकेच्या वदशेने, 

आपण पवहली पायरी तर घेतली. उद्या वकंिा आजच त ू

पावहजे वततके पैसे देऊन, त्या हमालाचा संशय दरू केला 

पावहजेस. सरुवितपणे पे्रताची विल्हिेाट कशी लािायची, 

यासाठी मी काय ते करतो. माझ्यािर विश्वास ठेि. आता 

माझ्याबरोबर माझ्या खोलीत ये. मी तलुा असे औषध दतेो, 

की तलुा झोप येऊन विश्ांती वमळेल.” 

दसुरा वदिस वसलासच्या आयषु्ट्यातील सिावत 

लांबलचक वदिस होता. असे िाटत होते, की तो कधी 

संपणारच नाही. सगळ्या वमत्रांना त्याने घालिनू लािले ि 

एकटाच साराटोगा पेटीकडे उदास नजर लािनू बसनू रावहला. 

एक प्रकारे, त्याचे आधीचे िाईट कृत्य, त्याच्यािर उलटले 

होते. मॅडम झफेायरीनच्या आवण त्याच्या खोलीमधील भोक 

पनु्हा एकदा उघडे झाले होते. त्यामळेु तो त्रासनू गेला. त्याने 

त्याच्या बाजूने, ते भोक बजुिायचे ठरिले. अशा तऱ्हेने 
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सरुवित झाल्यािर, नंतर तो बराचसा िेळ रडत ि प्राथवना करत 

बसला.  

संध्याकाळी उशीरा डॉक्टर नोएल, त्याच्या खोलीत 

आले. त्यांच्या हातात सील केलेली पत्ता न वलवहलेली पावकटे 

होती. एक थोडे जड होते आवण दसुरे त्यात काही 

नसल्यासारखे पातळ होते.  

टेबलाशी बसत, ते म्हणाले, “वसलास, तझु्या मकु्तीचा 

माझा बेत, मी आता तुला सांगतो. बोहेवमयाचा राजपतु्र 

फ्ललोरीझेल, पवशवयन समारंभात काही वदिस घालिनू, उद्या 

सकाळी लिकर लंडनला परततो आह.े माझ्या नशीबाने 

थोड्या िेळापूिी कनवल जेराल्डीनच्या घोड्याच्या चालकाने 

त्याच्या मालकाने माझी आठिण काढल्याचे मला सांवगतले. 

दोन्ही बाजूंनी कधीही न विसरणाऱ्या, माझ्या डॉक्टरी 

व्यिसायातील सतत केलेल्या सेिेमळेु त्याचे ि माझे चांगले 

संबंध आहते. मी तलुा ह ेस्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही, की 

तो कुठल्या कायदेशीर बाबीत अडकला आह,े ि त्यामळेु तो 

मला कुठल्याही बाबतीत मदत करायला तयार आह.े तलुा 

तझुी पेटी न उघडता, लंडनला जाणे भाग आह.े पण 
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कस्टममधनू ती तशी नेणे अिघड आह.े पण मी असा विचार 

केला, की राजपतु्राचे खासगी सामान ह ेकस्टम मधनू न जाता 

पढुे जाऊ शकते. मी कनवल जेराल्डीनला विनंती केली ि ती 

त्याने मान्य केली आह.े उद्या सकाळी सहापिूी त ूराजपतु्राच्या 

हॉटेलिर गेलास, तर तझुे सामान त्यांच्या बरोबर लंडनला 

जाऊन पडेल आवण त ूदखेील त्याच्या ताफ्लयात सामील होऊ 

शकशील.” 

मला असे िाटते आहे, की मी यापिूी कनवल 

जेराल्डीन ि राजपतु्राला पावहले आह.े मी नाचाच्या हॉलमध्ये 

त्यांचे संभाषणही ऐकले आह.े” 

डॉक्टर उत्तरल,े “शक्य आह.े राजपतु्राला समाजात 

वमसळण्याची हौस आह.े एकदा त ू लंडनला पोचलास, की 

तझुे काम जिळ जिळजिळ संपले आह.े मी तलुा ह े पत्ता 

वलवहण्याचे धाडस नसलेले, जड पावकट वदले आह.े पण दसुरे 

पाकीट मी तलुा ती साराटोगा पेटी वजथे पोचिायला सांगतो 

आह,े वतथे त ूतझु्याबरोबर पोचिले पावहजेस. मग ते ती पेटी 

घेतील ि त ूमोकळा होशील.” 
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वसलास म्हणाला, “माझा तमुच्यािर विश्वास आह.े 

पण असे कसे शक्य आहे? तमु्ही माझ्यासमोर उज्िल भविष्ट्य 

ठेिले आह.े पण मी तमु्हाला विचारतो, कारण माझे मन इतके 

सोपे काही मानायला तयार नाही. थोडी दया दाखिनू मला 

काय ते स्पष्ट करा.” 

डॉक्टर दःुखाने भारािले गेले.  

ते उत्तरल,े “मलुा, तलुा कळत नाही आह,े की त ूमला 

वकती अिघड प्रश्न विचारतो आहसे. पण अस ूद.े आता मी 

नको ती, काही लाजलािणी गोष्ट करतो आह.े तझु्यासाठी 

इतके केल्यािर, तुला ह ेन सांगणे बरोबर नाही. ऐक तर मग. 

मी आता इतके साधे सरळ, एकाकी ि अभ्यासाला िाहून 

घेतलेले आयषु्ट्य जगतो आह.े पण मी तरुण असतांना, माझ े

नाि लंडनमधील लबाड ि धोकादायक लोकांमध्ये 

अिक्रमाने घेतले जात असे. बाहरेून जरी मला मानमरातब 

वमळत असला, तरी माझी खरी शक्ती गपु्त, भयानक ि 

गनु्हगेारी स्िरूपाची होती. तलुा तझु्या ओझ्यातून मकु्त 

करण्यासाठी, मी एका माणसाला िापरले, जो तेव्हा माझ्या 

आज्ञेत होता. ते िेगिेगळ्या दशेांचे ि िेगिेगळ्या हुशारीचे 
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लोक होते. ते एकाच उद्दशेासाठी काम करणारे, एका 

शवक्तशाली शपथेने एकत्र बांधलेले लोक होते. खनुाशी 

संबंवधत अशी ती टोळी होती. तझु्याशी वनष्ट्पापपणे बोलणारा 

मी, या संशयास्पद टोळीचा प्रमखु होतो.” 

वसलास ओरडला, “काय? खनुी? आवण ज्या 

टोळीचा खून करणे हा व्यापार होता, अशा टोळीचा प्रमखु? 

मी तमुची मदत का घेऊ? मी तमुची सेिा का कबलू करू? 

काळ्याकुट्ट गनु्हगेार माणसा, त ू माझ्या तारुण्याचा आवण 

दःुखाचा फायदा घेऊन मला गनु्यात ओढतो आहसे?” 

डॉक्टर कटूपणे हसले. 

ते म्हणाले, “वमस्टर स्यडुामोर, तुम्हाला खषू करणे 

अिघड आह.े पण आता मी तुम्हाला खनू करणारा ि खनू 

झालेला यांच्यामधील माणसाबरोबर जाण्याची संधी दतेो 

आह.े जर तमु्ही काळजी घेणारे असाल, तर माझी मदत घेण े

चांगले ठरेल. मला सांगा. मी तमुची ताबडतोब सटुका करू 

शकतो. नंतर तमुच्या सदस्दवििेकबदु्धीला पटेल, त्याप्रमाणे 

तमु्ही तमुच्या पेटीचे काय ते करू शकता.  
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वसलास म्हणाला, “तमु्ही वकती उदारपणे मला 

पाठीशी घालायला तयार झालात, ह ेमला तेव्हा समजायला 

हिे होते. मी चुकलो. मी वनरपराध आह,े हे मी तमु्हाला 

सांगण्यापूिीच, तमु्ही मला मदत करत आहात आवण मी 

एखाद्या ॠणाईतासारखा तुमचा आज्ञा पाळतो आह.े” 

डॉक्टर बोलले, “ठीक आह ेमी असे समजतो, की या 

अनभुिातून त ूकाही वशकशील.” 

वसलास बोलला, “आता तमु्ही तमुचा गनु्हेगारी 

व्यिहार उघड केलाच आह े आवण मला तुम्ही तमुच्या त्या 

िाईट व्यिसायातील माणसांची मदत मला घेण्यास सांगत 

आहात, तर मग तमु्हीच ही पेटी घेऊन का जात नाही आवण 

मला यातनू मोकळे करत नाही?” 

डॉक्टर उत्तरल,े “तझु्या प्रामावणक दयाबदु्धीचे मी 

कौतकु करतो. मी तझु्यासाठी आधीच, बरेच काही केले आह.े 

माझ्यािर विश्वास ठेि. मी मनापासनू, उलटा विचार करतो. 

माझी सेिा त ू घे वकंिा घेऊ नको. मला आता उपकाराच्या 

शब्दांनी त्रास देऊ नकोस. कारण तझु्या बदु्धीपेिा, मी तझुे मत 

जास्त िलु्लक समजतो. अनेक िषावनंतर मनाच्या आरोग्याचे 
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तझु्या लिात येईल, तेव्हा त ूया  सगळ्याचा िेगळा विचार 

करशील. आवण तझु्या आज रात्रीच्या ितवनाबद्दल पश्चात्ताप 

करशील.” 

असे बोलनू डॉक्टर खचुीिरून उठले. त्यांचे म्हणण े

थोडक्यात ि स्पष्टपणे सांगनू, वसलासला काही उत्तर दणे्यास 

अिधी न दतेा, खोलीबाहरे चाल ूपडले.  

दसुऱ्या वदिशी त्याला सांवगतल्याप्रमाणे, वसलास 

हॉटेलिर गेला. कनवल जेराल्डीनने त्याचे नम्रपणे स्िागत केले. 

त्या िणापासनू तो ती पेटी ि त्यातील उबग आणणाऱ्या 

भयानक गोष्टीपासून मकु्त झाला. राजपतु्राचे जास्त जड सामान 

बघनू खलाशी ि रेल्िेतील हमाल तक्रार करतील, अशी भीती 

वसलास मनात बाळगून होता. पण प्रिास सखुरूप पार पडला. 

राजपतु्र फ्ललोरीझेलने त्याच्या घोड्याच्या चालकाबरोबर 

प्रिास करण्याचे ठरिल्याने, वसलासने राजपतु्राच्या खासगी 

नोकराबरोबर प्रिास केला. बोटीिर सामानाच्या ढीगाकडे 

काही कारण नसतांना उदासीनतेने बघनू, वसलासने राजपतु्राच े

लि िेधनू घेतले. कारण तो अजनूही त्याच्या भविष्ट्याच्या 

काळजीत होता. 
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राजपतु्राने बवघतले, “वतथे फार काळजीत असलेला 

एक तरुण मनषु्ट्य वदसतो आह.े”  

जेराल्डीन उत्तरला, “तझु्या ताफ्लयाबरोबर प्रिास 

करायला परिानगी वदलेला, तोच तो अमेरीकन मनषु्ट्य आह.े” 

राजपतु्र फ्ललोरीझेलने म्हटले, “मी माझे सौजन्य विसरत 

होतो. तुम्ही मला बरी आठिण केली” एिढे बोलनू तो 

वसलासकडे चालत येऊन, मनापासनू मोठेपणा दाखित, 

म्हणाला, “कनवल जेराल्डीनकडून मला तमुच्याबद्दल समजले. 

सर, मी तमुचा आभारी आह.े कृपया तमु्ही लिात ठेिा, की 

कधीही भविष्ट्यकाळात मी तुम्हाला एखाद े गंभीर कतवव्य 

बजािण्यासाठी सांगेन.” 

मग त्याने अमेररकेच्या राजकीय वस्थतीसंबधी काही 

प्रश्न विचारले. वसलासने त्याची विचारपिूवक ि सभ्यपणे उत्तरे 

वदली.  

राजपतु्र म्हणाला, “अजनू त ूतरुण आहसे. पण त ूफार 

गंभीर वदसतोस. कदावचत त ू तझुे लि, फारच खोलिर 

अभ्यासात बडुिले आहसे. पण दसुरीकडे मी स्ितः, खासगी 

दःुखदायक विषय शोधनू हाताळण्यात माहीर आह.े” 
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वसलास बोलला, “मी खरच फार गांगरून गेलो आहे. 

एखाद्या वनरागस माणसाला असे िाईट रीत्या कधीच िागिले 

गेले नसेल.” 

राजपतु्र फ्ललोरीझेल म्हणाला, ”मी तलुा तझुी खासगी 

गोष्ट विचारणार नाही. पण कनवल जेराल्डीन यांची वशफारस 

म्हणजे खात्रीशीर पासपोटव आह.े मी इतर कुणाहीपेिा, तलुा 

काहीही मदत करायला तयार आह.े” 

अशा मोठ्या माणसाचे वमत्रत्िाचे बोलणे ऐकून, 

वसलास आनंवदत झाला. पण आधी घडलेले अंधकारमय 

प्रसंग आठिनू त्याला असे िाटले, की एखाद्या प्रजासत्ताक 

नागररकािरची राजपतु्राची कृपादृष्टी सदु्धा, त्याच्यािरील 

कलंक पसु ूशकणार नाही.  

चेररंग क्रॉसला गाडी पोचल्यािर, नेहमीच्या पद्धतीने 

राजपतु्राचे सामान तपासले गेले. घोडे जोडलेले टांगे थांबलेले 

होते. सिाांबरोबर वसलासलासदु्धा राजपतु्राच्या वनिासस्थानी 

नेले गेले. वतथे कनवल जेराल्डीनने डॉक्टर नोएल यांच्याबद्दल 

मोठा आदर प्रकट करून, त्याच्या वमत्राला, म्हणजे वसलासला 

काही सेिेची गरज आह ेका, असे विचारले.  
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तो पढुे म्हणाला, “मला आशा आह े की तमुचे सिव 

सामान सखुरूप आले आह.े राजपतु्राचा आज्ञेिरून सिव 

सामानाची व्यिवस्थत काळजी घेतली गेली आह.े” 

नंतर नोकरांना आज्ञा दऊेन, तरुण माणसाला एका 

गाडीत बसिण्यात आले ि साराटोगा पेटी वडकीत ठेिण्यात 

आली. कनवलने त्याच्याशी हातवमळिणी करत राजपतु्राच्या 

ताफ्लयाबरोबर त्याने प्रिास केल्याबद्दल, त्याला धन्यिाद वदले. 

वसलासने त्यािर पत्ता वलवहलेले पाकीट फोडले आवण 

नोकराला त्याला त्यात वलवहलेल्या  बॉक्स कोटवच्या पत्त्यािर 

नेण्यास सांवगतले. त्या माणसाला ती जागा मावहती असल्याचे 

वदसले. कारण तो चमकला ि त्याने ते नाि, परत सांगायला 

सांवगतले. वसलास त्या आरामशीर िाहनात हृदयात धडधड 

घेऊन बसला. त्याला त्याने सांवगतलेल्या वठकाणी 

पोचिण्यात आले. वतथे आत वशरायची जागा, गाडी आत 

नेण्यासाठी फार लहान होती. तो पायी चालायचा रस्ता होता. 

दोन्ही बाजूंना खांब ि मध्ये कठडे होते. त्यापैकी एका 

खांबाजिळ एक माणसू बसला होता. त्याने चालकाला 

वमत्रत्िाची खणू केली. चालकाने वसलासला विचारले की 



123 

 

साराटोगा पेटी उतरिायची आह े का आवण ती कुठल्या 

नंबरिर न्यायची आह.े  

वसलास म्हणाला, “कृपया तीन नंबरिर न्या. 

चालकाने ि त्या खांबािर बसलेल्या माणसाच्या ि 

वसलासच्या मदतीने ती जड पेटी उचलण्याचे काम करत, ती 

तीन नंबरच्या दाराशी आणली. पण वतथे वफरणाऱ्या माणसांना 

पाहून वसलास घाबरून गेला. पण वजतका चांगला चेहरा 

ठेिता येईल, वततका ठेित, त्याने दसुरे पाकीट तेथील 

माणसाच्या हातात वदले. त्याने ते उघडले.  

तो म्हणाला, “तो घरी नाही. पण तुम्ही तमुचे पत्र 

ठेऊन उद्या सकाळी लिकर आलात, तर मी तमु्हाला सांगू 

शकेन, की तो तमु्हाला केव्हा भेटू शकेल. तुम्हाला तुमची पेटी 

इथे ठेिायची आह ेका?” 

वसलास ओरडला, “नक्कीच.” आवण पढुच्याच िणी 

तो घामाने डिरुन गेला ि त्याला पश्चात्ताप होऊन तो बोलला, 

की तो ती पेटी त्याच्या हॉटेलिर घेऊन जाईल.  

त्याच्या या बोलण्याने, जोरजोरात अपमानकारक 

शब्द उच्चारत, ती गदी त्याच्या मागोमाग गाडीपयांत आली. 
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वसलास भीतीने ि लाजेने चरू होत त्याना म्हणाला, “मला 

जिळपासच्या कुठल्यातरी शांत ि आरामशीर हॉटेलात घेऊन 

चला.”  

राजपतु्राच्या ताफ्लयाने त्याला कॅ्रव्हने हॉटेलमध्ये नेले ि 

लगेच ते वनघनू गेले. दोन वजने चढून, मागील बाजसू फक्त एक 

लहानशी खोली ररकामी होती. दोन दणकट हमालांनी कुरकुर 

करत, कशीबशी साराटोगा पेटी खोलीत आणली. ती 

चढितांना वसलास सतत त्यांच्या मागेमागे होता, ह े काही 

सांगायला नको. आवण वजन्याच्या प्रत्येक िळणािर तो 

धास्ताित होता. कोपऱ्यािर एखादी पायरी चुकली तरी, 

पेटीतील मरणप्राय गोष्ट उघडकीला आली असती आवण 

वसलासचे गुवपत फुटले असते. 

खोलीत आल्यािर तो आतापयांत सहन केलेल्या 

काळजीतनू बाहरे येण्यासाठी, पलंगाच्या कडेला बसतो न 

बसतो तोच, पेटीच्या बाजलूा एकजण ओणिा होऊन पेटी 

उघडायला बघत असल्याचे त्याच्या लिात आले.  

वसलास ओरडला, “असू द.े मला त्यातले काहीही 

आता लागणार नाही आह.े” 
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“मग तमु्ही ती खाली हॉलमध्ये ठेिायला हिी होती. 

ती एखाद्या चचवसारखी, जड आवण मोठी आह.े आत काय 

असेल, त्याचा मी तकव  करू शकत नाही. जर आत पैस े

असतील, तर तमु्ही भलतेच श्ीमंत मनषु्ट्य वदसता.” तो मनषु्ट्य 

गरुगरुला.  

वसलासने पुनरुच्चार करत काळजीने म्हटले, “पैस?े 

तलुा काय म्हणायचे आहे? त्यात पैसे िगैरे काही नाही. तू 

मखूावसारखे काहीही बोलतो आहसे.” 

तो मनषु्ट्य उत्तरला, “ठीक आह.े तमुच्या पैशाला 

कोणी हात लािणार नाही. मी बँकेइतका सरुवित आह.े पण 

पेटी जड असल्यामळेु, तमु्हाला मला चहासाठी पैसे द्यािे 

लागतील.”  

वसलासने त्याचे आभार मानत त्याला परदशेी 

चलनाचे दोन नेपोवलअन वदले. तो मनषु्ट्य तोंडाने काही 

पटुपटुत, रागाने त्याच्या हातातील पैशांपासून साराटोगा 

पेटीपयांत, बघत बघत वनघून गेला. 

दोन वदिस ते पे्रत त्या पेटीत पडून होते. वसलास आता 

खोलीत एकटा रावहल्यािर त्याने पेटीच्या फटींकडे ि 
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झाकणाकडे लिपिूवक बवघतले. हिा थंड असल्याने अजनू 

तरी त्याचे धक्कादायक गुवपत पेटीत सरुवित होते.  

त्याने पेटीजिळ खचुी ओढून घेतली आवण स्ितःचा 

चेहरा हाताने झाकून घेतला. त्याचे मन काळजीने भरून गेले. 

त्याने झटपट त्या पेटीचा वनकाल लािला नसता, तर कदावचत 

त्याचे गवुपत उघडकीला आले असते. परक्या शहरात तो 

कुणी वमत्रांवशिाय एकटा होता. जर डॉक्टरांच्या ओळखीने 

काम झाले नाही, तर तो    वनःसंशय पणूवपणे पराभतू 

इगं्लडिासी ठरला असता. तो दयनीय रीतीने त्याच्या 

भविष्ट्यातील महत्िाकांिी योजनांिर, विचार करू लागला. 

तो त्याचा अमेररकेतील मळू दशे, बँगॉर मेन येथील नायक ि 

िक्ता रावहला नसता. कायावलयांमधनू मानाने वफरू शकला 

नसता. अमेररकेच्या प्रधानमंत्र्याने जाहीरपणे केलेल्या त्याच्या 

स्ततुीला तो पारखा झाला असता ि त्याच्यामागे त्याचा 

सिावत िाईट पतुळा बनिला जाऊन,  त्यामळेु राजधानीचे 

िॉवशंग्टन शहर अवधक सुंदर झाले असते. इथे तो एका मतृ 

इवंग्लश माणसाबरोबर साराटोगा पेटीत जखडून पडला होता. 
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त्यातनू त्याच्या सटुकेची इच्छा तो करत होता. नाहीतर मग 

दशेाचे नाि बद्दू झाले असते.  

डॉक्टर, खनू झालेला माणसू, मॅडम झेफायरीन, पेटीिर 

डोकािनू बघणारा माणसू, राजपतु्राचे नोकर, म्हणजे 

थोडक्यात त्याच्या भयंकर ददुिैाशी िेळोिेळी संबंध 

आलेल्या सिव लोकांशी, तो कायकाय बोलला ते आठिनू, 

त्याला घाबरायला झाले. संध्याकाळी सातला तो जेिणासाठी 

खाली उतरला. पण वपिळ्या कॉफी विभागाने त्याला 

घाबरिले. जेिणाऱ्या सिव लोकांचे डोळे संशयाने त्याच्याकडे 

बघत असल्याचे, त्याला िाटू लागले. त्याचे मन िरती 

खोलीत असलेल्या साराटोगा पेटीकडे लागलेले रावहले. जेव्हा 

िेटर त्याला चीज िाढायला आला, तेव्हा तो इतका टोकाचा 

घाबरलेला होता, की तो खचुीतनू अधविट उठला ि 

पेल्यातील पेय टेबलाच्या आच्छादनािर सांडले.  

त्याचे जेिण झाल्यािर, त्याला वसगरेट ओढायची 

खोली दाखिण्यात आली.  त्याला ताबडतोब त्याच्या 

धोकादायक खवजन्याकडे वनघून यायचे होते. पण त्याला 

नकार दणे्याचे धैयव झाले नाही. त्याला कॅ्रव्हने हॉटेलच्या 
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काळ्या, झगमगीत स्िागतकिात आणण्यात आले. िरती 

रहाणारे लोक वतथे वबवलयडवस िगैरे खेळ खेळत होते. 

लांबच्या एका कोपऱ्यात डोळे खाली करून वसगरेट 

ओढणाऱ्या नम्र माणसाकडे त्याचे लि गेले. त्याला लगेच 

समजले की हा चेहरा आपण पिूी पावहलेला आह.े तो त्या 

बॉक्स कोटवच्या खांबाशी बसलेला माणसू होता. त्याने 

गाडीतनू साराटोगा पेटी आणायला ि परत न्यायला मदत 

केली होती. तो जो पळत सटुला, तो िर येऊन त्याच्या 

खोलीला आतून कडी घालेपयांत थांबला नाही.  

वतथे रात्रभर तो त्या मेलेला माणसू कोंबलेल्या 

भयानक पेटीबद्दल, नाही नाही ते तकव  लढित बसला. त्या 

पेटीिर िाकलेल्या नोकराची जी कल्पना होती, की पेटीत 

सोने भरलेले आह,े त्यामुळे त्याला अजनू िेगळ्या प्रकारची 

इतकी भीती िाटू लागली, की त्याने डोळेच वमटून घेतले. 

बॉक्स कोटावतील माणसाचा, िेषांतर केलेला कॅ्रव्हने 

हॉटेलच्या स्िागतकिातील िािर बघनू त्याची खात्री पटली, 

की तो अजून पकडला न गेलेला ड्रग विकणारा असािा.  
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मध्यरात्र झाली. अनेक संशयांनी पछाडल्या गेलेल्या 

वसलासन,े त्याच्या खोलीचे दार उघडले ि पॅसेजमध्य े

डोकािनू पावहले. वतथे एक वमणवमणता वदिा होता. लांब 

अंतरािर एक खालच्या दजावचा नोकर फरशीिर झोपलेला 

होता. तो चोरपािलांनी त्याच्याजिळ गेला. तो अधविट 

पाठीिर ि अधविट कुशीिर झोपला होता. त्याच्या उजव्या 

हातामळेु, त्याचा चेहरा नीट वदसत नव्हता. तो अमेररकन 

त्याच्यािर िाकलेला असतांना अचानक, त्या झोपलेल्या 

माणसाने चेहऱ्यािरील हात बाजलूा करून, डोळे उघडल े

आवण वसलास परत एकदा बॉक्स कोटावतील माणसाच्या 

समोरासमोर आला.  

तो माणसू आनंदाने बोलला, “सर, शभु रात्र” 

पण वसलास जोराने पळत त्याच्या खोलीत 

आल्यामळेु, त्याला त्याचे उत्तर काही ऐकू आले नाही.  

सकाळपयांत काळजीने पोखरला जाऊन तो खचुीत 

बसल्याबसल्या, त्याचे डोके पढुे लटकलेल्या अिस्थेत झोपी 

गेला. अिघडलेल्या वस्थतीत ि उबग आणणाऱ्या उशीने 
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दखेील त्याला इतकी गाढ झोप लागली, की शेिटी दारािर 

केलेल्या टकटक आिाजाने त्याला उशीरा जाग आली.  

त्याने घाईने दार उघडले. कालचा पेटीिर िाकणारा 

माणसू उभा होता.  

त्याने विचारल,े “काल बॉक्स कोटावत आलेले तुम्हीच 

का? 

थरथर कापत, वसलास हो म्हणाला.  

“मग ही वचठ्ठी तमुच्यासाठी आह.े” एक बंद पाकीट 

त्याच्या हातात दते नोकर बोलला.  

वसलासने ते उघडले. आत वलवहले होतेः “बारा 

िाजता.” 

तो िेळाच्या बाबतीत काटेकोर होता. दणकट 

नोकरांनी, पेटी त्याच्यासमोर उचलनू खाली आणली. त्याला 

बॉक्स कोटवच्या एका खोलीत नेले. वतथे दाराकडे पाठ करून, 

शेकोटीसमोर एक माणसू शेकत बसला होता. खपू लोकांचा 

आिाज येत होता. ररकाम्या फळीिर ठेिलेली पेटी 

उघडल्याचा आिाज येत होता. पण तेथील माणसाला त्याचे 
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काही पडलेले नव्हते. वसलास भानािर येईपयांत, भीतीने वतथे 

थांबनू रावहला.  

पाच वमवनटाने सािकाशीने त्या माणसाने िळून 

पावहले आवण बोहेवमयाच्या राजपतु्र फ्ललोरीझेलचे वबंग फुटले.  

 राजपतु्र कडकपणे म्हणाला, “सर, अशा पद्धतीने 

तमु्ही माझ्या नम्रपणाचा दरुुपयोग केला आह.े माझ्या 

मावहतीप्रमाणे तमु्ही तुम्हाला या लोकांच्या हिाली केले, 

कारण तमु्हाला गनु्यामधनू सहीसलामत सटुायचे होते. आवण 

मी काल तमु्हाला पावहले, तेव्हा तमुची शरम मी समज ू

शकतो.” 

“खरे तर, माझा यात काहीही गुन्हा नसून, मी केिळ 

ददुिैाने यात अडकलो आह.े” 

पराकोटीच्या वनरागसपणे, त्याने त्याच्यािर 

कोसळलेल्या संकटाची सिव हकीगत घाईघाईने राजपतु्राला 

सांवगतली.  

त्याचे म्हणणे शेिटपयांत ऐकून घेतल्यािर, राजपतु्र 

म्हणाला, “अस्स! मला काही चकुीचे िाटत होते. म्हणजे 
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तझुा, यात फुकट बळी घेतला गेला. मी तलुा काही वशिा 

करणार नाही. तलुा शक्य ती सिव मदत करायचा प्रयत्न करेन, 

याची खात्री बाळग. आवण आता, व्यिहार. तझुी पेटी लगेच 

उघड. आवण आत काय आह,े ते मला बघ.ू” 

वसलास पांढरा पडला. 

तो ओरडला, “मला ती उघडायची भीती िाटते.” 

राजपतु्र उत्तरला, “त ू आधीच आत काय आह,े ते 

पावहलेले नाहीस का? विरोध करण्यासारखी भािनाशीलता 

दाखिायचा हा प्रकार वदसतो. मेलेला मनषु्ट्य मदत 

करण्याच्या, प्रेम करण्याच्या, द्वेष करण्याच्या िा त्रास 

दणे्याच्या पलीकडे गेलेला असतो. पण त ू विनिणी केलीस, 

तर तझु्यासारख्या आजारी वदसणाऱ्या माणसाला, आम्ही 

अजनूही मदत करू शकतो. वमस्टर स्यडुामोर, धीर धरा.” 

आवण मग वसलास अजनू का कू करतांना बघनू, तो बोलला, 

“मी माझ्या सांगण्याला अजनू ताण ूशकत नाही.” 

तरुण अमेररकन जण ू स्िप्नातनू जागा झाला. उबग 

येणारी थरथर दाखित, त्याने पेटीच्या भोिती बांधलेली दोरी 

सोडून, साराटोगा पेटीचे कुलपू उघडले. 
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राजपतु्र त्याचे हात मागे बांधनू, संयवमत चेहऱ्याने 

बघत शेजारी उभा रावहला. प्रेत कडक झाले होते. आवण 

वसलासला शारीररक आवण नैवतक अशा दोन्ही प्रयत्नांनी 

प्रेताचा चेहरा उघडा करािा लागला.  

राजपतु्र फ्ललोरीझेल दःुखाचा ि आश्चयावचा धक्का 

बसनू मागे झाला.  

तो ओरडला, “अरेरे! वमस्टर स्यडुामोर, तमु्हाला 

फारच कमी मावहती आहे. तमु्ही माझ्यासाठी काय दषु्ट भेट 

आणली आह.े हा माझ्या बरोबरीचा तरुण माणसू आह.े 

माझ्या विश्वास ू वमत्राचा भाऊ आह.े माझ्या सेिेतील काही 

गोष्टींमळेुच तो, घातपाती ि लबाड माणसांकडून मारला गेला 

आह.े वबचारा जेराल्डीन,” तो जण ूस्ितःशी बोलल्यासारखा 

बोलत रावहला. “तझु्या भािाचे िाईट नशीब, मी तलुा 

कुठल्या शब्दात सांग?ू तझु्या दृष्टीतनू वकंिा दिेाच्या दृष्टीतनू, 

मी मला कसे माफ करू? माझ्या दृष्टीने योग्य अशा योजनांमळेु 

त्याला रक्तरंवजत, अनैसवगवक असे मरण कसे काय आले? 

ओहो, फ्ललोरीझेल! फ्ललोरीझेल! मत्यव जीिनाला योग्य असे 

बेकायदशेीर पण गपु्त मावहती राखून िागायला, त ू कधी 
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वशकणार? तझु्या हाती असलेली सत्ता आंधळेपणाने न 

िापरांयला, त ूकधी वशकणार? सत्ता! कोण अवधक सत्ताहीन 

आह?े वमस्टर स्यडुामोर, मी मरण वदलेल्या या तरुण 

माणसाकडे मी अशा तऱ्हनेे बघतो, की राजपतु्र असणे ही 

वकती वकरकोळ गोष्ट आह.े” तो ओरडून बोलला.  

त्याची प्रिबु्ध भािना बघून, वसलास हलेािनू गेला. 

त्याने काही सांत्िनपर शब्द बोलायचा प्रयत्न केला आवण 

त्याला रडू फुटले. त्याची अिस्था बघून राजपतु्र त्याच्याकडे 

आला ि त्याचा हात हातात घेतला.  

तो म्हणाला, “स्ितःला आिर. आपल्या दोघांनाही 

खपू काही वशकायचे आह.े आपल्या आजच्या भेटीपासनू, 

आपण जास्त चांगली माणसे होऊ.” 

वसलासने नसुत्या पे्रमळ दृष्टीिेपाने त्याचे आभार 

मानले.  

वसलासला टेबलाकडे नेत, राजपतु्र पढुे म्हणाला, 

“मला या कागदािर डॉक्टर नोएल यांचा पत्ता वलहून द.े 

आवण त ू पॅरीसला परत जाशील, तेव्हा त्या धोकादायक 

माणसापासनू लांब रहा. त्याने या प्रकरणात, उदारपणा 
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दाखिला आह,े ह ेमी कबूल करतो. पण तरूण जेराल्डीनला 

मारण्याच्या कटात तो गपु्तपणे सामील असला पावहजे. त्याने ते 

पे्रत खऱ्या गनु्हगेाराच्या ताब्यात कधीच वदले नसते.” 

वसलास निल िाटून उद्गारला, “खऱा गनु्हगेार!” 

राजपतु्र उत्तरला, “हो. तेच. सिवशवक्तमान परमेश्वराने 

माझ्या हाती इतक्या विवचत्रपणे ह ेजे सोपिले आहे, ते खरे तर 

ज्याच्या बाबतीत धडायचे होते, तो गनु्हगेारापेिा काही कमी 

नाही. तो आत्महत्या क्लबचा कुप्रवसद्ध अध्यि आह!े त ूया 

धोकादायक भानगडीत पडू नकोस. तझु्या जादसूारख्या 

झालेल्या सटुकेत, त ूसमाधान मान आवण ताबडतोब ह ेहॉटेल 

सोडून जा. माझ्यािर दबाि आणणारी पषु्ट्कळ प्रकरणे आहते. 

या प्रेताची मला काय ती विल्हिेाट लािली पावहजे, तो 

अजनूपयांत वकती दखेणा आवण शरू तरुण होता. 

वसलासने शरणाथी ि ॠणाईत भािनेने, राजपुत्र 

फ्ललोरीझेलचा वनरोप घेतला. परंत ु तेथे आलेल्या पोलीस 

कनवल हेंडरसनबरोबर राजपतु्र त्याच्या शानदार गाडीत बसनू 

जाईपयांत काही िेळ वसलास, बॉक्स कोटवमध्ये रेंगाळत 

रावहला. तो तरुण अमेररकन लोकसत्ताक नागररक असल्याने, 



136 

 

त्याने कनवलला, टोपी काढून भक्तीभािनेने अवभिादन केले. 

त्याच रात्री तो रेल्िेने पॅरीससाठी वनघाला. 

पावश्चमात्य रुचीला थोडी भािणारी, डॉक्टर आवण 

साराटोगा पेटीच्या इवतहासाची गोष्ट इथे संपली. मी फक्त 

एिढेच अवधक सांगतो, की वमस्टर स्यडुामोर राजकीय 

प्रवसद्धीच्या वशड्या चढू लागले आहते आवण ताज्या 

बातमीप्रमाणे ते त्यांच्या मूळ गािाचे शेरीफ झाले आहते.   

 

िरील गोष्टीच्या बाबतीत काही स्पष्टीकरण आिश्यक 

िाटल्यान,े ते दते आह.े 

रॉबटव लईु स्टीव्हन्सने एकोणीसाव्या शतकात 

वलवहलेल्या आत्महत्या क्लब   ( The Suicide Club ) या 

१८७८ मध्ये लंडन येथे प्रकावशत झालेल्या या पसु्तकात तीन 

साखळी स्िरूपाच्या गोष्टींचा संिह आह.े त्या खालीलप्रमाणे 

आहते. 
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१. क्रीमच्या गोळ्या िाटणाऱ्या तरुण माणसाची गोष्ट 

(the Story of a Young  Man with the Cream Tarts 

)  

२. डॉक्टर आवण साराटोगा पेटीची गोष्ट  ( Story Of 

The Physician And The Saratoga Trunk ) 

३. घोडागाडीचे साहस ( The Adventure of the 

Hansom Cab ) 

यातील २ नंबरच्या गोष्टीचे भाषांतर िर केले आहे. 

पण समजण्याच्या दृष्टीने ि आत्महत्या क्लब याविषयी काही 

मावहती वमळण्यासाठी, १ नंबरची गोष्ट, क्रीमच्या गोळ्या 

िाटणाऱ्या तरुण माणसाची गोष्ट ( the Story of a Young  

Man with the Cream Tarts )  यातील काही भाग अगदी 

थोडक्यात सारांशरूपाने खाली दते आह.े तो िाचनू मग िरील 

गोष्ट िाचल्यास चांगली समजेल. 

 

वव्हक्टोररयन काळात लंडनमध्ये, बोहवेमयन राजपतु्र 

फ्ललोरीझेल ि कनवल जेराल्डीन या साहसाच्या शोधात 

असलेल्या द्वयीची गाठ, आत्महत्या क्लबचा अध्यिाशी 
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पडते. तेव्हा ते असला क्लब अवस्तत्िात असल्याचे ऐकून, 

अचंब्यात पडतात. ज्या लोकांना मरायचे आह,े पण तसे 

करता येत नाही, असे लोक या क्लबचे सभासद असतात. हे 

दोघे आम्हाला मरायचे आहे, असे खोटेच सांगून क्लबचे 

सभासद होतात. या क्लबमध्ये यादृवच्छक पद्धतीने जोड्या 

वनिडल्या जातात. त्यातील एकाला दसुऱ्याने ठार मारायचे 

असते. क्लबचा अध्यि याबाबतीत खून करणाऱ्याला तो 

कसा ि कुठे करायचा, याचे अशा तऱ्हनेे मागवदशवन करतो, की 

तो अपघात िाटला पावहजे. नंतर अध्यि फ्ललोरीझेलला 

मारायचा बेत आखतो. पण जेराल्डीन तो उधळून लाितो. 

क्लबच्या लोकांचे प्रबोधन करून, त्यांना आत्महत्येच्या 

विचारापासनू पराितृ्त करायचे, असे राजपतु्र फ्ललोरीझेल 

ठरितो. तो क्लबच्या अध्यिांची रिानगी जेराल्डीनच्या 

भािाच्या तरंुुगात करतो. परंत ुतेथनू पळून जाऊन, तो अध्यि 

जेराल्डीनच्या भािाच्या खुनाचा कट कसा रचतो, ती नंबर २ 

ची गोष्ट िर भाषांतरीत स्िरूपात वदली आह.े  
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The Black Mate 

By Joseph Conrad, England 

काळा लमत्र   

खपू खपू िषाांपिूी लंडनच्या गोदीतील जेट्टीिर, 

बऱ्याच जहाजांमध्ये माल भरला जात होता. मागच्या 

शतकातील ऐशंीच्या दशकाबद्दल,  मी सांगतो आह.े तेव्हा 

लंडनच्या रस्त्यांिर फार चांगल्या इमारती नसल्या तरी, गोदीत 

खपू चांगली जहाजे  होती.  

जेट्टीिरची चांगली जहाजे, एकामागोमाग एक अशी 

उभी होती. शेिटून वतसरे सफायर दखेील तेिढेच चांगले होते. 

प्रत्येक जहाजाचा मखु्य ऑवफसर होता.  
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गेटिरील पोवलसाला त्या सगळ्यांची तोंडओळख 

होती. विचार न करता तो सांग ूशके, की कुठल्या जहाजाचा 

कोण मखु्य ऑवफसर आहे. खरे पहाता, लंडनच्या गोदीतील 

जेट्टीिर असणाऱ्या सिव जहाजांमधील ह ेऑवफससव, व्यापारी 

सेिा दणेाऱ्या जहाजांिरील होते. ती वस्थर, प्रामावणक, 

कामाला िाहून घेतलेली, वनरवनराळ्या सामावजक स्तरातील 

साधी माणसे होती. त्यांच्यात मळुातच फार टोकेरी नसलेले 

स्िभािाचे व्यवक्तगत पैलू, या व्यािसावयक कामाने पार 

नाहीसे झाले होते.  

िरील विधान सफायरिरील मखु्य ऑवफसर सोडून, 

सिव जहाजांच्या बाबतीत खरे होते. त्याला पोलीस 

संशयातीतपणे ओळखत. ह ेिैवशष््टयपणूव होते. 

रस्त्यािर लांब अंतरािरूनही ते त्याला ओळखत. 

सकाळी गोदीिर येऊन तो जेव्हा त्याच्या जहाजािर जाऊ 

लागे, तेव्हा गोदीतील सामान हातगाडीिर िाहून नेणारे 

कामगार आपापसात शेरे मारत, “काळा ऑवफसर इथे येतो 

आह.े” 
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ते त्यांनी त्याला वदलेले नाि होते. ते सिवसामान्य 

लोक होते. माणसाच्या डौलदारपणाचे, त्यांना काही कौतकु 

नव्हते. त्याला काळा म्हणणे, ह े त्या अज्ञानी माणसांच्या 

गमतीचा भाग होता. 

अथावत, सफायरिरील मुख्य ऑवफसर वमस्टर बंटर 

काही काळे नव्हते. लंडनच्या बंदरािरील कोणाही मखु्य 

ऑवफसरइतकेच ते गोरे होते. उन्हाने ते सहजपणे काळिंडत 

नसत. मला मावहती होते की सफायरिर नेमणकू होण्यापिूी, 

मवहनाभर ते आजारी होते. 

यािरून तुम्हाला असे िाटेल, की मी वमस्टर बंटरना 

ओळखतो. अथावत मला ते मावहती आहते आवण अजनू काय 

तर मला, त्यांचे पिूीचे गवुपत मावहती आह.े ह ेगुवपत -- पण 

जाऊद.े आपण ते कसे वदसत असत, त्याकडे िळू.  मकुादम 

स्टीव्हने्डोर अज्ञानी असल्यामळेु, त्याचा काही पूिविह होता. 

तो असे म्हणाल्याचे मी ऐकले, “वमस्टर बंटर नक्की 

कुठल्यातरी परक्या दशेाचा आह.े स्पॅवनश, पोतुवगीज वकंिा 

इटावलयन नसूनही, माणसाचे केस काळे असू शकतात. मला 

भेटलेल्या बोटीिरील कुठल्याही स्पॅवनश माणसापेिा जास्त 
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स्पॅवनश वदसणारे, पवश्चमेकडील दशेांचे चांगल्या जहाजािरील 

खलाशी ि ऑवफसर मला मावहती आहते.” तो वचत्रातल्या 

स्पॅवनश माणसासारखा वदसे. काळे केस आवण तपवकरी डोळे 

असलेल्यांचे िंशज या परृ्थिीिर पसरलेले असल्याचे, त्या 

विषयातील जाणकार मंडळी सांगतात. असे वदसते, की 

आधीच जगातील सिव लोकांपैकी खपूसे लोक केसांच्या 

काळ्या रंगाच्या विविध छटा असलेले आहते. पण अगदी 

काळे कुळकुळीत केस असलेले कुणी भेटते, तेव्हा जाणिते 

की असे अगदी थोडे लोक आहते. वमस्टर बंटरचे केस, अगदी 

कािळ्याच्या पंखासारखे काळे कुळकुळीत होते. त्याची दाढी 

( टोकदार ि लांब ) आवण भिुया केसाळ ि दाट होत्या. 

त्यावशिाय त्याचे डोळे चकचकीत वनळे होते. छान केस 

असणाऱ्यांचे तसे असतातच. पण त्या गडदपणात, एक 

उल्लेखनीय विरोधाभासात्मक भाि होता. त्यामळेु वमस्टर 

बंटर उठून वदसत असत. त्याच्या हालचाली शांत होत्या. 

िरिरची िागणकू गंभीर होती. त्यामळेु कोणीही त्याला खूप 

भािनाशील स्िभािाचा समजले असते. 
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अथावत तो काही वततकासा तरुण नव्हता. पण 

‘तारुण्याच्या जोशात’ याला काही अथव असेल तर, ते त्याच्या 

बाबतीत खरे होते. तो बारीकसा ि उंच होता. सफायरच्या 

लगेच पढुे असलेल्या एवल्सनोर जहाजाचा कॅप्टन अॅशटॉनने, 

त्याला जहाजािरील सिावत उंच जागी न दमता कामात व्यि 

असलेले बघून, त्याच्या वमत्राला म्हटले, “जहाजाची सिव 

कामे िेगाने पढुे रेटायला जोन्सला एक चांगला माणसू 

वमळाला आह.े” 

अनेक िषे सफायरचा मालक असलेला प्रवसध्द 

कॅप्टन जोन्स, फारसा मान दणे्यासारखा नव्हता ि लोकांना तो 

आिडत नसे. त्याच्याबरोबरची माणसे त्याच्याकडे दलुवि 

करत वकंिा त्याला कःपदाथव समजत. माणसाच्या 

चांगलुपणािर विश्वास नसलेल्या ि चेष्टखेोर स्िभािाच्या 

कॅप्टन अॅशटॉनने, या नको त्या गोष्टी  सरुु केल्या होत्या. त्याने 

जोन्सबद्दल असा िाईट विनोद पसरिला होता, “जोन्सचे असे 

मत आह ेकी चाळीसपेिा जास्त िय असलेल्या खलाशाला, 

विष द्यायला हिे -- जहाजाच्या प्रत्यि मालकाची तशी आज्ञा 

होती.” 
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शहरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये नामांवकत जहाजमालक, 

दपुारचे जेिण बरोबर घेत होते. वतथे बटनात वपिळा गलुाब 

लािलेला मोठा पांढरा कोट घातलेला, लाल चेहऱ्याचा 

आनंदी कॅप्टन अॅशटॉन होता. मोठा कोट घातलेला, बारीक 

वफकट वदसणारा, कानामागे त्याचे काळे करडे केस चापनू 

चोपनू बसिलेला, चष्ट्मा न घातलेला कॅप्टन सेलर होता. 

फसव्या समदु्रठग असलेला, वनळा शटव घातलेला, केसाळ 

बोटे असलेला, वकरवमजी कपाळािरुन खपूच मागे गेलेली 

काळी टोपी घातलेला, कॅप्टन बेल होता. वतथे छोट्याशा 

वमशा असलेला, गंभीर डोळे असलेला तरुण जहाजमालकही 

होता. तो काहीच बोलला नाही. पण मधनूमधनू फक्त मंदपण े 

हसत होता.  

चवकत झालेला ि गोंधळलेला कॅप्टन जोन्स, 

अविश्वासाने ि सरुकुतलेल्या सरळ भिुईने फार बौवद्धक 

कटाि टाकत नव्हता. त्याच्या टक्कल असलेल्या थोड्या 

टोकेरी डोक्यान,े या भािनेमध्ये काही फरक पडत नव्हता. 

प्रत्येकजण हसत सटुला. कॅप्टन जोन्स आंबटपणे 

हसला ि स्ितःचा बचाि करायचा प्रयत्न करू लागला. नसुते 
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विनोद म्हणनू ह े ठीक होते. पण अलीकडे बंदरािर जहाजे, 

कशीबशी चालिली जात होती. ियाने मोठ्या लोकांसाठी, 

समदु्र ही चांगली जागा नव्हती. घाईगदीच्या हल्लीच्या 

अिस्थेला, तरुण ि तारुण्याच्या जोशात असलेले लोकच 

फक्त योग्य होते. मोठमोठ्या कंपन्यांमधनूही ियाची लिणे 

वदस ू लागलेल्या लोकांना काढून टाकत होते. त्यालाही 

त्याच्या जहाजािर ियस्क लोक नको होते.  

आवण या मतामळेु कॅप्टन जोन्स वनविविादपणे फार 

चांगला नव्हता. पषु्ट्कळसे खलाशी तसे बरे होते. पण त्यांच े

केस काळेपांढरे झाले होते. त्यांच्या बटुांचे तळिे वझजले होते. 

ते शहरामध्ये हृदयद्रािक पद्धतीने आसरा शोधत होते. 

कॅप्टन जोन्स िाईट विनोदािर वनरागसपणे म्हणाला 

होता, की चाळीसच्या पढुील लोकांना विष दणे्याच्या मताचा 

विचार करणे, ही फार लांबची गोष्ट आह.े”  

ह ेनक्की झाल्याचे िाटले. पण कॅप्टन अॅशटॉनने त्या 

विनोदाकडे दलुवि केले नाही.  

“मला खात्री िाटते, की त ूनक्की तसे करशील. परंतु 

त्याचा काही उपयोग नसल्याचे, त ू स्पष्टपणे म्हणालास. ज्या 
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लोकांचा काही उपयोग नाही, त्यांचे काय करायचे?” जोन्स 

वमत्रा, त ू दयाळू आहसे. माझी खात्री आह े की जर त ू

काळजीपिूवक विचार केलास, तर त्यांना िेदना होणार नाहीत 

असा विषप्रयोग करायला त ूराजी होशील. 

कॅप्टन सेलरने त्याचे पातळ, सरुकुतलेले ओठ दाबले.  

तो टोकदारपणे म्हणाला, “त्यांची भतेु करा.”  

भतुांच्या उल्लेखामळेु कॅप्टन जोन्स त्याच्या िाईट, 

गोंधळलेल्या ि लबाड पद्धतीने लाजला. 

कॅप्टन अॅशटॉनने डोळे फडफडिले. 

“हो. आवण मग कदावचत तलुा आत्म्यांच्या जगाशी 

संिाद साधायची संधी वमळेल. खलाशांची भतेु नक्कीच 

जहाजे पछाडून टाकतील. त्यातील कुणीतरी नक्की 

जहाजािरील जनु्या वमत्राला बोलािेल.”  

कॅप्टन सेलरने विनोदीपणे शेरा मारला,  

“अशा तऱ्हेने त्याची आशा उंचाि ू नकोस. त्याला 

काही वदसणार नाही. तुला मावहती आह े का जोन्स, कोणी 

कधीही भतू पावहलेले नाही.” 
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या असय वडिचण्यामळेु कॅप्टन जोन्स मोकळेपणे 

बोल ू लागला. अवजबात न गोंधळता, त्याच्या लहानशा, 

मललू डोळ्यात िवणक सकारात्मक आशा घेऊन, त्याने 

बरेचसे खरेखरेु प्रसंग सांवगतले. अशा घटना सांगणारी 

पसु्तकेच्या पसु्तके होती. भतुाखेतांसारख्या अतींवद्रय शक्ती 

नाकारणे, ह ेकेिळ अज्ञान होते. एका विशेष ितवमानपत्रात दर 

मवहन्याला अशा केसेस प्रकावशत केल्या जात. प्रोफेसर 

कँ्रकला रोज भुते वदसत असत. आवण तो काही अडाणी 

नव्हता, तर महान शास्त्रज्ञ होता. आवण तो ितवमानपत्राचा 

माणसू! त्याचे नाि काय बरे? त्याला एक मलुगी भतू भेटत 

असे. ती त्याला काय म्हणाली, ते तो छापत असे. आवण 

तरीही तमु्ही म्हणता की भुते नाहीत! 

“का, त्यांचे फोटो काढलेले आहते की! अजून काय 

परुािा तमु्हाला पावहजे?” 

कॅप्टन जोन्सला राग आला होता. कॅप्टन बेलचे ओठ 

िाकडे झाले. कॅप्टन अॅशटॉनने वनषेध नोंदित म्हटले, 

“कृपया त्याला आता अजनू काही बोल ू दऊे नका. 

आवण तसेही जोन्स, तझुा निीन वमत्र म्हणनू तू कुठल्या 
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केसाळ चोराला आणले आहसे? गोदीतील कुणीच त्याला 

यापिूी पावहलेले नाही.” 

विषय बदलल्यामळेु कॅप्टन जोन्स शांत झाला ि 

साधेपणे उत्तरला, की फेनचचव रस्त्याच्या कोपऱ्यािरील 

वसगरेटच्या दकुानदाराने त्याला पाठिले आह.े   

मला िाटते, फेनचचव रस्त्यािरील विलीचे दकुान ि 

घरही आता गेले आह.े त्याच्या चाल ू काळात त्याच्या 

खादाड, वनष्ट्काळजी, ि विसरभोळ्या चेहऱ्याने विली 

लंडनच्या बंदरातनू दविणेकडे जाणाऱ्या जहाजांना वसगरेटी 

परुित असे. वदिसातील ठराविक िेळ त्याचे दकुान, 

जहाजांिरील ऑवफससवनी भरलेले असे. ते खोक्यांिर बसत 

आवण काऊंटरिर रेलून उभे रहात.  

बरेचसे तरुण, त्यांच्या आयषु्ट्यातील पवहला झरुका 

तेथे घेत. बऱ्याच लोकांना हिीशी असणारी जहाजािरील 

सिावत उंच जागा, एखाद्या खास िणी, फक्त चार पेनीच्या 

बदल्यात त्यांना वमळून जाई. काही रुची नसलेला, लाल 

डोक्याचा, नाजकूसा वदसणारा विलीचा तरुण मदतनीस 

दखेील तुम्हाला, वसगरेटच्या पाकीटाबरोबर ओठ हलले न 
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ह्ललेसे करत कुजबजुनू, तुम्हाला काहीसा महत्िाचा वनरोप 

सांगे, जसे की, ‘‘दविण गोदीतील बेलोनाला दसुरा ऑवफसर 

भरती करायचा आह.े तुम्ही घाई केलीत, तर त्या जागेसाठी 

िेळेिर पोच ूशकता.”  

पण एखादा उडून तर जाऊ शकत नव्हता. 

कॅप्टन अॅशटॉन म्हणे, “ओहो, तलुा विलीने पाठिले 

आह.े तो अगदी आकषवक ि िेगळाच मनषु्ट्य आह.े जर तमु्ही 

त्याच्या कंबरेभोिती लाल पट्टा गुंडाळलात आवण 

डोक्याभोिती लाल रुमाल गुंडाळलात तर तो बायकांना 

वखळिनू ठेिणाऱ्या ि परुुषांना पातळ प्लायिडूिरून 

चालायला लािणाऱ्या साहसी िीरासारखा वदसेल. जोन्स, 

इकडे लि द े की, तो तझुा गळा कापून सफायरिरून पळून 

जाणार नाही. शेिटी तो कुठल्या जहाजािरून आला होता?” 

नेहमीसारखे त्याच्या आठ्या पडलेल्या भिुयांनी 

विश्वासाने िर बघत कॅप्टन जोन्स नाराज न होता म्हणाला, की 

त्या माणसाने बरे वदिस पावहले आहते ि त्याचे नाि बंटर 

आह.े  
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“काही िषाांपिूी, वलव्हरपूलच्या समारीया नािाच्या 

जहाजाचे अवधकार त्याच्याकडे होते. ते जहाज वहदंी 

महासागरात नाहीसे झाले आवण त्याला एक िषावसाठी, 

नोकरीतनू रद्दबातल करण्यात आले. तेव्हापासनू त्याला, दसुरी 

नोकरी वमळाली नाही. तो पवश्चमेकडील महासागरातील, 

व्यापारी बोटींिर प्रयत्न करत होता.”  

ते टेबलािरून उठता उठता कॅप्टन अॅशटॉनने विषय 

संपित म्हटले, “त्यामळेु गोदीतील प्रत्येकाला तो परका 

िाटतो.”  

जेिणानंतर कप्तान जोन्स खाली गोदीिर उतरला. 

त्याची उंची कमी होती आवण पाय बाहरेील बाजसू थोडेसे 

फाकलेले होते. त्याला बघनू सिवसाधारण माणसाचा 

स्िावभमान जागतृ होत नसे. पण त्याच्या हाताखालील 

लोकांच्या बाबतीत नेमके उलटे होत असे. तो एक अस्िस्थ 

करणारा कप्तान होता. वकरकोळ बाबतीत त्याचे कडक धोरण 

असे. तो सारखा सिाांिर पहारा ठेऊन असे ि खऱ्याखोट्या 

कारणाने सारख्या चकुा काढून, सतत त्रास दते असे. नसुते 

आरडाओरडा करून स्िस्थ बसणाऱ्यांपैकी तो नव्हता. तो 
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जोरजोरात काहीबाही बोलत राही. जर एखाद्या ऑवफसरिर 

त्याची गैरमजी झाली, तर तो त्याचे आयषु्ट्य परुते बरबाद करू 

शकत होता.  

त्याच संध्याकाळी मी बंटरला भेटायला बोटीिर गेलो. 

सफरीसाठी त्याच्यापढुे कायकाय चांगल्या संधी आहते, ते 

त्याच्याबरोबर सहानुभतूी दाखित बोललो. तो थोडा नाराज 

िाटला. मला िाटते, स्ितःच्या छातीत गुवपत कोंडून ठेिलेला 

माणसू, आशािादी दृष्टीकोन हरिनू बसतो. वशिाय बंटरने 

उत्साहामध्ये कमीजास्तपणा दाखिण्याचे, अजनू एक कारण 

होते. अलीकडे एका गोष्टीसाठी, तो फार दषु्ट्कीती बाळगनू 

होता -- पण त्याबद्दल नंतर कधीतरी.  

  त्या दपुारी कप्तान जोन्स बोटीिर होता. तो त्याच्या 

मखु्य सहकाऱ्याबद्दल, काहीही बोलत सटुला होता. त्यामळेु 

बंटर फार रागािला.  

त्याने शांतपणे त्याला विचारले, “याचा अथव काय? 

एखाद्याला संशय येईल, की मी काही चोरले आह े ि मी 

कुठल्या वखशात ते लपिनू ठेिले आह,े ह ेतमु्हाला शोधायचे 

आह.े वकंिा कुणीतरी तमु्हाला सांवगतले आह,े की मला शेपटू 
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आह े ि मी ती कशी लपितो, ह े तमु्हाला शोधनू काढायचे 

आह.े एकाच दपुारी माझ्या पाठीिर माझ्याबद्दल 

िळणािळणाने एकसारखे बोललेले ि नंतर अचानक 

माझ्यासमोर अितीणव झालेले, मला आिडत नाही. हा काय 

निीन लपाछपीचा खेळ आह ेका? मी काही लहान मलू नाही. 

याने माझे काही मनोरंजन होत नाही.” 

मी असे धरून चाललो, की जर कुणी कप्तान जोन्सला 

असे सांवगतले, की बंटरला --- शेपटू आह,े तर काही गढू 

पद्धतीने जोन्स, त्या गोष्टीिर विश्वास ठेिेल. नक्की ठेिेल. तो 

फारच संशयी ि भोळा आह.े तो कुठल्याही गोष्टीिर विश्वास 

ठेऊ शकेल. कुणाचाही, कुठल्याही कारणािरून, संशय घेईल. 

तेच खरे धरून चालेल. गोंधळलेल्या रानटी पद्धतीने, मनात 

सतत त्याचे चविवतचिवण करत बसेल. शेिटी त्याच्या नैसवगवक 

हुशारीने, शक्य असेल तेिढा काटकसरीचा दृष्टीकोन घेऊन 

वचक्कूपणाचा कळस असलेली कायविाही करेल. 

बंटर मला म्णाला, की तो वचक्कू प्राणी, त्याच्या 

िाकड्या पायांनी जहाजभर वफरत असतो ि काही िलु्लक 

कारणान,े सगळ्यांिर जोरजोराने केकाटत असतो. डेकिर 
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एखाद्या गरीब वकटकासारखा, झरुळासारखा, मागेपुढे सरकत 

असतो.  

मोठ्या उदे्वगाने पण संयम राखनू, बंटरने त्याचे मन 

मोकळे केले. मग त्याच्या भारदस्तपणे काळजीपिूवक केलेल्या 

दीघव चचेनंतर, काळ्याशार भिुयांनी नापसंती दशवित तो 

बोलला,  

“तो थोडा िेडाच आह.े तो काही अंशी वमळून 

वमसळून िागण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्यातनू माझ्यािर डोळे 

िटारण्यावशिाय ि माझा मतृ्यपूश्चातच्या आत्म्याशी संपकव  

साधण्यािर विश्वास आह ेका, असे विचारण्यावशिाय काहीच 

साध्य होत नाही.  त्याला काय म्हणायचे आह,े हेच मला 

प्रथम कळले नाही. त्याला काय उत्तर द्यािे, हे दखेील मला 

कळले नाही. तो म्हणाला, की हा एकदम गंभीर ि रोखठोक 

विषय आह.े मी याचा खपू अभ्यास केलेला आह.े” 

जर जोन्स बोटीिर काम न करता जवमनीिर रावहला 

असता तर, वकंिा सागर सफरींच्यामध्ये, नक्कीच गनु्हगेारी 

ठगांचे भक्षय झाला असता. सदुिैाने तो इगं्लंडमध्ये असताना, 

त्याच्यापेिा दहा िषाांनी मोठ्या असणाऱ्या, त्याच्या दपु्पट 
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जाडीच्या आगाऊ, आक्रमक स्िभािाच्या बवहणीबरोबर 

लांब लेटनस्टोनमध्ये रहातो. वतच्यासमोर तो थरथर कापतो. 

असे बोलले जाते, की सिवसाधारणपणे ती त्याला त्रास दतेे 

आवण काही विवशष्ट प्रसंगी त्याच्या आत्म्याविषयीच्या 

मतांबद्दल, वतचे स्ितःचे ठाम दृष्टीकोन आहते.  

वतच्या दृष्टीने, त्याची मते वनव्िळ सैतानी मते आहते, 

वतने त्याला असे सांवगतले असल्याचे बोलले जाते. “दिेदयेने 

मी तझु्यासारख्या मखूावला सैतानाच्या तािडीतून सोडि ू

शकते.” जर त्याच्या बवहणीने परिानगी वदली तर -- 

मतृात्म्यांशी व्यवक्तगत रीत्या संभाषण करण्याची जोन्सची सपु्त 

महत्िाकांिा आह.े पण ती परिानगी द्यायला अवजबात तयार 

नाही. मी असे ऐकले, की लंडनमध्ये असतांना त्याने सकाळी 

त्याच्याबरोबर नेलेल्या प्रत्येक पेनीचा वहशोब त्याला, वतला 

द्यायला लागतो ि प्रत्येक तासाचाही. ती त्याचे बँकेचे 

पसु्तकदखेील स्ितःजिळ ठेऊन घेते.  

बंटर! (तो म्हणे रानटी तरुण होता ि त्याच्या मळू 

गािी असलेल्या पूिवजांशी  बांधला गेलेला होता.) बंटरला 

कोणी िाईट िागिले, तर त्याला राग येई. कदावचत त्याच्या 
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पिूवजांमळेु तो वचडलेला होता. त्याच्या काळ्या दाढी 

असलेल्या चेहऱ्याआडून, त्याचे वनळे डोळे पणूव दषु्टपण े

चकाकत. त्याच्या सािकाशीने दशविलेल्या बेवफवकरीतनू 

इतकी काळी इच्छाशक्ती प्रगट होई, की मी त्यामळेु प्रभावित 

होत असे.  

जोन्सचे गाल --- लाल होते.. वचक्कू लबाड माणसू! 

दसुऱ्यांना अवजबात महत्ि न दऊेन, तो सगळ्यांचा नािडता 

होई –-- ह े काय होते? सामावजक दृष््टया उच्च स्तरािरील 

लोकांनाच फक्त महत्ि देण्याचा, निीन प्रकारचा सामावजक 

दृष्टीकोन? नाहीतर मग काय?  

जोन्सच्या या मतृात्म्यांशी संिाद साधायच्या मलूगामी 

दृष्टीकोनाला अथिा भुतांच्या ओढीला म्हणा, मी भरपरू हसत 

असे. बंटर दखेील स्ितःचेच बरोबर असल्याचे दाखिनू हसे. 

पण ते जमेतेम हसण े असे ि ते लगेच नाहीसे होई. मी असे 

म्हण ू शकतो, की त्याच्याहून जास्त दःुखी अिस्थेत 

असलेल्या माणसाची, मी कल्पना करू शकत नाही --- तमु्ही 

समजनू घ्याल. तो खरच दःुखी होता. सफरीमध्ये प्रसंगानरुूप, 

कोणतीही घाणेरडी यकु्ती योजायला तो तयार असे. जोन्सने 
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आपल्याकडे लि द्यािे, अशी अपेिा त्याच्या हाताखालील 

लोक करू शकत नसत. ददुिै ह ेददुिै असते, पण त्याला अंत 

असतो. कलकत्त्याला जाऊन परत येण्याच्या प्रिासात जोन्सने 

त्याच्या पद्धतीने सांवगतलेल्या अथवहीन, स्िारस्य न िाटणाऱ्या 

गोष्टी ऐकणे, असहनीय रीत्या कंटाळा आणणारे असे. मतृात्म े

हा खरे तर, औपचाररक ि गंभीर विचार करण्याचा विषय 

आह.े पण जोन्सकडून तो ऐकणे, भीतीदायक होते.  

गरीब वबचारा! आम्ही दोघांनी थोडा विचार केला. 

त्याने स्ितःला काही करून घेण्यापिूी --- तरी मी त्याला 

वदलासा दऊे शकलो नाही. मीच भयभीत झालो होतो.  

त्या वदिशी बंटरला अजनू एक त्रास झाला. जहाजािर 

सामान चढणे उतरिणे करणारा अवधकारी, काहीतरी कारण 

काढून त्या वदिशी अचानक वतथे आला. बंटरच्या मते तो, 

खरे तर केिळ काही नको त्या कुतहुलाने आला होता –--, 

बंटरसाठी त्रासदायक अशा काही कुतहुलाने! काही वनरथवक 

चचेनंतर तो अवधकारी बोलला,  

“वमत्रा, मी तलुा यापूिी कुठेतरी पावहले  आह.े मला 

तझुे नाि सांवगतलेस, तर कदावचत- “ 
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बंटर चमकला –-- त्याचा गढू भतूकाळ, त्याच्या 

आयषु्ट्यातील सिावत िाईट काळ होता. त्या माणसाने बंटरला, 

पिूी पावहले असण्याची शक्यता होती. त्याची उत्तम 

स्मरणशक्ती, ह े बंटरच्या दृष्टीने िाईट नशीब होते. बंटरला 

त्याने पिूी बोटीिर पावहलेला प्रत्येक माणसू त्याला आठिला 

नसता. बंटर लाज सोडून कणखर बनला ि त्याच्या क्िवचत 

आढळणाऱ्या रात्रीसारख्या काळ्या उठािदार भक्कम 

केसांसारखा घट्ट आविभावि दाखित, त्याच्याकडे िळून 

म्हणाला, 

“माझे नाि बंटर आह.े यामळेु तझु्या बदु्धीला काही 

खाद्य वमळते आहे का? आवण तझुे नाि काय आह,े हे मी 

विचारत नाही. मला ते मावहती करून घ्यायचे नाही. सर, 

त्याचा मला काही उपयोग नाही. माझ्या तोंडािर शांतपणे 

मला जो सांगतो, की त्याने मला पिूी पावहले आहे की नाही, 

ते तो ठामपणे सांग ू शकत नाही, तो एकतर उद्धट तरी आह े

वकंिा कीडामुंगीपेिा अवधक काही नाही आह.े हो मी वकडा 

म्हणालो -- आंधळा वकडा!” 
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शरू बंटर. असे बोलण्याचे धाडस त्याने केले ि त्याचा 

प्रत्येक शब्द म्हणजे एकेक गदु्दा असल्यासारखे, हुशारीने त्याने 

त्या वभकाऱ्याला जहाजाबाहरे हाकलून वदले. पण त्या 

कणखर प्राण्याची वचकटून बसण्याची िमता आश्चयवकारक 

होती. बंटरच्या रागािण्याने अथावत तो काही न बोलता 

लाळघोटे हस ू हसत, जहाजाबाहेर गेला. पण एकदा जेट्टीिर 

उतरल्यािर, त्याने मदु्दाम मागे िळून जहाजािरील मरणप्राय 

गनु्हगेाराकडे पावहले. तो वतथे अवजबात हालचाल न करता, 

एखाद्या खांबासारखा वखळून रावहला आवण जहाजाच्या 

छोट्या वखडकीसारखे त्याचे डोळे चकाकत रावहले.  

बंटर काय करू शकत होता? 

त्याला चोरट्यासारखे झाले. तो जाऊन खाण्यात गुंग 

होऊ शकत नव्हता. उंच वशडाच्या दोऱ्यांपढुे अवधकार 

दाखित ि वशस्तीचा परुस्कार करत, तो उभा राहीला ि 

पापणी न लिता, त्या माणसाकडे बघत रावहला. असे ते उभे 

रावहले आवण मला मावहती नाही, की कोण पवहल्यांदा दमला. 

पण जेट्टीिरच्या मनषु्ट्याला जहाजािरील कुणाला नजरेने 

पकडून ठेिण्याचा फायदा नसल्याने, तो लिकरच दमला, 
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त्याने हात िर करून ताणले ि शेिटी वनघून गेला. 

विरोधभासात्मक रीत्या, जहाजांमधील वहरा असलेल्या 

सफायरिर तो खषू असल्याचे बंटर मला म्हणाला. दसुऱ्या 

वदिशी तो समदु्रसफरीिर वनघणार होता. तो जवमनीिर खपू 

वदिस रावहल्याने, समदु्र सफरीिर जाण्यासाठी अधीर 

झाल्याचे, मला समजत होते. सफरीमध्ये येणाऱ्या संभाव्य 

संकटांची तयारी, त्यान े केली होती. पण आतापयांत ह े स्पष्ट 

झाले होते, की जगाच्या दसुऱ्या भागातील वहदंी महासागरात, 

त्याच्यासाठी दबा धरून बसलेल्या असामान्य अनुभिासाठी 

तो तयार नव्हता. वतथेच, वजथे त्याचे जहाज हरिनू त्याचे 

नशीब फुटले होते. पण ते सिव चांगल्या साठीच झाले होते 

का? 

त्याच्या आयषु्ट्यातील गपु्त प्रकाराबद्दल, त्याला 

पश्चात्ताप होत होता. बंटर हा शधु्द चाररत्र्याचा माणसू 

असल्याचे मला मावहती असल्याने, त्याला थोडा सदु्धा त्रास 

सहन करायला लागणार नव्हता. तरीही आमच्या आमच्यात 

आमची थोडीसदु्धा इच्छा नसताना, आम्ही सापडले जाऊ, 

अशी थोडीतरी भीती आमच्यात वशरली होती. 
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काहीतरी नको ते हातनू घडल्याची, ती खंत होती. मी 

इतक्या विस्ताराने बंटरला काही बोललो नाही. पण तो गरीब 

वबचारा त्याबद्दल पनु्हा पनु्हा विचारू लागला, तेव्हा मी 

त्याला सांवगतले, की त्याच्या स्ितःच्या अपराधीपणामळेु, 

त्याला बाहरे फुटू नये असे िाटणारे गवुपत, प्रत्येकाला त्याच्या 

चेहऱ्यािर वदसेल इतके काही मोठे नव्हते. त्यामळेु त्याने फार 

काळजी करू नये. वशिाय आता बारा तासांनी तो 

समदु्रसफरीिर जाणारच होता.  

तो म्हणाला की या विचाराने, त्याला वदलासा 

वमळाला. आता बरेच मवहने जहाजािरून परत येणार 

नसल्याने, त्याच्या बायकोबरोबर त्याची यािेळेची शेिटची 

संध्याकाळ घालिण्यासाठी, तो चाल ूपडला. त्याच्या या सिव 

रानटीपणात, बंटरने लग्न करून काही चकू केली नव्हती. 

त्याने अगदी सयुोग्य बाईबरोबर लग्न केले होते. ती छान 

छोटीशी बाई होती. ज्या अिस्थेतनू त्याना जािे लागले, ते 

वतने कसे धैयावने घेतले हे मला मावहती असल्यामुळे, वतचे 

कौतकु करािे तेिढे थोडेच होते. वदिसेंवदिस वतने कठोरपणे 
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ते सहन केले. एिढे दःुख, एखादी शरू बाईच पचि ूशकते. ती 

दःुख उगाळत बसणारी नव्हती.  

गेल्या काही िषावतील िाईट नशीबामळेु, माझ्या 

काळ्या वमत्राला बायकोला सोडून जाणे, फार जाणित होते. 

पण ती फार दःुख करत बसली नव्हती. सफायरिरील माझ्या 

काळे केसिाल्या, साहसी चोरासारख्या पण प्रवतष्ठीत 

वमत्रापेिा, वतने ते जास्त सहजतेने घेतले होते ि ते वतच्या 

चेहऱ्यािर प्रवतवबंवबत होत होते. वकंिा असेही असेल, की 

वतच्यापेिा वतच्या निऱ्याच्या सदस्दवििेकबदु्धीला जास्त 

धक्का पोचला होता. अथावत त्याच्या आयषु्ट्यात वतच्यापासनू 

लपिण्यासारखे काहीच नव्हते. पण चांगली, पटतील अशी 

कारणे शोधणे, ह े वस्त्रयांच्या सदस्दवििेकबदु्धीला जास्त 

चांगले जमत असािे. जास्त करून व्यक्तीला कसली गरज 

आह,े यािरदखेील ते अिलंबनू असािे.  

त्यांनी ठरिले, की त्याला वनरोप द्यायला वतने गोदीिर 

येऊ नये. भािनाशील मनषु्ट्य म्हणाला, “त ू माझ्याकडे 

बघशील तरी की नाही, याची मला काळजी आह.े” आवण ती 

हसली नाही.  
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बंटर फारच भािनाप्रधान होता. त्याने शेिटी 

घाईघाईने, वतचा वनरोप घेतला. तो िेळेिर पोचला ि सफायर 

वचखलातनू बाहरे पाण्यात घालणाऱ्या, तटुक्या स्राँची टोपी 

घातलेल्या अवधकाऱ्याला नेहमीच्या रुबाबात भेटला. विवचत्र 

वदसणाऱ्या पण प्रवतष्ठीत अशा मखु्य वमत्राशी, बंटरशी, नदीचा 

माणसू अगदी नम्र होता.  

जहाजांचा वहरा असलेली सफायर पाण्यात सोडणारा 

तो म्हणाला, “वमस्टर बंटर, (वफ़वलपाइन्सची राजधानी) 

मवनलाला जायला वनघण्यासाठी जहाज ससुज्ज आह.े चला 

वमस्टर बंटर, मी तमुचा आभारी आह.े” डोव्हरच्या खाडीतून 

जहाज सखुरूपपणे बाहेर काढणारा पायलट परत येऊन 

बंदरािर उतरल्यािर, त्याच्या वमत्रांना म्हणाला, की या 

सफरीमध्य,े सफायरला छान आनंदी वदसणारा मखु्य ऑवफसर 

वमळाला आह े ि म्हाताऱ्या जोन्सपेिा तो नक्कीच चांगला 

आह.े त्याचे नाि बंटर आह.े मला निल िाटते, की तो एकदम 

कुठून उगिला! गेल्या काही िषावत मी कप्तान असलेल्या 

जहाजांिर वकंिा इतरत्र, मी त्याला कुठेच पावहलेले नाही. तो 

काही विसरण्यासारखा  मनषु्ट्य नाही. तसे होणे शक्य नाही. तो 
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चांगला खलाशी दखेील आह.े म्हातारा जोन्स तर कसलीच 

फार काळजी करत नसे. त्या म्हाताऱ्या मखूावला स्ितःची 

भीती िाटत असेल तरच -- कारण त्याला तझु्याबद्दल काय 

िाटते ह ेतुला सांवगतल्यावशिाय, त्याने सखुासुखी तुझ्याकडून 

स्ितःला त्रास होऊन वदला नसता. इतर कशाहीपेिा 

म्हाताऱ्या जोन्सला, त्याचीच जास्त भीती िाटली असणार.” 

कॅप्टन जोन्सला स्ितःला आलेला हा आवत्मक 

अनभुि असेल वकंिा त्याच्या जहाजाला आलेला असेल. 

तरी इतर घटनांचे िणवन करून काही उपयोग नाही.  

ती एक सिवसामान्य सफर होती. सिवसामान्य ताफा 

होता आवण हिाही नेहमीसारखीच होती. काळ्या वमत्राच्या 

काम करायच्या शांत, आनंदी पद्धतीने जहाजाच्या आयषु्ट्याला 

योग्य अशी वदशा वदली होती. जोराच्या िाऱ्यातही कसे 

मावहती नाही, पण सिव काही शांतपणे चाल ूहोते. मात्र पढुील 

चोिीस तासात एक असा काही जोरदार धक्का बसला, की 

सगळेजण खडबडून जागे झाले. आविकेचे दविण टोक, केप 

ऑफ गडु होप, ओलांडल्यािर ते झाले. जहाजाच्या उंचीपयांत 

खपू मोठ्या रािसी लाटा आल्या गंभीर असे काही झाले 
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नाही, पण पण छोट्या स्ियंपाकघरातील ि खोल्यांमधील 

काचेच्या िगैरे िस्त ूफुटल्या. जहाजािर खपू मान वमळणाऱ्या 

वमस्टर बंटरला, दविण समदु्राने फार त्रास वदला. एखाद्या 

बेदरकार चोरासारखे त्याच्या खोलीचे दार ढकलनू पाणी आत 

वशरले. अनेक उपयोगी िस्त ूत्याबरोबर िाहून गेल्या ि त्याने 

इतरांना खपू वभजिले.  

त्याच वदिशी नंतर दविण समदु्राने सफायरला 

आिरण्यास कठीण असा, जोराचा तडाखा मारला की वमस्टर 

बंटरच्या झोपायच्या जागेखालील दोन खण त्यातील 

सामानासकट िाहून गेले. ते कुलपुबंद होते. डेकिर जाण्यापिूी 

त्याने ते बंद केले होते, त्यामळेु त्याने दिेाचे आभार मानले.  

या अचानक आलेल्या संकटाने, वमस्टर बंटर फार 

काळजीत पडला. पाणी आत येऊ नये म्हणनू बोटीिरील 

सिाांची काळजी घेणारा माणसू, सिव िेळ बोळे कोंबत होता ि 

पाणी वनपटून टाकायचा प्रयत्न करत होता. तेव्हा मध्येच 

त्याने, ‘हलॅो’ असा दःुखी आिाज ऐकला. त्याच्या कामामध्ये 

आलले्या त्या आिाजाने त्याला बंटरची व्यथा कळली.  
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कप्तान जोन्सला जेव्हा नुकसानीचे कळले, तेव्हा तो 

आतनू आनंदी झाला. कारण समदु्रात जहाज चालिणाऱ्याने 

असे होईल, असे भविष्ट्य सांगायचे धाडस केले होते. आवण 

त्यासाठीच तो त्याच्या मखु्य ऑवफसर वमत्राला, बंटरला, 

खरेच घाबरून होता.  

काळा वमत्र कुठल्यातरी तऱ्हनेे त्याच्या दयेिर 

अिलंबनू असणे, कप्तान जोन्सला अवभमानास्पद िाटत होते. 

पण तो टीकेच्या पलीकडे होता आवण जेिढा बरोबर अस ू

शकेल, तेिढा होता. कप्तान जोन्स फार रागािला होता आवण 

त्याच िेळेस त्याच्या मखु्य ऑवफसरच्या कामाच्या 

झपाट्याने, स्ितःला धन्य समजत होता. 

तो त्याच्याबरोबर मोठ्या सवहष्ट्णतेुने रहाण्याचा आि 

आणत होता. वजतके जास्त तमु्ही एखाद्याशी वमत्रत्िाने 

िागाल, वततके त्याच्या पायात आडकाठी घालायला सोपे 

जाते, या तत्िािर त्याचा विश्वास होता. त्याचा 

भतुाखेतांबद्दलच्या गप्पा, अजाण अमतूव गोष्टी, आवण अजनू 

काही मखूवपणाचे बरळणे, कान दऊेन ऐकेल, असा कोणीतरी 

त्याला हिा होता. ह ेसिव अगदी त्याच्या वजभेच्या टोकािर 
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सतत होते. तो त्याच्या एकसरुी आिाजात त्या भतुाखेतांच्या 

वनरुपयोगी गोष्टी, त्याच्या विवशष्ट पद्धतीने सांगत राही. 

तो म्हणत असे, “मला माझ्या हाताखालच्या 

ऑवफसर लोकांबरोबर बोलायला आिडते.” सफरीच्या 

सरुिातीपासून शेिटपयांत ते वबचारे प्रवतष्ठेच्या कारणाने, त्यांचे 

तोंड गप्प ठेित. ते काय होते, तर शेिटी माणसाचे असलेले 

पद होते.” 

संध्याकाळच्या िेळी तो जास्त उत्साही होऊन, त्याची 

सामावजकता िाढत जाई. आवण ते उंचािरील डेक सोडून 

जाणे, तेथील ऑवफसर लोकांना अशक्य होई. कॅप्टन जोन्स 

अचानक एखाद्या सहकाऱ्याला पकडे ि गरीब वबचारा बंटर 

इकडे वतकडे वफरत असतांना, त्याला कोपऱ्यात गाठून, 

त्याच्या न संपणाऱ्या पद्धतीने, आत्म्यासंबंधी काही गढू 

विधाने करत राही. जसे कीः  

“परुुष वकंिा स्त्री दोघांचेही आत्मे सामान्यपणे हळूहळू 

जास्त चांगले होत जातात. नाही का?” 

वमस्टर बंटर त्याच्या काळ्या केसांचे डोके उचलून 

पटुपटुत, “मला मावहती नाही.” 
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“कारण तलुा, ते मावहती करून घेण्याची इच्छाच 

नाही. मला आत्तापयांत भेटलेल्या माणसांमध्ये, त ूसिावत हट्टी 

ि पिूविह असलेला माणसू आहसे. मी तलुा सांवगतले आह,े 

की त ू सरळ माझ्या खोलीत जा ि माझ्या पुस्तकांमधनू 

कुठलेही पुस्तक बाहरे काढ.” 

आता मी फार दमलो आह,े असे म्हणनू बंटर स्ितःची 

सटुका करू बघे. पण कॅप्टन जोन्स त्याच्या पाठीिर वभकार 

पद्धतीने हसे ि म्हणे काही लोकांना जोमाने काम करण्यासाठी 

जास्त झोप लागते. रात्रीचे काम करायची पाळी असतांना, 

वमस्टर बंटर पाय मागे घेत असते, तर गोष्ट िेगळी होती.  

कॅप्टन जोन्स उसासत म्हणाला, “पण मला िाटते त्या 

वदिशी दसुऱ्या ऑवफसरकडून िाचण्यासाठी, त ूएक कादबंरी 

आणली होतीस --- फेकून दणे्याच्या लायकीचा खोटा 

मजकूर! वमस्टर बंटर, आवत्मक शक्तीत रस नसलेला असा तू 

असल्याचे बघनू, मला दःुख होते. एकंदरीत असे आह.े” 

कधीकधी मध्यरात्री तो डेकिर अितीणव होई. त्याच्या 

झोपायच्या पोषाखात, तो पाय बाहेर फाकलेला माणूस कुरूप 

वदसे. तेव्हा छळ केला गेल्याप्रमाणे बंटर, त्याचे हात 
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काळजीपिूवक हलित राही आवण घामाने डिरून जाई. तो 

अस्िस्थपणे जहाजाच्या सकुाणशूी झोपाळूपणे उभा रही ि 

मग कॅप्टन जोन्स त्याच्या नेहमीच्या विषयािर काहीतरी 

बोलणे सरुु करे.  

उदाहरणाथव, सिवसाधारण लोकांच्या नैवतकतेत 

सधुारणा होण्याची अपेिा करणे ि मतृात्म्यांशी जिळीक 

साधणे, अशा गोष्टींिर विश्वास नसलेल्या बहुतांश 

मनषु्ट्यमात्रांबरोबर तो िाद घाले. मनषु्ट्यमात्रासाठी आवत्मक 

शक्ती महत्िाची आह ेि ती वजिंत माणसांबरोबर संिाद 

साधायला उत्सकु असते, असा विचार कॅप्टन जोन्स करे. पण 

आवत्मक शक्तीिर विश्वासच नसेल, तर मग काय? अशा 

लोकांशी कप्तान जोन्सला काही दणेेघेणे नव्हते. पण तो 

स्ितःची मते दसुऱ्यािर लाद ूबघे. ह ेअती होते.  

तो सकुाणजूिळ जाऊन जोरजोराने श्वास घेऊ 

लागला. त्याच्या उखळीच्या सांध्यातनू हालचाल करायचा 

प्रयत्न करू लागला. मग दाट झोपेच्या अंमलाखाली पण 

कडकपणे त्याने जाहीर केले,  



169 

 

“विश्वास बसत नाही, पण कवलयगु सरुु झाले 

असािे.” 

त्यामळेु प्रोफेसर कँ्रकचा ि पत्रकार चॅपचा परुािा 

खोडला गेला. त्यामळेु आत्म्याचे फोटो काढण्यािर गदा 

आली.  

कारण कॅप्टन जोन्सचा ठाम विश्वास होता, की 

आवत्मक शक्तींचा फोटो काढता येतो. त्याने त्यासंबधी काही 

संशोधन पेपरमध्ये िाचले होते. त्याचे मन शंका घेणारे 

नसल्याने, त्या कल्पनेने त्याच्यािर प्रचंड प्रभाि पडला होता. 

नंतर बंटर म्हणाला की या छोट्या माणसापेिा अजून जास्त 

विवचत्र काही अस ूशकत नाही. त्याला फारच ढगळ होणारा 

झोपायचा पोषाख घालनू चंद्रप्रकाशात सुकाणचू्या 

चाकाजिळ उभे राहून पाय घासत कप्तान जोन्स, सुंदर 

समदु्राकडे बघनू मठू हलित होता.   

गंजलेल्या वबजागरीप्रमाणे वचरक्या आिाजात तो 

ओरडला, “फोटो! फोटो!” 
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म्हातारा आसपासच्या लोकांना नक्की काय सांगतो 

आह,े ते न कळल्याने, त्याच्यामागे उभा असलेला बोटीचे 

चाक ताब्यात असलेला अवधकारी अस्िस्थ झाला.  

मग जोन्स शांत झाला ि परत त्याने सरुु केले, 

“भारलेली चकती खोटे बोलणार नाही. नाही, सर.” 

त्याची मते ती खरी असल्याच्या आविभाविात 

बोलणाऱ्या या माणसाच्या खात्रीइतके, काहीच विनोदी 

नव्हते. उंच डेकिर उभा राहून, बंटर स्ितःहून मोठ्या डौलाने 

एखाद्या लंबकासारखा िरखाली झलुत होता. तो एकही शब्द 

बोलला नाही. पण तमु्हाला मावहती आह,े की त्या गरीब 

माणसाचा स्ितःच्या सदस्दवििेकबदु्धीिर जराही विश्वास 

नव्हता. मखूव भतू त्याच्या घशािर त्याला िेडे बनिणाऱ्या 

काळजीप्रमाणे बसले होते. त्याला मावहती होते की अनेक 

प्रसंगी, तो िेडेपणाच्या काठािर होता. कॅप्टन जोन्सची 

मानगटू पकडून त्याला जहाजाच्या मागील भागािर 

आदळायचे, असा विचार कुठल्याही शहाण्या खलाशाने 

मांजराच्या वकंिा इतर कुठल्या प्राण्याच्याही बाबतीतही केला 

नसता. पण अधविट जागतृािस्थेत त्याच्या मनात सारखे तसेच 
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येत होते. चंद्रप्रकाश पडलेल्या समदु्रातनू लहानसा काळा 

वठपका िरती येत असलेल्या जागी त्याने स्ितःची कल्पना 

केली.  

मला नाही िाटत, की अगदी िाईटातील िाईट 

िणीदखेील बंटरने, कधी खरेच कॅप्टन जोन्सला पाण्यात 

बडुिायचा विचार केला असेल. त्याचे ह े सिव िेडेिाकडे 

स्िप्नरंजन, कॅप्टन जोन्सची भुतासारखी बडबड 

थांबिण्यासाठी होते.  

पण तरीही तो स्ि आनंदाचा एक धोकादायक प्रकार 

होता. स्िच्छ शांत रात्री वहंदी महासागरात, शीड पणूवपणे 

उभारलेले वस्थर जहाज नजरेसमोर आणा. त्याच्या उंच डेकिर 

चंद्रप्रकाश पसरलेला आह.े त्यािर काळा वमत्र डौलाने, 

संयवमतपणे मकुाट्याने खालीिर चालतो आह ेआवण ती 

विनोदी, कुरुप, छोटी पट्टेिाल्या कपड्यातील मतूी ‘मतृ 

व्यक्तींशी जिळीक’ असे मध्येच वकंचाळत ि मध्येच 

गणुगणुत वफरते आह.े  

मला भीती िाटते आह े ि ती मला विचार करायला 

भाग पाडते आह.े कधीकधी विवचत्र पण उपयुक्त कपडे 
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घालनू, कॅप्टन जोन्सचा मखूवपणा चाललेला वदसतो. 

मतृात्म्यांची शक्ती वजिंत व्यक्तींच्या प्रत्यि कामी आली, तर 

ते खरे उपयकु्त असल्याचे म्हणता येईल. उदाहरणाथव 

पोवलसांना गनु्हगेारांचा शोध घेण्यासाठी त्याचा उपयोग 

झाला, तर ती खरी मदत ठरेल. त्याने शहाणपणाने तकव  केला, 

कदावचत खुनांची संख्या कमी होईल. मग तो त्या विनोदी, 

कुरूप माणसाला उत्तेजन देईल. 

विश्वास नसलेल्या माणसांबद्दल िातावलाप करून, 

काय उपयोग होता? त्या मावहतीचा काही उपयोग नसेल, तर 

त्याचे काही महत्िच नव्हते. मतृात्म्यांना भािना असतात. त्या 

सगळ्या नसुत्या भािना असतात. परंत ु बळी गेलेल्यांनी 

मारणाऱ्यांबद्दल दाखिलेल्या सहनशीलतेमळेु तो 

आश्चयवचवकत झाला. म्हणजे ते भतू असे होते, की अपराधी 

माणसाला वधक्कारणेही शक्य नव्हते. आवण कदावचत 

उजेडात न आलेले खुनी -- विश्वास असो िा नसो -- पण 

पछाडलेले होते. त्याबद्दल ते बढाया मारत नसािेत, नाही का? 

त्याने सडूबदु्धीने, दसुऱ्याचे िाईट वचंतणाऱ्या भािाने 

ओरडत, स्ितःचे मन िळित, पढुे चाल ू ठेिले, “जर माझा 
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कुणी खनू केला, तर मी त्याला ते विसरु दणेार नाही. मी 

त्याचा नाश करेन. तो मरेपयांत त्याला घाबरिेन.” 

त्याच्या बोटीच्या कप्तानाचे दसुऱ्यांना घाबरिणारे भतू 

इतके मखूवपणाचे होते, की काळ्या वमत्राचे मनोरंजन झाले ि 

तो दमनू, हसत सटुला. ह ेत्याचे मनापासून केलेले ितवन बघनू, 

कप्तान जोन्स वचडला.  

त्याने वचडून विचारले, “वमस्टर बंटर, यात एिढ े

गविवष्ठपणे हसण्यासारखे काय आह?े दिैी आत्म्याने तझु्याहून 

चांगल्या लोकांना घाबरिले आह.े त ूमला त्या आत्म्यांचे भतू 

करण्याची संधी दणेार नाहीस का?  

त्याचा फार िाईट स्िर ऐकून, बंटर थोडा िेळ थांबून 

वनघनू गेला.  

त्या रागािलेल्या, िेडया, आत्म्याने पछाडलेल्या 

माणसाने पढुे चाल ू ठेिले, “मला आश्चयव िाटणार नाही, 

कारण मी जे सांगतो आह,े त्याची दखल एखाद्या पशनेूही 

घेतली असती. पण ती न घेणाऱ्यांपैकी त ू आहसे. त ू तझु्या 

स्ितःच्या िवडलांच्या आत्म्यािर दखेील संशय घेशील, यात 

काही संशय नाही.” 
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ह े सिव बंटरच्या सहनशक्तीपलीकडे जाऊन तो 

कंटाळल्याने आवण काही खासगी दःुखाने वनराश झाल्याने, 

त्याचा स्ितःिरील ताबा सुटला.  

तो अचानक कप्तान जोन्सकडे चालत गेला आवण 

त्याच्या चेहऱ्याकडे जिळून िाकून बघत रावहला. तो 

खालच्या आिाजात म्हणाला,  

“तमु्हाला मावहती नाही, माझ्यासारखा माणसू काय 

करू शकतो.”  

कप्तान जोन्सने त्याचे डोके मागे टाकले. पण थोडीही 

हालचाल करायला, तो फारच आश्चयवचवकत झाला होता. 

बंटर पुन्हा चाल ूलागला. बराच िेळ त्याची ठराविक पाऊले 

ि बाजचू्या पाण्याचा लहानसा प्रिाह एिढे दोनच आिाज 

त्या समदु्राच्या शांत लाटांिर येत होते. कप्तान जोन्सने 

अस्िस्थपणे त्याचा घसा खाखरून साफ केला ि मोठ्या 

अवधकाराने, सरुविततेसाठी घाबरत, जहाजाच्या कडेकडेने 

चालायला सुरिात केली.  
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“वमस्टर बंटर, मखु्य वशडाचा उजिीकडील खालील 

कोपरा िरती ओढा. िारा उजिीकडून जिळून िहात 

असल्याचे, तुम्हाला वदसत नाही का?” 

बंटरने ताबडतोब उत्तर वदले, “हो, सर.” याची खरे तर काही 

गरज नव्हती आवण िारा ठीक िहात होता. तो कप्तानाची 

आज्ञा पाळत होता, तेव्हा कप्तान जोन्स स्ितःशीच बडबडत 

आला, “जेव्हा शीड गुंडाळायची गरज आह,े तेव्हा त ूडेकिर 

कप्तानाच्या थाटात चालत आहसे.” बोट चालिणाऱ्याला ऐकू 

जाईल, इतक्या जोरात तो ओरडला. मग तो माणसाच्या 

नजरेच्या टप्प्याच्या बाहरे जाईल, इतका मागे रेलला. जेव्हा 

तो पायऱ्यांच्या तळाशी पोचला, तेव्हा तो वस्थर उभा राहून 

विचार करू लागला.  

“तो एखाद्या सभ्य माणसाच्या आविभाविात 

असलेली, भयानक आक्रमक व्यक्ती आह.े मला अजून कोणी 

चांगले वमत्र नाहीत.” 

दोन रात्रींनंतर तो शांतपणे त्याच्या अंथरुणािर पडला 

होता, तेव्हा त्याच्या डोक्यािर सतत जड ठोके पडू लागले. ( 
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त्याची डेकिर जरुरी असल्याची खणू ) त्यामळेु तो पणूवपण े

जागा होऊन, अंथरुणािरून उडी मारून उठला.  

पायात काही न घालता, तो “काय झाले?” असे 

पटुपटुत, धािला. केवबनमधनू बाहरे पडतांना त्याने 

घड्याळात पावहले. मध्यरात्र होती. ”आता माझ्या वमत्राला, 

माझी काय गरज पडली?” असा विचार त्याने केला.  

बाहेर स्िच्छ चंद्रप्रकाशात, दिं पडलेली रात्र होती 

आवण जोरदार पण वस्थर झळूुक होती. त्याने रानटीपणे 

आजबूाजलूा बवघतले. वतथे जहाज चालिणाऱ्याव्यवतररक्त 

कुणीच नव्हते. तो चालक त्याला घाईने म्हणाला, 

“मी तमु्हाला बोलािले, सर. मी तुम्हाला आिाजाची 

खणू करण्यासाठी, जहाजाचे चाक िणभर थांबिले. मला 

िाटत,े आपल्या वमत्राला काहीतरी झाले आह.े” 

कप्तानाने धारदार आिाजात विचारले, “तो कुठे 

आह?े” 

तो मनषु्ट्य थोडा उदास होऊन म्हणाला, “मी त्याला 

शेिटचे पावहले, तेव्हा तो डेकिरील वशडीिरून पडला.”  
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“डेकिरील वशडीिरून पडला? तो वतथे काय करत 

होता? तो वतथे कशासाठी गेला होता?” 

“मला मावहती नाही, सर तो बंदराच्या बाजनेू चालत 

होता. नंतर तो माझ्या बाजलूा येण्यासाठी िळला, तेव्हा --- “ 

कप्तान ओरडला, “त ूत्याला पावहलेस?”  

“हो. मी त्याला पहात होतो. आवण मी काही आिाज 

ऐकला –-- काहीतरी भयानक असा आिाज. वशडाची मखु्य 

काठी तटुल्यासारखा --- काहीतरी त्याच्या अंगािर 

पडल्यासारखा.” 

कप्तान जोन्स एकदम चमकला ि अस्िस्थ झाला.  

तो म्हणाला, “इकडे ये. कुणी त्याला पाडले का” त ू

काय पावहलेस?” 

“काही नाही सर, मला मदत करा. मी काही बवघतले 

नाही. त्याने पसुटशी हाक मारली. हात पसरले. आवण मग तो 

--- दणका झाला. मी अजनू काही ऐकले नाही. त्यामळेु मी 

तमु्हाला आिाजाची खूण करण्यासाठी, जहाजाचे चाक 

िणभर थांबिले. 
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कप्तान जोन्स बोलला, “त ूघाबरलेला वदसतोस.” 

“हो सर, मी खपूच घाबरलो आह.े” 

कप्तानाने त्याच्याकडे रोखनू पावहले. जहाजाचा 

चाललेला प्रिास एक धोकादायक गढू झाले. शांत ि स्तब्ध 

अशा मखु्य डेकिर स्ितः जाऊन, बंटरचा शोध घेण्याचा 

त्याचा विचार वदसला नाही. त्याने काय केले, तर वतथे जाऊन 

हाका मारल्या. झोपेतून उठून लोक आले, तेव्हा तो त्यांच्या 

अंगािर ओरडला.  

“तमुच्यापैकी काहीजणांनी डेकच्या बंदराच्या 

बाजचू्या वशडीिर खालील बाजसू, बंटर वदसतो आह ेका ते 

बघा.” 

त्यांच्या चक्रािलेल्या चेहऱ्यांनी त्याला ताबडतोब 

सांवगतले, की तो वतथे पडलेला आह.े कोणीतरी घाबरुन 

ओरडले, “तो मेला आह.े” 

वमस्टर बंटरला त्याच्या खोलीत झोपिले ि वदिा 

लािला, तेव्हा तो खरच मेल्यासारखा वदसत होता. पण अजनू 

त्याचा श्वास चालू असािा. उपकप्तानाला बोलािनू डेकिर 
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जहाजाकडे बघण्यासाठी पाठिण्यात आले. व्यिस्थापकाला 

बंटरजिळ बोलािण्यात आले. समुारे तासभर कप्तान जोन्स, 

त्याला शदु्धीिर आणायचा प्रयत्न करत होता. शेिटी वमस्टर 

बंटरने डोळे उघडले. पण तो बोल ूशकत नव्हता. तो धक्का 

बसल्याने, बधीर झाला होता. कप्तान जोन्सने वदव्याचा उजेड 

पाडला ि व्यिस्थापकाने बंटरच्या मोठ्या जखमेला मलमपट्टी 

केली. त्याना त्यासाठी बंटरचे बरेच काळेभोर केस कापािे 

लागले. ह े केल्यािर थोडा िेळ त्याच्याकडे बघनू, ते दोघे 

केवबनबाहरे गेले. जातांना कप्तान जोन्स म्हणाला, “हा रम 

घेतल्याचा पररणाम असािा.” 

“हो सर.” 

“पणूवपणे शदु्धीत असणारा माणसू, असा वशडीिरून 

बटाट्याच्या पोत्यासारखा पडणार नाही. जहाज तर एखाद्या 

चचवइतके वस्थर आह.े” 

“सर, मला िाटते, त्याला चक्कर आली असािी.” 

“असेल. पण त्याला भोिळ येऊन पडायचा, त्रास 

नव्हता. हा मनषु्ट्य तरुण नसला, तरी पण ‘तारुण्याच्या 

जोशात’ होता. मला तरी त्याच्याइतका उत्साही, कोणी 
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मावहती नाही. त्याच्याकडे त्याचा दारूचा खासगी साठा होता 

का? तलुा असे िाटत नाही का, की त्याने काही उत्तेजक पेय 

घेतले असेल? मला अलीकडे तो अनेक िेळा, विवचत्रपण े

िागतांना वदसला. मला जाणिले, की तो अन्न कमी घ्यायचा.  

“सर, त्याच्या केवबनमध्ये रमची एखादी बाटली 

सापडली, तरी ती खपू जनुी अस ू शकेल. आपल्याला 

लागलेल्या मागील िादळानंतर, मी त्याला एक काचेचा पेला 

फेकताना पावहले होते. पण त्याने काही वसध्द होत नाही. 

काही झाले तरी तमु्ही त्याला, दारुडा म्हण ूशकणार नाही.” 

कप्तानने उत्तरादाखल शेिटी ते कबलू केले. पनु्हा 

वदिसभराच्या कामांना जुंपनू घेण्यापूिी वनदान तासभर तरी 

झोप वमळेल, या विचाराने, व्यिस्थापकाने पॅसेजमधनू पळ 

काढायचा प्रयत्न केला.  

कप्तान जोन्सने डोके हलिले.  

“काहीतरी गढू आह.े” 
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“सर, आवत्मक शक्तीमळेु डेकिर आपटलेले त्याचे 

अंड्याच्या किच्यासारखे डोके फुटले नाही. त्या माणसांनी 

मला सांवगतले, की इचंभराच्या फरकाने तो बचािला.” 

व्यिस्थापकाने यकु्तीने पळ काढला.  

कप्तान जोन्सने उरलेली रात्र ि त्यानंतरचा सबंध 

वदिस त्याच्या ि काळ्या वमत्राच्या खोलीत घालिला. 

त्याच्या खोलीत तो त्याचे दोन्ही हात गडुघ्यांिर ठेऊन, ओठ 

घट्ट वमटून ि कपाळािर वितीजसमांतर ठळक आठी घेऊन 

बसला. त्याच्या केस नसलेल्या डोक्यापयांत, सतत त्याचे हात 

सािकाश हलित रावहला. काळ्या वमत्राच्या खोलीत, तो 

अधविट शदु्धीत असलेला बघत, ओठांिर बोट ठेऊन बराच 

िेळ उभा रावहला.  

तीन वदिस वमस्टर बंटर काही बोलले नाहीत. 

लोकांकडे ते ओळखीचे कटाि टाकत होते. पण त्यांना 

विचारलेले प्रश्न, बहुधा त्यांना ऐकू येत नव्हते. त्यांचे अजनू 

थोडे केस कापले गेले आवण ओल्या पट्टीने त्यांचे डोके बांधले 

गेले. त्याना त्यांच्या कलाने, थोडे थोडे अन्न देऊन, स्िस्थ 
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केले गेले. वतसऱ्या वदिशी रात्रीच्या जेिणाच्या िेळी, 

व्यिस्थापकाने कप्तानाला म्हटले,  

“डेकच्या वशडीिरील या अधवगोलाकार िासच्या 

पट््टया फारच धोकादायक आहते.” 

कप्तान जोन्स खिचटपणे म्हणाला, “खरे की काय? 

एखाद्या धडधाकट माणसाला बैलासारखे पडायला, त्याहून 

िेगळे काही कारण असणार.” 

व्यिस्थापक तो दृष्टीकोन ऐकून, प्रभावित झाला. हे 

काहीसे खरे असले पावहजे, असा विचार त्याने केला.  

कप्तान घोगऱ्या आिाजात बोलला. “आवण हिा 

चांगली होती, सिव काही कोरडे होते. आवण जहाज वस्थर 

होते.” 

कप्तान जोन्स कािेबाजपणे बघत होता. 

व्यिस्थापकाने जेिण करतांना, अवजबात तोंड उघडले नाही. 

पण त्याने केलेल्या वनरागस शेरेबाजीने, कप्तान जोन्स वचडला. 

कारण त्या िासच्या पट््टया त्याच्या वशफारसीनसुार, डेकची 
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शोभा िाढिण्यासाठी सफरीिर वनघण्यापिूी बसिल्या गेल्या 

होत्या.  

चौर्थया वदिशी वमस्टर बंटर, बरेच बरे वदस ू लागले. 

अथावत अजनू हालचाल करायला, राजी वदसत नव्हते. पण 

त्यांच्याशी बोललेले, त्यांना समजत होते. िीण आिाजात ते 

थोडे बोल ूशकत होते.  

कप्तान जोन्स आत येत जागरूकपणे त्याच्याकडे 

बराच िेळ बघत, फारशी सहानुभतूी न दाखिता म्हणाला, 

“वमस्टर बंटर, तमु्ही तमुच्या या अपघाताचा ितृांत आम्हाला 

दऊे शकाल का? 

वमस्टर बंटरने त्याचे गुंडाळलेले डोके थोडे हलिले 

आवण त्याचे वनळे थंड डोळे कप्तान जोन्सच्या गोंधळलेल्या 

चेहऱ्यािर वस्थर केले --- आठ्या असलेले कपाळ, 

कशािरही विश्वास ठेिणारे डोळे ि  मखूावसारखे खाली 

लटकलेले तोंड असलेल्या कप्तान जोन्सच्या चेहऱ्यािर --- 

वस्थर केले. जसे काही बंटर या सिव गोष्टींचा आढािा घ्यायला 

बघत होता. कप्तानाच्या चेहऱ्याचा बारकाईने ठाि घ्यायला 

बघत होता.  
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विवशष्ट आिाजात वमस्टर बंटर शास रोधनू बोलले, 

“तो अपघात नव्हता.” 

कप्तान जोन्सने विचारले, “म्हणजे तमु्हाला पडण्याचा 

आजार नाही, असे तमु्हाला म्हणायचे आहे का? असे 

घडल्यािर तमु्ही स्ितःला जहाजाचा मखु्य अवधकारी, असे 

म्हणि ूशकता?” 

काहीतरी िाईट घडणार आह,े अशा दृष्टीने बंटर, उत्तर 

न दतेा, फक्त बघत रावहला. त्याच्या पायाखालचे जहाज थोडे 

हलले.  

“मग कशामळेु तमु्ही पडलात?” 

बंटरने स्ितःला थोडे उंच केले आवण सरळ कप्तान 

जोन्सच्या नजरेला नजर दते अगदी कुजबजुत्या स्िरात 

बोलला,  

“तमु्ही --- बरोबर --- होतात.” 

त्याने मागे पडून डोळे वमटले. कप्तान जोन्स त्याला 

अजनू बोलके करू शकला नाही. व्यिस्थापक केवबनमध्ये 

आला, तेव्हा तो गप्प होता.  
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पण त्याच रात्री, वनरीिण न करता, कप्तान जोन्स 

हळूच दार उघडून बंटरच्या केवबनमध्ये आला. तो फार थांबू 

शकला नाही. तो खपू उत्सुक ि उद्दीवपत झालेला वदसत होता. 

बंटर उदास, घाबरलेल्या अिस्थेत शांतपणे त्याच्या पलंगािर 

पडलेला होता. पण जागाच होता. 

बंटर न हलता, खपू ताणाखाली असलेल्या अिस्थेत 

बोलला,  

“मला िाटते तुम्ही येथे, माझे िाईट नशीब बघायला 

ि तमुचे यश झळकिायला येता.”  

िरिर सांत्िन करायचा आि आणत, पण चमकून 

कप्तान जोन्स उद्गारला, “शांत व्हा. मला काही सांगायचे 

आह.े” 

“तमुचे चाल ूद.े तुम्ही आवण तमुची भतेु! एका वजिंत 

माणसािर तमु्ही कुरघोडी केली आह.े” 

बंटरने ह े हळू आिाजात, त्यात फार भािना न 

ओतता, म्हटले. 
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कप्तान जोन्सने आश्चयवचवकत होत, कुजबजुत्या स्िरात 

विचारले, “तुम्हाला त्या रात्री काही अवद्वतीय अनभुि आला 

का? तमु्ही माझ्या जहाजािर भतू आलेले पावहले का?” 

वबचाऱ्या बंटरचा बराचसा चेहरा बांधला गेला नसता, 

तर त्याच्या चेहऱ्यािर, विरोधाचे, लाजेचे ि उबग आल्याचे 

भाि वदसू शकले असते. िाईट होण्याची चाहूल लागलेल्या 

त्याच्या चॉकलेटी भिुया, पांढऱ्या कापडािर उठून वदसतांना, 

त्याने मोठ्या  प्रयत्नाने तोंडातनू शब्द काढले, 

“हो, मी बवघतले.” 

कप्तान जोन्स सोडून इतर कुणालाही, त्याच्या 

डोळ्यातील ददुिैी, उदास भाि पाहून, दया आली असती. 

पण कप्तान जोन्स विजयाने उद्दीवपत होऊन, फार उत्सुक झाला 

होता. थोडासा घाबरलेलाही होता. तो त्या भतुाखेतािर ि 

आवत्मक शक्तीिर विश्वास न ठेिणाऱ्या माणसाकडे, त्याच्या 

खोल लावजरिाण्या दःुखाकडे, जराही लि न दतेा, ते टाकाऊ 

असल्यासारखा पाहू लागला. तो साधारणपणे त्याच्या 

आसपासच्या माणसांच्या रागालोभाची कधीच पिाव करत 

नसे. यािेळी तर काय झाले, ह े जाणनू घ्यायला तो फारच 
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उत्सकु होता. त्या डोके बांधलेल्या माणसाकडे उत्सुक नजर 

टाकत, थोडे थरथरत त्याने विचारले, 

“आवण त्याने, --- त्या भतुाने, तुला खाली पाडले 

का?” 

बंटर जोशपणूव आिाजात म्हणाला, “काय? मी 

तमु्हाला भतुाने पाडण्यासारखा  मनषु्ट्य िाटतो का? मी 

तमु्हाला त्या वदिशी रात्री काय म्हणालो, ते आठित नाही 

का? माझ्यापेिा बरी माणसे --- ओहो! तमुच्या जहाजासाठी 

माझ्याहून चांगला माणसू शोधण्यासाठी, तुम्हाला फारच 

काळ शोध घ्यािा लागेल.” 

कप्तान जोन्सने बंटरच्या अंथरुणाकडे त्याचे ठाम बोट 

दाखिले. 

तो म्हणाला, “त ूघाबरलेला आहसे. हचे खरे आह.े त ू

घाबरलेला आहसे. एिढेच काय, त्याला काही भतू िगैरे 

वदसले नाही, तरी जहाज चालिणारा माणसूदखेील घाबरला 

होता. त्याला काही अमानिी असे िाटले. वमस्टर बंटर, 

तमु्हाला तमुच्या अविश्वास दाखिण्याची वशिा वमळाली 

आह.े तमु्ही घाबरला आहात.” 
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बंटर म्हणाला, “समजा, मी घाबरलो असतो, तर 

तमु्हाला काय िाटते, मी काय पावहले असेल? मला पछाडेल 

अशा भतुाची, तुम्ही कल्पना करू शकता का? तमु्ही नेहमी 

त्या प्राध्यापक कँ्रकची ि त्या पत्रकाराची गोष्ट सांगत असता, 

की कसे त्याला दपुारचा चहा आणनू दणेारे बाईचे भतू वदसले, 

तसे माझ्या बाबतीत शक्य नाही. नाही. मला जे वदसले, ते 

कसे होते, ते मी तमु्हाला सांग ूशकत नाही. प्रत्येक माणसाची 

भतेु िेगळी असतात. तमु्हाला कल्पना करता येणार नाही --- 

“ 

दम लागल्याने बंटर थांबला. कप्तान जोन्सने त्याच्या 

आिाजातील अंतस्थ समाधानाने शेरा मारला, 

“मला नेहमी असे िाटत आले आह,े की त ू म्हणजे 

कशासाठीही तयार असलेला मनषु्ट्य आहसे. छापा काटा 

खेळण्यापासून ते खषुीने खनू करेपयांत, कशालाही! ठीक 

आह.े ठीक आह,े त ूघाबरला होतास, एिढे नक्की.” 

बंटर अहमंन्यतेने म्णाला, “मी मागे झालो. बाकी 

काही मला आठित नाही.” 
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“जहाजाचा चालक मला म्हणाला, की काहीतरी 

अंगािर येत असल्यासारखा, त ूमागे झालास.” 

बंटरने स्पष्ट केले, “तो काहीतरी आतनू बसलेला 

धक्का होता. कप्तान जोन्स, हे फार अिघड असल्याने, 

तमु्हाला समजणार नाही. तमुचे ि माझे आयषु्ट्य सारखे नाही. 

मी बदललो आह ेह े पाहून, तमुचे समाधान झाले नाही का? 

कप्तान जोन्स उत्सकुतेने म्हणाला, “आवण तमु्ही अजून काही 

मला सांग ूशकत नाही?” 

“नाही. मी सांग ूशकत नाही. मी सांगणारही नाही. मी 

सांवगतले, तरी त्याचा काही उपयोग नाही. तो अनभुि ज्याचा 

त्यानेच घ्यािा. तमु्ही असे म्हण ू शकता, की मला वशिा 

वमळाली. पण मला असे िाटत नाही.” 

कप्तान जोन्स म्हणाला, “फार छान! तुम्हाला असे 

नाहीच िाटणार. पण लिात ठेिा, मी माझे वनष्ट्कषव काढू 

शकतो.” 

“सर, तमु्हाला पावहजे ते करा. पण तमु्ही जे काही 

बोलाल, त्याने मी मळुीच घाबरणार नाही. तुम्ही भूत नाही 

आहात.” 
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“अजनू एकच. तमु्ही त्या वदिशी रात्री आवत्मक 

शक्तीबद्दल जे काही म्हणालात, त्याचा याच्याशी काही संबंध 

आह ेका?”  

बंटर त्रासलेला ि कोड्यात पडलेला वदसला. 

“मी काय म्हणालो?” 

“तमु्ही मला म्हणालात की तमुच्यासारखा माणसू 

काय करू शकतो, याची मला कल्पना नाही.”  

“ह.ं आठिले.” 

कप्तान जोन्स म्हणाला, “फार छान! माझी आता 

खात्री झाली. मला आनंद आह,े की मी तमुच्यासारखा नाही. 

आत्म्यांशी माझा संिाद होऊ शकतो, ही माझी खावसयत 

असल्याबद्दल, मी अजनूही ठासनू सांगेन. हो सर, पण त्या 

पद्धतीने नाही.” 

गरीब वबचाऱ्या बंटरने हताश होऊन काही आिाज 

काढला. 

“यामळेु मला िीस िषाांनी म्हातारा झाल्यासारखे 

िाटते आह.े” 
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कप्तान जोन्स मकुाट्याने वनघून गेला. आवत्मक 

शक्तीच्या जाणीिेने तो जादापणा करणारा उद्धट माणसू नम्रतेने 

िाकला, यामळेु तो खषू झाला. ही पणूव घटना ही त्याच्या 

दृष्टीने, अवभमानास्पद ि समाधान दणेारी होती. त्याला 

काळ्या वमत्राबद्दल काहीसा आदर िाटू लागला. ह ेखरे होते, 

की पढुील भेटींमध्ये बंटर फार नम्र ि त्याच्यात फरक 

पडलेला, वदस ू लागला. आवत्मक शक्तीपासून संरिणाच्या 

बाबतीत, तो कप्तानािर अिलंबनू राहू लागला. तो त्याला 

असे वनरोप पाठि ूलागला, “मला फार उदास िाटते आह.े” 

मग कप्तान जोन्स बंटरच्या गरम खोलीत येऊन तासनतास 

बसे. त्याला बंटरने असे बोलािल्याबद्दल अवभमान िाटे.  

कारण वमस्टर बंटर आजारी होता. आवण खपू वदिस 

त्याचे अंथरूण सोडू शकत नव्हता आवत्मक शक्ती वजिंत 

माणसाशी संिाद साध ूशकते, यािर तो विश्वास ठेऊ लागला 

--- फार मनापासनू नव्ह े--- तशी अपेिा त्याच्याकडून करण े

चकुीचेच होते --- थोड्या गंभीरपणे का होईना, पण ठामपणे, 

असे म्हणता येईल. आपल्या परृ्थिीत परुल्या गेलेल्यांशी संपकव  

साधणाऱ्या कप्तान जोन्सप्रमाणे, मात्र नव्ह.े अगदी पणूवपण े
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नव्ह,े पण काही अंशी तरी तो आवत्मक शक्तीचा परुस्कताव 

झाला. एका दपुारी जहाज आधीच बंगालच्या खाडीच्या 

उत्तरेस वशरले होते, व्यिस्थापकाने कप्तानाच्या केवबनचे दार 

ठोठािले. आवण ते न उघडता, म्हटले,  

“सर, वमस्टर बंटर, तमु्हाला िणभर बोलाित आहते. 

ते काही िेगळ्या अिस्थेत असािेत.” 

कप्तान जोन्स ताबडतोप उडी मारून उठला.  

“हो. त्याना सांगा, मी येतो आह.े” 

त्याने विचार केला, ’त्याला अजनू काही आवत्मक 

सािात्कार झाला की काय --- ते सदु्धा वदिसा उजेडी?’ 

तशी आशा िाटून तो खषू झाला. अगदी तसेच झाले 

असेल, असे नाही. तरीही त्याने बंटरला खचुीत बसून, रेलनू 

पडलेले पावहले. बरेच वदिस त्याची तब्येत चांगली होती. पण 

तो अजनू डेकिर आला नव्हता --- गरीब वबचाऱ्या बंटरला 

काहीतरी परेुसे विवचत्र सांगायचे होते. त्याने त्याचा चेहरा 

हाताने झाकून घेतला होता. दःुखी झाल्यासारखे त्याचे पाय 

सरळ ताणले गेले होते.  
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“आता काय झाले?” कप्तान जोन्स दयाळूपणे 

ओरडला. कारण एखाद्या गरीब पाळीि प्राण्यासारख्या 

झालेल्या बंटरला बघायला, त्याला खरे तर आनंद होत होता.  

आजाराने िस्त माणसू हातिारे करून ओरडला,  

“बातमी? खरे तर बातमीच, कप्तान जोन्स. घबराट ि 

सच्चेपणा कोण नाकारू  शकेल? दसुरा कोणी असता, तर 

मेलाच असता. तमु्हाला जाणनू घ्यायचे आह े का, मी काय 

पावहले? मी तमु्हाला एिढेच सांग ू शकतो, की ते 

बवघतल्यापासून माझे केस पांढरे होऊ लागले आहते.” 

बंटरने चेहऱ्यािरून त्याचे हात काढले. आवण 

खचुीच्या दोन्ही बाजलूा ते मतृ असल्यासारखे लोंबकळू 

लागले. अंधार होत आलेल्या केवबनमध्ये, तो मोडून 

पडल्यासारखा वदसत होता.  

कप्तान जोन्स अडखळत बोलला, “त ू काही बोल ू

नकोस. केस पांढरे होऊ लागले आहते? मी वदिा लाितो.” 

जेव्हा वदिा लागला, तेव्हा ते चमत्काररक दृष्ट्य सरळ 

पढुे आले. त्याच्या अंगाच्या भोकांमधनू भयानक भीतीदायक, 
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रागीट आवत्मक शक्ती जण ू बाहरे पडत होती. त्याच्या 

गालांजिळ ि डोक्याजिळ जण ु चंदरेी धकेु तरळत होते. 

त्याची छोटीशी दाढी, वपकासारखे उगिलेले, काळे नसनू 

करडे असलेले, जिळजिळ पांढरे केस! 

थरथरणारे, चेहरा उतरलेले वमस्टर बंटर कामासाठी 

डेकिर आले, तेव्हा त्यांनी स्िच्छ दाढी केलेली होती. पण 

त्यांचे डोके पांढरे होते. हात आश्चयावने गुंतलेले होते. सगळे 

आपापसात कुजबजु ूलागले, “दसुरा मनषु्ट्य” सिवसाधारणपण े

चमत्कारीकपणे असे ठरले, की काळ्या वमत्राने ‘काही 

पावहलेले आह.े’ फक्त जहाजाचा चालक म्हणत होता, तो 

‘कशाने तरी दचकला आहे.’  

या दोन्हीत फारसा फरक नव्हता. दसुऱ्या बाजलूा 

प्रत्येकाने कबूल केले, की त्याला थोडी शक्ती आल्यािर 

त्याचा हालचाली, पूिीपेिा झटपट झाल्या आहते.  

एक वदिस, कलकत्त्यात कप्तान जोन्सने एका 

पाहुण्याला पांढऱ्या केसांच्या काळ्या वमत्राकडे वनदेश करून 

जाहीरपणे सांगतांना ऐकले, 

“तो मनषु्ट्य आयषु्ट्याच्या महत्िाच्या टप्प्यािर  आह.े” 
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अथावत जेव्हा वमस्टर बंटर लांब होते, तेव्हा मी वमसेस 

बंटरला माझी काही कामासाठी गरज आहे का, हे 

विचारायला, दर शवनिारी बोलाित असे. असे समजले जाई, 

की मी ते काम करेन. वतला त्याच्याकडून खचावसाठी अधाव 

पगार वमळत असे. तो आठिड्याला साधारण एक पौंड इतका 

असे. वतने पिेूच्या टोकाला एका शांत जागी, एक खोली 

घेतली होती.  

मग मी असे ऐकले, ह ेपषु्ट्कळसे खरे होते, की बंटरला 

पवश्चम समदु्री व्यापार सोडून द्यायला लागल्यािर, म्हणजेच 

त्याचे जहाज ि नशीब बुडाल्यािर, तो सिव कठीण सफरींिर 

मखु्य ऑवफसर म्हणून जाऊ लागला --- त्या काळी बंटर 

सकाळी सात िाजता एक पेलाभर गरम पाणी ि कोरडा पाि 

खाऊन बाहरे पडे.  

 विशेषतः ते विचारात पडणार नाहीत, ज्यांना वमसेस 

बंटर मावहती आहते. मी त्या िेळी त्यांचे असे काहीतरी 

पावहले होते, की ते पावहल्यािर माझ्या अंगािर शहारा 

आल्याचे मला आठित होते. त्या शरू बाईने तेव्हा कसे वदिस 
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काढले असतील, याची आपण कल्पनाही करू शकणार 

नाही. 

सफायरने कलकत्ता सोडल्यािर, ती खपू काळजी 

करत असे. ती मला म्हणत असे, “वबचाऱ्या विन्स्टनसाठी ह े

इतके भयानक आह”े  --- विन्स्टन ह ेबंटरचे नाि आह े--- मी 

वतला हर प्रकारे समजिण्याचा प्रयत्न केला. नंतर वतला एका 

कुटंुबातील लहान मलुांना वशकिण्याचे काम वमळाले. वतचा 

अधाव वदिस वतथे जाऊ लागला. हा व्यिसाय वतच्यासाठी 

चांगला ठरला. 

कलकत्त्याला वतला आलेल्या पवहल्या पत्रात बंटरने 

वतला सांवगतले, की तो डेकिरील वशडीिरून पडला आवण 

डोक्याला लागले. पण देिाच्या दयेने हाडे मोडली नाहीत, 

एिढेच. अथावत वतला त्याच्याकडून, दसुरी पत्रेही आली पण 

त्या भटक्या बंटरने अकरा मवहन्याच्या दीघव काळात मला 

एकही ओळ वलवहली नाही. त्यामळेु मी सहज असे समजलो, 

की सिव काही ठीक चालले आह.े काय चालले आह,े याची 

कोणाला कल्पना होती? 
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नंतर एक वदिस वमसेस बंटरला शहरातील 

िवकलाच्या कायावलयातनू पत्र आले. त्यात वतचे काका 

िारल्याचे वलवहले होते --- वतचे ियस्क िाईट स्िभािाचे 

काका --- वनितृ्त शेअर दलाल, वनषु्ठर, जनु्यापरुाण्या 

िस्तसूारखा, िषावनुिषे जगलेला --- मला िाटते तो 

जिळजिळ नव्िदीचा होता. मला जर या वमवनटाला या 

म्हातारड्या भतुाला भेटायची िेळ आली असती, तर मी 

त्याचा गळा आिळून, त्याला ठारच केले असते.  

बंटरशी लग्न केल्याबद्दल त्याच्या पतुणीला, या 

नरपशूने कधीच माफ केले नाही. जेव्हा लोकांनी त्याला 

सांवगतले, की त्याची चाळीस िषावची पतुणी लंडनमध्ये 

विपन्नािस्थेत आह,े तेव्हा तो फक्त म्हणाला, “त्या मखूव 

मलुीला चांगला धडा वमळाला.” 

मला िाटते त्याला वतला उपाशी अिस्थेत, तसेच 

ठेिायचे होते. आवण लगेच तो पश ूमतृ्यपुत्र न करता, िारला. 

त्याला ती पतुणी सोडून कुणी नातेिाईक नव्हते. पण आता 

बंटर श्ीमंत असामी झाले होते. 
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तरीही वमसेस बंटर हृदयद्रािक पद्धतीने खपू रडली. 

इतर कुठल्याही बाईच्या बाबतीत ते ढोंग ठरले असते. वतला 

अथावत निऱ्याला कलकत्त्याला ह े कळिायचे होते. पण मी 

वतला हातातील ‘वनयतकावलक’ दाखिले. त्यात असे 

वलवहले होते, की जहाज आठिड्यापिूीच घरी यायच्या 

मागावला लागले  आह.े त्यामळेु आम्ही थांबून बसून रावहलो 

आवण रोज वप्रय विन्स्टनबद्दल बोलत रावहलो. एका खाडीच्या 

मखुाकडून येणाऱ्या डाकबोटीिरील वनरोपानसुार सफायर 

सखुरूप असल्याचे शंभर वदिसांपिूीच समजले होते.  

ती म्हणाली, “मी त्याला भेटण्यासाठी डंकीकव ला जाते 

आह.े डंकीकव ला सफायरमधनू ज्यटूची खोकी उतरिायची 

होती. तेव्हा त्या बाईचा ‘हुशार वमत्र’ म्हणनू मला, वतचा 

मागवदशवक बनून जायचे होते. ती दखेील मला आजपयांत, 

वतचा ‘हुशार वमत्र’ म्हणते. पण मी काही लोकांना माझ्याकडे, 

मी फसव्या ि लबाड असल्या सारख्या, विवचत्र नजरेने 

बघतांना पावहले आह.े 

डंकीकव ला वमसेस बंटरला एका हॉटेलमध्ये 

वस्थरस्थािर केल्यािर, मी गोदीकडे वनघालो --- ती उतरती 
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दपुार होती --- आवण आश्चयव म्हणजे जहाज वतथे आलेले 

होते. जोन्स वकंिा बंटर वकंिा दोघांनीही ते मोठ्या कष्टाने, 

खाडीतनू इथे आणले असािे. ते परिाच इथे येऊन दाखल 

झाले होते आवण ताफ्लयातील लोकांचे पगारिाटप आधीच 

झाल े होते. मी त्यािरील, रजेिर घरी जाणाऱ्या दोन मलुांना 

भेटलो. एका िें च माणसाच्या हातगाडीिर सामान लादनू ते 

एखाद्या मकु्त पक्षयाच्या आनंदात चालले होते. मी त्याना 

जहाजािर बंटर आह ेका, ते विचारले.  

त्यातील एकजण म्हणाला, “ते जेट्टीिर जहाजाच्या 

नांगरणीकडे लि दते आहेत.” मी त्याचे पांढरे डोके पावहले, 

तेव्हा मला वकती धक्का बसला असेल, याची तुम्ही कल्पना 

करू शकता. मी त्याला फक्त एिढेच सांग ूशकलो, की त्याची 

बायको शहरातील हॉटेलमध्ये आह.े तो मला सोडून 

ताबडतोब त्याची टोपी आणण्यासाठी गेला. त्याच्या चपळ 

हालचाली बघनू, मला निल िाटले.  

आयषु्ट्याच्या महत्िाच्या टप्प्यािर असलेल्या काळ्या 

वमत्राची, मदु्दाम रुबाबात डौलदारपणे चालण्याची ऐट बघनू, 

लोकांना आश्चयव िाटे. सिव ियस्क माणसांमध्ये हा पांढरे 
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केसिाला निलपणूव रीत्या चपळ म्हणनू उठून वदसे. मला तो 

पिूीपेिा जास्त चपळ िाटला नाही. केसांच्या रंगामळेु 

काहीसा फरक पडणे, घडून आले होते. डोळ्यांचेही तसेच. 

काळे केसिाला लबाड माणसू, थंडपणे, भीतीदायकपणे, 

झडुुपाआडून आकषवक नजर टाकत असे. तोच आता पांढऱ्या 

भिुयांखालनू, वनरागस मुलासारखी स्िच्छ चकाकीत नजर 

टाकू लागला होता.  

अवधक उशीर न लािता, मी त्याला वमसेस बंटरच्या 

खासगी खोलीत घेऊन गेलो. वतने वतच्या मेलेल्या रािसी 

काकांबद्दल, डोळ्यातून एक अश् ूढाळला ि नंतर ती वतच्या 

विन्स्टनला आवलंगन दऊेन भेटली. वतने त्याला सांवगतले, की 

त्याने परत वमशा िाढिल्या पावहजेत. त्या बाईने सोफ्लयािर 

बसकण मारली ि मी बंटरच्या िाटेतून बाजलूा झालो. त्याने 

त्याचे मोठे हात हलित, खोलीत फेऱ्या मारायला सरुिात 

केली. त्याने त्या संध्याकाळी भािनावतरेकाने, खपू िेळा 

जोन्सला या हातापासून त्या हातापयांत फाडून काढले.  

“मी पडलो? अथावत मी पडलो. त्या मखूावने 

बसिलेल्या िासच्या पट्टीला अडखळून, मागे तोल जाऊन मी 
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पडलो. माझा शब्द लिात ठेि. मी जहाजािर देखरेख करत, 

डेकिरील ती वशडी चढत होतो. मला समजेना की मी वहदंी 

महासागरात आह,े की चंद्रािर. मी िेडा झालो होतो. माझ े

डोके काळजी करून, चक्रािनू गेले होते. मी तू वदलेली 

औषधाची आश्चयवकारक पुडी काढली. ( ह ेतो मला म्हणाला. 

) मागच्या िादळात, तू मला वदलेल्या सिव बाटल्या खणातनू 

बाहेर पडून फुटून गेल्या. मी जेव्हा आरडाओरडा ऐकला, 

तेव्हा मला स्ितःला बदलण्यासाठी काही कोरड्या िस्त ू

वमळाल्या. जेव्हा मी कप्तान जोन्सचा आरडाओरडा ऐकला, 

की सगळ्यांनी इकडे या, तेव्हा मी चक्कर येण्यासाठी तयार 

झालो.  

“नाही. इकडे बघ ---- फसिणे चांगले नाही. पण 

एखाद्याला तसे करण्यािाचून, काही इलाजच नसेल तर काय! 

तलुा मावहती आह,े जेव्हापासनू मी पवश्चमी समदु्री व्यापारी 

बोटींिरील तरुण लोकांकडून हाकलला गेलो, फक्त माझ्या 

काळ्या पांढऱ्या केसांमळेु! तेव्हापासून मला निीन जहाजािर 

नोकरी वमळणे वकती दरुापास्त झाले होते, याची तलुा कल्पना 

आह.े माझ्याकडे काही तरणोपाय उरला नव्हता. आम्ही दोघे 
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निरा बायको एकाकी झालो होतो --- वतने माझ्यासाठी 

सिवस्िाचा त्याग केला --- वतची गरज म्हणजे कोरड्या 

पािाचा तकुडा, एिढीच उरली --- “ 

त्याने हॉटेलमधील िें च टेबलािर बंद मठुीने जोरात 

दणका वदला.  

“मी वतच्यासाठी, रक्तपात करणारा लटुारू चाचाही 

झालो असतो. जेव्हा मला तू वदलेले निलपणूव औषध 

सापडले --- तेव्हा मी गपुचूप माझे केस पांढरे रंगिले.  

त्याने स्ितःला तपासले.  

“आवण तसेही त्या मला वमळालेल्या संधीचा फायदा 

मी घेतला. ते औषध जालीम होते. समदु्राच्या खारट 

पाण्यानेही तो पांढरा रंग जात नव्हता. तमुचे केस असेपयांत तो 

तसाच रावहला असता.” 

मी म्हणालो, “ठीक आह.े पढुे सांगत रहा.” 

त्यानंतर तो जोन्सबद्दल इतक्या रागारागाने बोल ू

लागला, की त्याची बायको घाबरून गेली. आवण मी 

डोळ्यात पाणी येईपयांत हसलो.  
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“अत्यंत कदू्र अशा कप्तानाच्या मजीस उतरायचे, 

म्हणजे काय वदव्य होते, याचा त ूविचार कर. त ूकल्पना करू 

शकतोस, की त्या लंगड्या जोन्सने माझ्यािर काय पाळी 

आणली. मला मावहती होते, की एखाद्या आठिड्यात केस 

पांढरे होतील. आवण जहाजािरील ताफा? त्यांच्याबद्दल त ू

काही कल्पना करू शकतोस? 

मी सगळ्यांसमोर नाटक सरुु ठेिले. आम्ही 

कलकत्त्याला येईपयांत काय माझे आयषु्ट्य होते! आवण एकदा 

वतथे पोचल्यािर, मी ते वभरकािनू वदले. अधवपगार बंद झाला. 

अॅनी इथे एकटी, पैशांवशिाय कशीबशी जगणारी --- आवण 

मी परृ्थिीच्या दसुऱ्या टोकाला, काय समजलास?” 

मी वदिसातून दोनदा दाढी करायचा विचार केला. पण 

मी माझे डोके भादरू शकत होतो का? काही उपाय नव्हता --- 

काहीच उपाय नव्हता. मी जोन्सच्या जहाजािरून 

उतरल्यावशिाय, आवण नंतरही --- असे सगळे विचार माझ्या 

डोक्यात खदखदत असतांना, मी वतथे रात्री कसा काय झोपत 

असेन, याचे तलुा निल िाटेल. मी स्ितःला पडतांना पावहले 

--- मग दणका --- आवण पणूव अंधार.  
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जेव्हा मी शदु्धीिर आलो, तेव्हा ती डोक्याची जखम 

माझा शहाणपणा दाखित होती. मला सगळ्याचा इतका उबग 

आला होता, की मी दोन वदिस कुणाशी काही बोललो नाही. 

त्याना िाटले, की माझ्या मेंदलूा धक्का बसला आह.े मग 

माझ्यासारख्या मखूाविर, भतुाने पररणाम केला असल्याची 

अफिा उठली. मी विचार केला, “ओहो, जोन्सला भतेु 

आिडतात. ठीक आह.े आता तलुा स्मशानाच्या पलीकडील 

नाट्य खेळािे लागेल.” 

“मी गोष्ट शोधनू काढायचा, त्रासही घेतला नाही. मला 

हिे असते, तरी मी भतुाची कल्पना करू शकलो नसतो. मी 

प्रयत्न केला असता, तरी सतत झोपनू राहू शकलो नसतो. 

त्यासाठी मी त्यालाच कामाला लािले. तुला मावहती आहे 

का, तो स्ितहून शांतपणे, त्या कामाला लागला. असा समज, 

ज्यासाठी मी कधी काळी त्याला मरणांवतक छळले होते 

आवण --- “ 

वमसेस बंटर सोफ्लयािरून म्हणाली, “बापरे, भयानक 

माणसू!” मग वतथे सामसमू झाले.  
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थकलेल्या आिाजात बंटर परत बोलला, “मग 

घराच्या िाटेला लागल्यािर, त्याने माझे डोके खाल्ले नाही. 

तो माझ्यािर पे्रम करू लागला. त्याला माझा अवभमान िाटू 

लागला. मी बदललो. मला सािात्कार झाला. तुला मावहती 

आह े का, नंतर तो कसा झाला? त्याला असे हिे होते, की 

त्याने ि मी वमळून भतुांशी संिाद साधािा, ( मला ज्याने बळी 

बनिले, त्या माझे केस पांढरे केलेल्या भुताशी. ) तो म्हणाला 

की ते भतू, त्याच्याशी वमत्रत्िाने बोलले.  

तो म्हणाला, “बंटर, नाहीतर काही कल्पना नसतांना 

तलुा, परत सािात्कार होईल. ह े अचानक डोक्यािर वकंिा 

इतर कशािर होईल. त्या आत्म्यांच्या जगाला आपण शांत 

केल्यावशिाय, त ूसुरवित असणार नाहीस.” 

“एखाद्या िेड्याला तमु्ही असे करू शकाल? नाही 

ना? --- ” 

मी काहीच बोललो नाही पण वमसेस बंटर, अगदी 

ठाम आिाजात म्हणाली, 

“विन्स्टन, मला िाटते, त ूपरत त्या जहाजािर मळुीच 

जाऊ नयेस.” 
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मी म्हणालो,  

“ते तसले काही त ू करू नयेस. त्या जहाजाच्या 

जिळदखेील जाऊ नकोस.  

तो शांतपणे त्याचे डोळे खाली करून हसत उभा 

रावहला ि बोलला,  

“पछाडलेले जहाज!” 

मी पसु्ती जोडली, “आवण तझुे शेिटचे” 

त्याला आम्ही रात्रीच्या गाडीने परत घेऊन गेलो. तो 

अगदी स्तब्ध होता. पण खाडी ओलांडल्यािर, आम्ही दोघे 

डेकिर वसगरेट ओढतांना, तो अचानक माझ्याकडे िळला 

त्याचे दात दाखित बोलला, 

”त्याला ह े कधीच कळणार नाही, की तो डेकिरून 

पाण्यात फेकला जाण्याच्या वकती जिळ होता!” 

त्याला कप्तान जोन्स, असे म्हणायचे होते. मी काही 

बोललो नाही.  

पण मला समजल्याप्रमाणे कप्तान जोन्सने, त्याच्या 

काळ्या वमत्राच्या नाहीसे होण्याबद्दल, खपूच हिा वनमावण 
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केली. त्याने िें च पोवलसांना दशेभर त्याच्या पे्रताचा शोध 

घेण्यास सांवगतले. मला िाटते, शेिटी त्याला त्याच्या 

मालकाच्या कायावलयाकडून, ह े सिव थांबिण्याबद्दल तंबी 

दणे्यात आली. ते ठीक झाले. त्याला त्या चमत्काररक 

घटनेबद्दल कधी काही समजले असेल, असे मला िाटत 

नाही. आजपयांत, तो प्रयत्न करतो आह.े (आता तो वनितृ्त 

झाला आह.े आवण त्याचे संभाषण तावकव क ि मदु्दसेदू रावहले 

नाही.) तो एके काळी असलेल्या त्याच्या काळ्या वमत्राची, 

गोष्ट सांगायचा प्रयत्न करतो. धोकेबाज, सभ्यपणे गनु्हगेार 

असलेला, काळेभोर केस असलेला, पण ते भतूबाधेने पांढरे 

झालेला, असा तो काळा वमत्र! आवत्मक सािात्कार झालेला 

ि स्ितःला जखमी करून घेतलेला, काळ्या पांढऱ्या केसांचे 

ि डेकिरील वशडीचे काय? त्याच्या स्ितःच्या भािनांचे ि 

दृष्टीकोनांचे काय? या सिावचा अथव लािणे कठीण आह.े जर 

त्याची बहीण (ती अजनूही तशीच कडक आह.े) असती, तर 

वतने ह ेसगळे हुकुमशहाच्या थाटात, संपिले असते. “तो काय 

म्हणतो, ते तमु्ही मनािर घेऊ नका. त्याच्या डोक्यात सैतान 

आहते.”   
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Pomegranate Seed 

By Edith Wharton 

Amerika 

डाळींब बी 

 

 

 

 

 

 

 

शालोट अॅशबॉय दाराशी थांबली. माचवमधील 

उन्हािर अंधाराने कब्जा करायला सरुिात केली आवण 

शहरातील रस्ते, गदीच्या कोलाहलाने ओसंडून िाहू लागले. 

ती त्याकडे पाठ करून, िणभर जनु्या पद्धतीच्या संगममरिरी 

हॉलसमोर उभी रावहली. वतने कुलपुात वकल्ली घातली. 

आतील दारांच्या चौकटीिर लािलेल्या लांबलचक पडद्यांनी 
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आतील उजेड मंद केल्याने, त्यातनू आतील दृष्ट्य ठळकपणे 

वदसत नव्हते. केनेथ अॅशबॉयशी लग्न केल्यानंतरच्या पवहल्या 

मवहन्यात, व्यापार आवण फॅशनच्या गजबजलेल्या 

रस्त्यापासून दरू, शांत घराकडे परतायला, वतला फार आिडत 

होते. आत्माहीन गदीचे न्ययूॉकव , तेथील झगमगते वदिे, 

दबलेली बेसमुार गदी, दाटीिाटीची घरे, तेथील आयषु्ट्य आवण 

मने यांच्याशी तलुना करता, येथील वनिांत घरे वतला आतनू 

हलित असत. ऐन िादळात वतला वतचे छोटेसे बेट वमळाले 

होते --- वकंिा वतला असे िाटत तरी होते. आता गेल्या काही 

मवहन्यात सारे काही बदलले होते. ती नेहमी दाराशी थबकत 

असे. ती मोठ्या प्रयत्नाने आत वशरे.  

ती वतथे उभी राहून, आतले दृष्ट्य मनात साठि ू

लागली. जनुी वचत्रे लािलेला हॉल, वशडीसारखे वजने, 

डािीकडे वतच्या निऱ्याचे गबाळे िाचनालय. पसु्तके, पाईप 

ि ध्यान करण्यासाठी खुणािणाऱ्या जनु्या हातांच्या खचु्याव. 

वतला ती खोली वकती आिडत असे! मग िरती वतची 

स्ितःची उठाबसायची खोली होती. तेथील फवनवचर वकंिा 

शोभेच्या िस्त,ू केवनथची पवहली बायको िारल्यापासनू, 
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बदलले नव्हते. कारण तेिढे पैसे नव्हते. पण शालोटने फवनवचर 

हलिनू, काही पसु्तकांची भर घालनू, निीन वदिा ि टेबल 

आणनू, स्ितःचा असा िेगळा ठसा उमटिला होता. काही 

अंतरािर स्ितंत्र रहाणाऱ्या ि ती थोडीफार ओळखत 

असलेल्या, केवनथच्या आईला ती पवहल्यांदा भेटली, तेव्हा 

वतने वतच्याकडे वनरागस द्वेषाने पावहले. कारण वतची खोली, 

बरोबर वतला जशी हिी होती, तशी होती. आवण आता एक 

िषावहून जास्त िेळ, ती वतची झाल्यासारखेच वतला िाटत होते 

--- वतथे वहिाळ्यातील संध्याकाळी, मािळतीच्या िेळी, ती 

घाईने परतून येत असे ि शेकोटीशेजारी िाचत बसत असे. 

वतच्या निऱ्याचा पदरि ऐकेपयांत, ती वतथे छान खोलीतील 

टेबलािर बसनू, वचठ््ठयांना उत्तरे दते असे ि वतच्या साित्र 

मलुांच्या िया तपासत असे. 

कधीकधी वमत्रमंडळी टपकत. कधीकधीच --- नेहमी 

ती एकटीच असे. ते वतला आिडे. सकाळी त्यांची ताटातटू 

झाली, तेव्हा तो काय म्हणाला, जेव्हा तो वजना चढून येईल, 

तेव्हा तो काय म्हणेल, वतला एकटीला बघून, वतला पटकन 
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वमठीत घेईल, असा विचार करत वतला ती केवनथबरोबर 

असल्यासारखेच िाटे.  

 वतला हॉलमधील टेबलािर, जे पत्र सापडेल वकंिा 

सापडणार नाही, --- या एकाच गोष्टीचा ती विचार करत होती. 

आता वतथे ते आह े की नाही, हे बवघतल्यावशिाय वतच्या 

डोक्यात दसुरा विचार येऊ शकत नव्हता. नेहमी पत्र तसेच 

असे --- चौकोनी, करडे पाकीट ि त्यािर ‘केवनथ अॅशबॉय 

एसक्िीर’ असे मोठ्या पण पसुट अिरात वलवहलेले! 

पवहल्यापासनू शालोटला याचे निल िाटे, की जो कुणी ही 

पत्रे वलवहतो, तो इतके पुसट का वलवहतो! पत्ता नेहमी असा 

वलवहलेला असे, की पेनातील शाई संपत आलेली आह.े 

वकंिा ते वलवहणाऱ्याचे मनगट दखुते आह.े आणखी निलपणूव 

गोष्ट अशी होती, की अिरांचे िळण परुुषी असूनही त्यात 

ठळक बायकीपणा वदसत असे. काही हातांचे िळण 

पवहल्यांदा परुुषी िाटते, तर काही परुुषी वकंिा बायकी दोन्ही 

िाटत नाहीत. त्या करड्या पावकटािरील अिर नक्की 

एखाद्या बाईचेच िाटते. पावकटािर नाि सोडून काही नसे. 

वतकीट नाही, पत्ता नाही. बहुतेक ते आणनू टाकले जाई. पण 
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कोणाकडून? पत्रपेटीत ते टाकले जाई. नोकराणी जेव्हा दारे 

बंद करून वदिे लािी, तेव्हा ते काढत असे. पण ते नेहमी 

संध्याकाळीच येत असे. शालोटला ते पडलेले वदसे. वतचे 

लग्न झाल्यापासून असली अनेक पत्रे आली, तरी वतला ते 

विशेष खास असे िाटे. कारण --- नेमके सांगायचे, तर ती 

सात आली असली --- तरी ती इतकी एकसारखी असत, की 

ती एकमेकात वमसळून जात आवण त्यांचे एकच पत्र तयार 

होई.  

पवहले त्यांच्या मधचुंद्रानंतर आले --- िेस्ट इडंीजचा 

तो लांबलेला प्रिास --- त्यानंतर दोन मवहन्यांनी ते न्ययूॉकव ला 

आल,े तेव्हा वतच्या निऱ्याबरोबर संध्याकाळी उशीरा घरात 

वशरतांना, ते त्याच्या आईकडून जेऊन आले होते. वतने 

एकटीनेच हॉलमधील टेबलािर ते करड्या रंगाचे पाकीट 

पडलेले पावहले. केवनथने बघण्यापूिीच, वतची नजर त्यािर 

पडली आवण वतच्या मनात पवहला विचार आला, “ह ेअिर 

मी यापिूी कुठेतरी पावहलेले आह.े पण कुठे ते वतला 

आठिेना. फक्त अिराचे िळण वतला आठित होते. पण नंतर 

वतने त्याबद्दल काही विचार केला नाही. जेव्हा वतच्या 
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निऱ्याची नजर त्यािर पडली, तेव्हा ती त्याच्याकडे बघत 

नव्हती. ते िणाधावत घडले --- त्याचे पत्राकडे बघणे, त े

उचलनू ते पसुट अिर िाचण्यासाठी डोळ्यांजिळ नेणे आवण 

अचानक शालोटच्या गळ्यातील हात काढून घेणे, वतच्याकडे 

पाठ करून लांब वदव्याजिळ वनघनू जाणे. ती आिाजाची, 

काही उद्गाराची िाट बघत रावहली. त्याने पत्र फोडायची िाट 

बघत रावहली. पण त्याने काही न बोलता, ते वखशात टाकले. 

तो वतच्या मागोमाग िाचनालयात गेला. वतथे ते शेकोटीजिळ 

बसले ि त्यांच्या वसगरेटी पेटिल्या. तो खचुीत डोके मागे 

टाकून गप्प रावहला. त्याचे डोळे शेकोटीजिळील जवमनीिर 

वखळलेले रावहले. कपाळािर हात ठेऊन तो बोलला, “माझ्या 

आईकडे आज फार उकडत होते, नाही का? माझे डोके दखुते 

आह.े मी झोपायला गेलो, तर त ूसमजनू घे.” 

ती पवहलीच िेळ होती. खरे तर त्याला जेव्हा पत्र येई, 

तेव्हा ती वतथे हजर रहात नसे. बहुधा, ते तो कायावलयातनू घरी 

येण्यापिूी येई. वतला िर जाऊन, ते वतथे ठेऊन यािे लागे. वतने 

जरी ते कधी पावहले नाही, तरी ते पावहल्यािर त्याचा चेहरा 

बदललेला वतच्या लिात येई. त्यावदिशी तो जेिणापिूी 
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वतला क्िवचतच भेटे. पत्रात काहीही असो, त्याला फक्त त े

स्ितःच िाचायचे असे. त्यानंतर तो काही िषाांनी म्हातारा 

झाल्यासारखा वदसे. त्याची जीिनेच्छा ि धैयव गळून 

पडल्यासारखे िाटे. वतचे अवस्तत्िही विसरल्यासारखे होई. 

काही िेळा तो, संध्याकाळचा उरलेला िेळ शांत होई. आवण 

बोललाच, तर ते वतच्या काही घरगतुी व्यिस्थेिर टीका 

करणारे असे. तो त्यात काही बदल सचुिे. उदाहरणाथव, तो 

थोड्या उदासीनतेने, जॉयसेची बालिगावची वशविका फार 

लहान ि बेजबाबदार असल्याचे म्हणे वकंिा पीटरचा घसा 

नाजकू असल्याने, --- तो नीट झाकलेला आह ेकी नाही, ते 

तो बघे. अशा िेळी शालोटला, वतच्या मैवत्रणीने वदलेला 

सल्ला आठिे. वतचे लग्न विधुर केवनथ अॅशबॉय 

एसक्िीरबरोबर ठरले, तेव्हा वतची मैवत्रण म्हणाली होती, 

हृदयभग्न झालेल्या विधरुाशी लग्न? ह ेजरा धोकादायक नाही 

का? तलुा मावहती आह ेका, की एल्सीमळेु तो पणूव दबलेला 

होता.” आवण वतने कसे हसत उत्तर वदले होते, “त्याला 

स्िातंत्र्याचा बदल नक्की आिडेल.” पण या बाबतीत वतचे 

म्हणणे खरे ठरले होते. पवहले काही मवहने वतला, ह े कुणी 

सांगायची गरज नव्हती, की वतचा निरा वतच्याबरोबर अगदी 
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खषू होता. जेव्हा ते त्यांच्या लांबलचक मधचुंद्राहून परत 

आल,े तेव्हा तीच मैवत्रण म्हणाली, “त ू केवनथला काय 

केलेस? तो िीस िषाांनी तरूण वदसतो आह.े” आवण यािेळेस 

वतने वनष्ट्काळजीपणे, आनंदाने उत्तर वदले, “मला िाटते मी 

त्याला, त्याच्या उदासीनतेतनू बाहरे काढले आह.े” 

पण करडी पावकटे यायला लागल्यापासून, वकंिा 

त्यापेिाही त्याने मनापासून न उच्चारलेले, वतचे दोष काढणारे 

शब्द, वतला जास्त टोचणारे िाटू लागले. पवहले पत्र 

आल्यानंतर, त्याच्या डोळ्यातील भाि वतला जास्त व्यवथत 

करून गेले. ते भाि प्रेमाचे नव्हते, असे नाही. ते दरुािा 

दाखिणारेही नव्हते. इतके वदिस सिवसामान्य घटनांपासून 

लांब असणाऱ्या माणसाने, कौटंुवबक गोष्टीत लि घालणे, 

विवचत्र िाटत होते. वतचे दोष काढण्यापेिा ते वतला जास्त 

लागले. 

वतला पवहल्यापासनू जरी असे िाटत होते, की त्या 

करड्या रंगाच्या पाकीटािरील  अिर बाईचे आह,े तरी वतला 

त्यात काही भािवनक गढू आह,े असे िाटत नव्हते. वतच्या 

निऱ्याच्या प्रेमाच्या बाबतीत असे काही घडेल, अशी अपेिा 
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वतने केली नव्हती. वतची अशी खात्री होती, की ती पत्रे त्याला 

भािवनक दृष््टया काही आनंद दते नाही आहते --- ती पत्र े

खासगी नसनू, एका व्यि िवकलाला आलेली कामाची पत्रे 

आहते. बहुधा तो कुण्या त्रासलेल्या, दमलेल्या स्त्री 

अशीलाकडून आलेली असणार. त्या स्त्रीला ती पत्रे त्याच्या 

सवचिाने उघडलेली नको असल्याने, ती घरी येत असािीत. 

पण मग त्यांचा पररणाम बघता, ती अनोळखी मवहला नक्की 

फार त्रासदायक असणार. त्याची व्यािसावयक कीती खपू 

चांगली होती. तर मग हे थोडे विवचत्र होते, की तो कधी 

त्याबद्दल अधीरपणे काही बोलला नाही. कधी बोलता 

बोलता, शालोटजिळ त्याचा काही उल्लेख केला नाही. 

वतच्या विरुद्ध केस गेल्याबद्दल ती स्त्री सतत त्रास दते 

असल्यान,े तो िैतागलेला आह,े असेही तो कधी बोलला 

नाही. या गढू पत्रव्यिहाराबद्दल, त्याचे ओठ वशिलेले होते. 

वतचे नाि वकंिा इतर काहीही मावहती न दऊेन, त्याने त्याबद्दल 

जण ूगपु्तता पाळलेली होती. 

अजनू एक शक्यता होती. हािभािांनी वकंिा पयावयाने 

सचुिनू, जनेु पकडले जाणे. शालोट अॅशबॉय रीतीररिाज 
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पाळणारी सभ्य स्त्री होती. मानिी मनाच्या गुंतागुंतीबद्दल 

वतला काही भास होत असत. वतला मावहती होते, की नेहमी 

जनेु काही धागेदोरे असतात. पण जेव्हा वतने केवनथशी लग्न 

केल,े तेव्हा वतच्या मैवत्रणींनी अशा शक्यतेची सचूना 

दणे्याऐिजी, त्या म्हणाल्या, “त ूस्ितःच तझुे काम सोडून वदले 

आहसे. रंगेल माणसाशी लग्न करणे, ह े तेच आह.े केवनथने 

प्रथम एल्सी कोडवरला पावहले, त्यानंतर त्याने कधी एकाही 

स्त्रीकडे पावहले नाही. त्यांच्या सिव आयषु्ट्यात तो समाधानी 

निऱा होता. तो तुला कधीही एखाद्या खचुीची िा वदव्याची 

जागा बदल ूदणेार नाही. तुला काही करािेसे िाटले, तर नेहमी 

त्याच्या डोक्यात पवहला विचार हा येईल की एल्सीने यािेळी 

काय केले असते.” 

मलुांना वतच्या िमतेप्रमाणे, व्यिवस्थत 

िागिण्यासंबंधी, प्रासंवगक अविश्वास सोडला, तर --- असले 

तकव  कधी खरे ठरले नाहीत. तसा अविश्वास, वतच्या खेळकर 

स्िभािामळेु आवण मलुांना ती आिडू लागल्यामळेु --- 

हळूहळू नाहीसा झाला. त्या उदास, एकट्या विधरुाला, त्याचे 

जिळचे वमत्र म्हणाले, की त्याच्या बायकोच्या मतृ्यनंूतर 
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केिळ त्याच्या व्यािसावयक कामातील रुचीमळेु, तो 

आत्महत्येपासनू दरू रावहला. त्यानंतर दोन िषाांनी तो शालोट 

गोसवच्या प्रेमात पडला. अविचारी पद्धतीने लग्न केल्यािर 

आवण वतला उष्ट्णकवटबंधीय प्रदशेात मधचुंद्रासाठी नेल्यािर, 

पवहल्या काही चमकत्या आठिड्यांपासनू, तो कोिळा 

पे्रवमकच झाला. वतला लग्नाबद्दल विचारण्यापिूी, तो 

वतच्याशी त्याच्या पवहल्या बायकोबद्दल, त्याच्या मनात 

असलेल्या गाढ पे्रमाबद्दल ि वतच्या अचानक मरणानंतर, 

त्याला झालेल्या दःुखाबद्दल मोकळेपणे बोलला होता. तरीही 

त्याने, धक्का बसलेले ितवन गहृीत धरले नाही. तसेच निीन 

जीिनाची शक्यताही गहृीत धरली नाही. तो अगदी साधा ि 

नैसवगवकपणे िागणारा होता. त्याने शालोटला कबलुी वदली, 

की सरुिातीपासनू त्याला अशी आशा आह,े की 

भविष्ट्यकाळाने त्यांच्यासाठी निीन भेटी आणल्या आहते. 

लग्नानंतर, ते जेव्हा घरी परतले, तेव्हा त्याचा पवहल्या 

बायकोपासनूचा बारा िषाांचा मलुगा घरी होता. केवनथने 

ताबडतोब शालोटला सांवगतले की वतच्यासाठी िेगळी खोली 

तो दऊे शकणार नाही. पण त्याला मावहती होते, की पुरुषाच्या 

कधी डोक्यातही येणार नाही, अशी गोष्ट स्त्रीला नेहमी िाटत 
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असते, की घरातील फवनवचर ि िस्त ू आपण आपल्या 

मनाप्रमाणे सजिाव्यात. त्यामळेु वतने वतला पावहजे तशी 

हलिाहलिी करािी, असे त्याने सचुिले. त्यामुळे, वतने 

थोडेफार बदल केले ि आवण सिव त्याच जुन्या सामानासहीत 

वतचे निे आयषु्ट्य, मोकळेपणे ि सहजपणे सरुु झाले. 

िाचनालयात एल्सी अॅशबॉयचे वचत्र टांगलेले होते, ते बघनू 

वतने दोन्ही मलेु घरी नसतांना नाईलाजाने, ते मलुाच्या खोलीत 

हलिले. असे केल्यामळेु, वतला थोडेफार अपराधी िाटत 

होते. ते वतने निऱ्याजिळ बोलून दाखिले. पण तो म्हणाला, 

“ओहो, मला असे िाटते, की मलुांनी वतच्या नजरेखालीच 

िाढले पावहजे. त्याने शालोटचे समाधान झाले. ती आतनू 

हलली. जसजसा काळ जाऊ लागला, तसतसे ते घर वतला 

आपले िाटू लागले. ती निऱ्याबरोबर जास्त आत्मविश्वासाने 

ि सहजतेने  िािरू लागली. िाचनालयातील तो लांब, थंड 

असलेला सुंदर चेहरा, वतच्यािर नजरेने जरब बसिायचा बंद 

झाला. केवनथच्या पे्रमाने वतच्या हृदयात हळूिारपणे वशरकाि 

केला. त्याच्या पिूावयुष्ट्याबद्दलही वतला वतच्यातील 

उमललेल्या प्रेमाने, स्ितःची एकावधकारशाही असल्यासारखे 

िाटू लागले.  
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मनातील या आनंदाच्या ठेव्यामळेु, ती तगनू रावहली. 

पण अलीकडे वतला उदासीनतेने घेरून टाकले. उदासीनता 

होतीच, पण आज दपुारी, जास्त दमल्यामळेु असेल, निीन 

स्ियंपाक्यामळेु असेल वकंिा काही अगदी फालत ू कारणाने, 

नैवतक िा शारीररक, असेल. पण वतला स्ितःच्या भािना 

अनािर झाल्या. हातात वकल्ली घेऊन ती रस्त्याकडे बघत 

रावहली. खाली गोंधळ गडबडीचे मोठे आभासी जग ि िरती 

रस्त्यािरील झगमगाटानेदेखील न उजळलेले आकाश! वतने 

विचार केला, “बाहरेील उंच इमारती, जावहराती, फोन, तारांचे 

जाळे, विमान,े वसनेमे, मोटारी आवण सिव विसािे शतक आवण 

दाराच्या दसुऱ्या बाजलूा त्यांच्याशी काही दणेेघेणे नसलेले, 

मला स्पष्ट करता न येणारे असे काही. जगाइतकेच जनेु 

असलेले गढू असे आयषु्ट्य --- ह े बेकार आह.े मी कसली 

काळजी करते आह?े आता गेल्या तीन मवहन्यात पत्र आले 

नाही --- विसमसनंतर गािाहून आल्यापासनू आले नाही --- 

ह ेजरा विवचत्रच आह े--- सटु्टीनंतर नेहमी येत असे! --- मला 

असे का िाटते आह,े की आज रात्री ते येईल!” 
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कारण काही नाही. पण तेच ते िाईट आह.े सिावत 

िाईट! असेही वदिस होते, जेव्हा स्पष्ट करता येणार नाही, 

अशा काही भीतीने ती थंडीने थरथरत उभी असे. वखडकीच्या 

पडद्यापलीकडे काही आहे, असे िाटत असतांना, ती जेव्हा 

दार उघडून आत जाई, तेव्हा वतथे काहीच नसे. दसुऱ्या वदिशी 

वतला जेव्हा तसेच काही भय िाटे, तेव्हा ते त्या करड्या 

रंगाच्या पावकटाचे असे. त्यामळेु शेिटचे पत्र आल्यापासनू, 

वतला दर संध्याकाळी काहीतरी अशभु घडणार, असे िाटे. पत्र 

आले असणार, असे मनात घेऊनच ती दार उघडत असे.  

वतच्या दृष्टीने ह ेफार झाले. काहीतरी पाणी मरुत होते, 

ह े नक्की. आता स्िस्थ रहाणे वतला शक्य नव्हते. पत्र येई 

त्यावदिशी वतच्या निऱ्याचे डोके दखुनू, तो पांढरा फटक पडे 

ि नंतर बरा होई. पण ती तशीच धास्तािलेली राही. वतचे ताण 

घेणे, जनेु दखुणे असल्यासारखेच झाले होते. कारण शोधण े

काही अिघड नव्हते. वतच्या निऱ्याला मावहती होते, की 

कुणाकडून पत्र येत आहे ि त्यात काय आह.े त्यासाठी तोंड 

द्यायची त्याची तयारी होती. पण ती अज्ञानाच्या अंधारात 

कोंडली गेली होती.  
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कुलपुात वकल्ली घालत, ती मोठ्याने ओरडली, 

“मला ह ेसहन होत नाही. आता मी अजनू एक वदिसदखेील, 

ह े वनभािनू नेऊ शकणार नाही. वकल्ली वफरिनू, ती आत 

गेली. आत टेबलािर पत्र पडले होते. 

 

II 

वतला ते बघनू आनंद झाला. आता सगळ्या गोष्टींना 

न्याय वमळाला असता. अंधारात चाचपडणे बंद झाले असते. 

वतच्या निऱ्यासाठीचे पत्र --- एका बाईकडून आलेले --- 

नक्कीच, जुनी पकडले जाण्याची, भंगार केस! संशय घेणारी 

ती, वकती मखूव होती. इतक्या साध्या स्पष्टीकरणासाठी, वतने 

एिढे डोके लढिायचे काहीच कारण नव्हते. वतने घट्ट हाताने 

पाकीटािरील पसुट अिराकडे पावहले. वतथे पत्राची दमुड 

ओळखनू ते पाकीट वतने कापले. आता आतील पत्र 

िाचल्यावशिाय, वतला चैन पडणार नव्हते.  

वतचा निरा आला नव्हता. तो साडेसहा ते 

साडेसातवशिाय सहसा येत नसे. अजनू तर सहाही िाजले 

नव्हते. वतला ते पत्र हॉलमध्ये घेऊन जायला िेळ होता. ती 
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रोज यािेळेस परतत असल्याने, चहाची वकटली उकळत 

होती. त्या िाफेिर धरून पत्र उघडािे ि िाचून परत होते, तसे 

ठेऊन द्यािे. कोणालाही कळणार नाही. वतची घालमेलही 

जाईल. याला पयावय म्हणजे निऱ्याला विचारणे. पण ते वतला 

अिघड िाटत होते. वतने वचमटीत पत्र धरले --- आवण पाय 

मागे घेऊन परत टेबलािर ठेऊन वदले.  

वतने वनराश होऊन स्ितःशीच म्हटले, “नाही. मी ह े

करणे बरोबर नाही.” 

मग वतने काय करािे? खाली टेबलािर पत्र पडले 

आह.े थोड्याच िेळात निरा येणार  --- ते पत्र घेऊन 

िाचनालयात जाणार --- दर िेळेस करडे पाकीट आले, की 

तो असेच करे. अशा िेळेस िर एकटीनेच खोलीत जाऊन 

चहा घेणे, वतची काही पत्रे आली आहते का ते बघणे, एखाद े

पसु्तक चाळणे, यावशिाय ती काय करणार? 

अचानक वतने ठरिले, की ती िाचनालयात थांबेल 

आवण स्ितः बघेल. त्याच्यात आवण पत्रात जे काही होते 

आह,े ते कुणी बघत नाही आह,े असे त्याला िाटते आह.े 

आधी वतला ह ेकसे सचुले नाही, याचे वतला निल िाटते. दार 
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थोडेसे उघडे ठेऊन, त्यामागील कोपऱ्यात ती बसली. त्याला 

न वदसता, वतला तो वदस ू शकला असता. वतने खचुी 

कोपऱ्यात ओढून घेतली, ती दाराकडे लि ठेिनू बसली.    

वतला आठिते आह,े त्याप्रमाणे, वतने पवहल्यांदाच 

दसुऱ्याचे गवुपत जाणण्यासाठी, प्रयत्न केला होता. पण वतला 

अपराधी िाटत नव्हते. वतला फक्त असे िाटत होते, की ती 

गदुमरिणाऱ्या धकु्यातनू मागव शोधण्यासाठी, धडपडते आह े

आवण काही करून वतला, त्यातनू बाहरे पडायचे आहे.  

बऱ्याच िेळाने वतला केवनथने दारात घालून 

वफरिलेल्या वकल्लीचा आिाज आला. वतने उडी मारली. 

धाित जाऊन त्याला भेटायची ऊमी, वतने काय ठरिले आहे, 

ते विसरायला लाित होती. पण िेळेिर वतला ते आठिले ि 

ती खाली बसली. वतथनू वतला त्याच्या सिव हालचाली वदसत 

होत्या --- वतने त्याला आत वशरतांना पावहले, दारातून 

वकल्ली काढून घेऊन, कोट आवण टोपी काढतांना पावहले. 

नंतर त्याने मोजे टेबलािर फेकले. आवण त्याच िेळी पत्र 

पावहले. त्याच्या चेहऱ्यािर भरपरू उजेड होता. शालोटने 

पवहल्यांदा त्याच्या चेहऱ्यािर आश्चयावचे भाि पावहले. त्याला 
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पत्राची अपेिा नसल्याचे वदसले --- आज ते आल े असेल, 

असे त्याला िाटले नव्हते. पण जरी त्याने त्याची अपेिा केली 

नसली, तरी ते पावहल्यािर, त्याला त्यात काय असणार ते 

समजले. त्याने ते लगेच फोडले नाही पण स्तब्ध उभा रावहला. 

त्याच्या चेहऱ्याचा रंग उतरला होता. पत्राला हात लािािा की 

नाही, ह े त्याला कळत नव्हते. पण शेिटी त्याने ते उघडले 

आवण ते घेऊन तो उजेडात गेला. असे करतांना त्याने 

शालोटकडे पाठ केली. आता वतला फक्त त्याचे िाकलेले 

डोके ि उतरते खांदे वदसत होते. पत्राचा एकच कागद होता, 

कारण त्याने तो उलटल्याचे वदसले नाही. पण त्या कागदाकडे 

तो बराच िेळ बघत बसला. ते त्याने वनदान डझनभर िेळा 

तरी िाचले --- असे श्वास रोधनू त्याच्याकडे बघणाऱ्या वतला 

तरी िाटले. शेिटी तो हलला. त्याने पत्र अजनू डोळ्यांजिळ 

धरले, जसे काही तो, ते परत समजनू घेत होता. मग त्याने 

डोके खाली केले. त्याने पत्राला ओठांनी स्पशव केला.  

“केवनथ” असे ओरडत, ती हॉलमध्ये गेली.  
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हातात पत्र घेऊन त्याने वतच्याकडे पावहले. झोपेतनू 

उठिलेल्या माणसाप्रमाणे, तो घाबरलेल्या आिाजात हळू 

बोलला, “त ूकुठे होतीस?” 

ती आिाजात शांतता आणत म्हणाली, “मी 

िाचनालयात तझु्यासाठी थांबले होते. काय झाले? पत्रात 

काय आह?े त ूघाबरलेला वदसतोस.” 

वतच्या काळजीने त्याला शांत केले असािे. त्याने 

थोडे हसत, लगेच ते पाकीट वखशात टाकले. “घाबरलेला? 

मी वदलगीर आह.े माझा आजचा कायावलयातील वदिस फार 

दगदगीचा गेला --- एकदोन गुंतागुंतीच्या केसेस! मला िाटते,  

मी फार दमलेला वदसत असणार.” 

“त ूआत आलास, तेव्हा दमलेला वदसत नव्हतास. ते 

पत्र उघडल्यािर ते झाले --- “ 

तो वतच्या मागे िाचनालयात गेला. वतथे ते दोघे 

एकमेकांकडे बघत उभे रावहले. शालोटने पावहले, वकती 

झटपट त्याने स्ितःिर विजय वमळिला. त्याच्या व्यिसायाने 

त्याला चेहरा ि आिाजािर, झटपट हुकमत वमळिायला 

वशकिले होते. 
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त्याचे गवुपत फोडायचा वतचा प्रयत्न अयशस्िी 

झाल्याच,े वतला लगेच कळले. त्याला जे लपिनू ठेिायचे 

होत,े ते उघडे पाडायची वतची इच्छाच संपनू गेली. अजनू 

वतला गढू उकलायची इच्छा होती. पण त्याला जे ओझे िहािे 

लागत होते, ते हलके करून! वतने विचार केला, “ती दसुरी 

बाई असली तरीही!” 

वतचे ह्रदय धडधडतांना ती बोलली, “मी इथे त ू

येण्याची िाट बघत थांबले होते. मला तुला पत्र उघडतांना, 

बघायचे होते.” 

त्याचा उतरलेला चेहरा, गडद लाल झाला. ते पत्र? 

तेच पत्र का?” 

“कारण ते पत्र आले, की तझु्यािर काही विवचत्र 

पररणाम होतो.” मग ती स्ितःशीच म्हणाली, “त्याच्या 

चेहऱ्याचा िरचा भाग खपू अरंुद असल्याचे मी आजच बघते 

आह.े” 

त्याने त्याच्या विरोधाभासात्मक शांत ि हळू 

आिाजात, वनष्ट्णात िकीलाप्रमाणे त्याची केस मांडायला 
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सरुिात केल्याचे, वतने ऐकल,े “ओहो, म्हणजे तलुा लोकांनी 

पत्र उघडताना, त्यांच्या नकळत बघायची सिय आह ेका?” 

“सिय आह ेअसे नाही. मी पिूी असे कधीच केलेले 

नाही. पण तलुा त्या करड्या पावकटातनू काही वदिसांनी, 

कोण सतत काय वलवहत असते, ते मला शोधनू काढायचे 

होते.” 

तो काही िेळ थांबला. मग बोलला, “पण दोन 

पत्रातले अंतर समान नसते.” 

त्याचा शांत आिाज ऐकून, वतची उदारता नाहीशी 

झाली. ती वचडून म्हणाली, “माझ्यापेिा त ू त्याची जास्त 

चांगली नोंद ठेिलेली वदसतेस. मला एिढेच मावहती आह,े 

की प्रत्येक िेळी  ती बाई तुला वलवहते, तेव्हा --- “ 

“ती बाई असल्याचे त ूकसे काय गहृीत धरलेस?” 

“ह ेबाईचे अिर आह.े त ूते उडिनू लाितोस का?” 

तो हसला. “नाही मी ते नाकारत नाही. मी विचारले, 

कारण अिर तर एखाद्या पुरुषासारखे वदसते आह.े” 
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शालोट अधीरपणे बोलली, “आवण ही बाई --- ती 

तलुा कशाबद्दल वलवहते?” 

पनु्हा िणभर थांबनू तो म्हणाला, “व्यिसायासंबंधी” 

“कायदशेीर व्यिसाय?” 

“एका प्रकारे तसेच. सिवसामान्य व्यिहार.” 

“त ूवतच्यासाठी काम करतोस?” 

“हो.” 

“त ूह ेकाम, खपू काळ करतो आहसे का?” 

“हो. खपू काळ.” 

“केवनथ, डावलांग, ती कोण आह,े ते त ूमला सांगणार 

नाहीस का?” 

“नाही. मी सांग ूशकत नाही.” तो थांबला ि थोडे हो 

नाही करत बोलला, “व्यािसावयक गुप्तता.” 

शालोटचे रक्त हृदयापासून कानशीलांपयांत उसळले. 

“काही सांग ूनकोस. अवजबात सांग ूनकोस!” 

“का नको?” 
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“कारण मी तलुा पत्राचे चुंबन घेतांना पावहले.” 

त्या शब्दांचा पररणाम एिढा हादरिनू टाकणारा होता, 

की वतला ते शब्द उच्चारल्याचा पश्चात्ताप झाला. एखाद्या 

लहान मलुाला हसािे, तसे वतच्या उलटतपासणीला, शांत 

राहून तो नगण्यपणे तोंड दते होता. त्याने वतच्याकडे दःुखी 

भीतीदायक चेहऱ्याने बवघतले. िणभर असे िाटले, की तो 

बोलू शकत नाही आह.े मग मोठ्या प्रयत्नांनी स्ितःला 

सािरून, चाचरत म्हणाला, “पत्रातील अिर फार पसुट आह.े 

त ूमला ते उजेडात धरून िाचतांना पावहले असशील.” 

“नाही. मी तुला पत्राचे चुंबन घेतांना पावहले.” तो 

शांत होता. “मी तलुा तसे करतांना पावहले, नाही का?” 

तो पनु्हा त्या गािचा नसल्यासारखा झाला. 

“असेलही.” 

“केवनथ, त?ू त ूमला ह ेसांगतो आहसे?” 

“त्याने तलुा काय फरक पडतो? मी तलुा सांवगतले 

आह,े की ते कामाचे पत्र आह.े मी काय खोटे बोलतो आहे? 
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ते वलवहणारी माझी जनुी मैवत्रण आह.े वतला मी खपू वदिसात 

भेटलो नाही.” 

“जरी ती जनुी मैवत्रण असली, तरी माणसे कामाच्या 

पत्रांचे चुंबन घेत नाहीत. आता ते जर पे्रवमक असतील, तर 

गोष्ट िेगळी आह.े तरीही मला त्याचा खेद आह.े” 

जसे काही चचाव संपली, अशा थाटात त्याने खांद े

उडिले ि तेथनू वनघून गेला. बोलताना त्याने झालेल्या 

प्रकाराबद्दल, उबग आल्याचे दाखिले. 

शालोटने पढुे होऊन त्याचा दडं पकडत म्हटले, 

“केवनथ!  

त्याने दमलेला दृष्टीिेप टाकत, त्याचा हात वतच्या 

हातािर ठेित म्हटले, “तझुा माझ्यािर विश्वास नाही का? 

“मी कसा विश्वास ठेऊ? अनेक मवहने मी, ही पत्रे 

येतांना बघते आह.े आपण िेस्ट इडंीजहून आल्यापासनू ती 

येत आहते. त्यांनीच माझे स्िागत केले. ते आल्यानंतर प्रत्येक 

िेळी मी, तझु्यािर चमत्काररक पररणाम झालेला बवघतला 
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आह.े मी तलुा दःुखी, त्रासलेले पावहले आह.े ती पत्रे जण ू

तलुा माझ्यापासनू वहरािनू घेत आहते.” 

“नाही, वप्रय,े  तसे काही नाही. अवजबात नाही.” 

वतने मागे होऊन त्याच्याकडे, भािनामयतेने पावहले. 

“मग डावलांग, मला ते वसद्ध करून दाखि. ते सोपे 

आह.े” 

तो बळेबळे हसला. 

“कुठल्याही स्त्रीने एकदा तसे डोक्यात घेतले, की 

वतला असे वसद्ध करून दाखिणे सोपे नाही.” 

“त ूमला फक्त पत्र दाखि.” 

त्याने वतच्या हातातून, त्याचा हात काढून घेतला 

आवण डोके हलिले.” 

“त ूदाखिणार नाहीस?” 

“मी दाखि ूशकत नाही.” 

“मग पत्र वलवहणारी तझुी बायको आह.े” 

“नाही, डावलांग, नाही.” 
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“कदावचत आता नसेल. मला िाटते, ती तुला परत 

वमळिायचा प्रयत्न करत आह.े आवण त ूमाझ्यािरील दयेपोटी 

झगडतो आहसे. वबचारा माझा केवनथ!” 

“मी तलुा शपथेिर सांगतो, ती कधीच माझी बायको 

नव्हती.” 

शालोटच्या डोळ्यातनू पाणी िाहू लागले. “ह ेिाईट 

आह.े वनराशादायक आहे. ती काळजीचे नाटक करणारी 

असनू तझु्यािर वतचा िचक ठेऊ इवच्छते. आपल्याला सिाांना 

ते मावहती आह.े” वतने वतच्या हातात वतचा चेहरा लपिला.  

वतचा निरा गप्प रावहला. त्याने वतचे सांत्िन केले 

नाही वकंिा काही नाकारलेही नाही. बऱ्याच िेळाने वतने वतचे 

अश् ूपसुले ि घाबरून त्याच्याकडे पावहले.  

“केवनथ, विचार कर. आपल्याला लग्न करून फार 

वदिस झाले नाहीत. त ू मला काय सहन करायला लाितो 

आहसे, याची कल्पना कर. त ू म्हणतोस, त ू मला पत्र 

दाखिणार नाहीस. त ूकाही स्पष्टीकरण दखेील दते नाहीस.” 
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“मी तलुा सांवगतले आह,े की ते कामाचे पत्र आह.े मी 

शपथेिर तेच सांगेन.” 

“एका बाईची कृत्ये झाकायला, माणसू काहीही 

शपथा घेईल. जर माझा तझु्यािर विश्वास बसायला हिा 

असेल, तर तर मला वतचे नाि तरी सांग. जर त ूतेिढे केलेस, 

मी तलुा िचन दतेे, की मी ते पत्र बघायला मागणार नाही.” 

खपू िेळ वतथे संशय पसरला होता. तेव्हा वतचे हृदय 

धडधडत असलेले वतला जाणिले. जण ू वतला िाटणारा 

धोकाच त्यातनू वतला जाणित होता. 

खपू िेळाने तो बोलला, “मी सांग ूशकत नाही.” 

“वतचे नािसदु्धा नाही?” 

“नाही.” 

“त ूमला अजनू कहीही सांगणार नाही आहसे?’ 

“नाही.” 

परत शांतता. आता त्यांच्या िादािादीचा शेिट 

झाल्यासारखे िाटत होते. फुकटच्या असमंजसपणाने गोंधळून, 

ते एकमेकांसमोर उभे होते.  
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छातीिर हात धरून, शालोट धापा टाकत होती. वतला 

असे िाटत होते, की एक अिघड शयवत ती हरली आह.े वतला 

वतच्या निऱ्याला हरिायचे होते आवण ती तर फक्त त्याला 

वचडवचडे बनिण्यात यशस्िी झाली. या फसलेल्या चकुीमळेु 

गढू, अनाकलनीय रीत्या तो परका बनला. वतची विनंती वकंिा 

िादगं, त्याच्यापयांत पोचलेच नाही. त्यातील िाईट भाग 

म्हणजे, त्याच्यातले वमत्रत्ि, अधीरपणा संपून, ज्याच्यापयांत 

पोचता येणार नाही, असा कुणी परका मनषु्ट्य तो बनला. वतला 

वतच्याकडे दलुवि केल्यासारखे, िगळल्यासारखे, आयषु्ट्यातनू 

हद्दपार केल्यासारखे िाटू लागले. पण एकदोन िणांनंतर, 

त्याच्याकडे अजनू शांतपणे बघताना, वतला असे वदसले की 

त्यालाही वतच्याइतकाच त्रास होतो आह.े त्याचा लांब 

झालेला चेहरा, दःुखाने वपळिटला होता. करडे पाकीट 

आल्यािर, तो नेहमीच काळिंडत असे. पण आता त्याच्या 

बायकोबरोबर झालेल्या िादािादीइतका, तो काळिंडलेला 

नसे. 

शालोटला त्याची दया आली. कदावचत, शेिटी 

अजनू वतने वतचे वनरुपाय झाल्यांनतरचे हत्यार िापरले नव्हते. 
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वतने त्याच्याजिळ सरकून, त्याच्या दडंािर परत हात ठेिला. 

”वबचारा केवनथ, मला तझु्याबद्दल वकती िाईट िाटते आह े--

- “ 

वतला िाटले अशा सहानुभतूी दाखिण्याने, तो 

थोडासा आखडला. पण त्याने वतचा हात घेऊन दाबला.  

ती बोलत रावहली, “तझु्या पे्रमात खंड पडण्याने, मला 

फार िाईट िाटते. खऱ्या पे्रमाचे सौदयव अनुभिणे ि त्याचे 

ओझे न पेलिणे, ह ेमी अनुभिले.” 

शहाण्या नजरेने वतच्याकडे बघत तो बोलला, “ओहो, 

असे काही म्हण ूनकोस.”  

शेिटी ती ताळ्यािर आली. उद्दीवपत झाल्याने वतचा 

आिाज थरथरू लागला. ती बोलली, “मग माझ ेि त्या बाईचे 

काय? आधीच त ूिषवभरात एल्सीला विसरला नाहीस का?” 

ती त्याच्या पवहल्या बायकोचे नाि क्िवचतच घेई. ते 

काही सहजतेने वतच्या  ओठांिर आले नाही. एखादा बॉम्ब 

फोडािा, तसे त्यांच्यामधील मोकळ्या जागी वतने एल्सीच े
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नाि घेतले आवण एक पाऊल मागे येऊन, स्फोट व्हायची िाट 

बघ ूलागली. 

वतचा निरा हलला नाही. त्याचा चेहरा अवधकावधक 

दःुखी वदसू लागला पण त्यािर काही पश्चात्ताप वदसत नव्हता. 

तो म्हणाला, “मी एल्सीला कधीच विसरलो नाही.” 

शालोटला हस ू आिरेना. “मग तर त ू वबचारा आता 

आमच्या वतघींमध्ये --- “  

त्याने सरुिात केली, “ते तसे नाही --- “ थांबनू त्याने 

कपाळाला हात लािला.  

“तसे नाही?” 

“मी वदलगीर आह.े मी काय म्हणतो आहे, त्यािर त ू

विश्वास ठेिणार नाहीस. माझे डोके दृष्टीदोषामळेु दखुते आह.े” 

त्याचे म्हणणे खरे असण्यासाठी, तो वफकट ि खचलेला 

वदसत होता. ती त्याचे थातुरमातरु उत्तर ऐकून, वचडली.  

“हो, बरोबर करड्या पावकटाची डोकेदखुी!” 

वतला त्याच्या डोळ्यात आश्चयव वदसले. तो थंडपण े

म्हणाला, “मी विसरलोच, की माझ्यािर वकती जिळून नजर 
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ठेिली जात होती. माझे डोके दखुत असल्याने, मी िर जाऊन 

तासभर, पडतो. मला िाटते, त ूसमजनू घेशील.” 

ती शहारली ि ठामपणे म्हणाली, “तझुे डोके दखुते 

आह,े त्याबद्दल मला िाईट िाटते. पण त ू जाण्यापिूी मला 

तलुा हे सांगायचे आह,े की आपल्यातील हा प्रश्न आज ना 

उद्या सोडिािाच लागणार आह.े कोणीतरी आपली ताटातटू 

करायला बघते आह.े ते कोण, ह े मला समजले, तर मग 

त्याची काही खैर नाही.” वतने शांतपणे त्याच्या डोळ्यात 

पावहले. “त्यासाठी मला तझुे पे्रम गमिािे लागले, तरी मला 

त्याची काही पिाव नाही. जर माझ्यािर तझुा विश्वास नसेल, तर 

मग मला तझु्याकडून अजनू काहीही नको.” 

अजनूही तो शहाणपणे वतच्याकडे बघत होता. “मला 

िेळ द.े” 

“िेळ कशासाठी? एक शब्द तर बोलायचा आह.े” 

“त ू माझे पे्रम वकंिा विश्वास गमािलेला नाहीस, हे 

तलुा दाखिण्यासाठी.” 

“ठीक आह.े मी थांबते.” 
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तो दाराकडे िळून, हो नाही करत थांबला. “ओहो, 

माझ्या वप्रये, नक्की थांब” एिढे बोलनू, खोलीतून वनघून 

गेला. वतने वजन्यािर त्याचा थकलेला पदरि ऐकला ि 

खोलीचे दार लािलेले ऐकले. मग ती खचुीत बसली ि वतचे 

तोंड हातात लपिले. वतची पवहली प्रवतवक्रया अपराधीपणाची 

होती. आपण फार कडकपणे, अमानिीपणे ि कल्पनातीतपणे 

िागलो, असे वतला िाटले. पण वतच्या मनातला विचार असा 

होता, “त्याला असे सांगायला दखेील कचरू नकोस, की या 

हट्टापायी ती पे्रमािर पाणी सोडायलाही तयार आह.े खोटी कटू 

गोष्ट!” ती काही वनरथवक शब्द मागे घेण्यासाठी, िर जाऊ 

लागली. पण अचानक थांबली. शेिटी त्याने त्याचा काय तो 

मागव अनसुरला होता. त्याच्या गवुपतािरचे सिव हल्ले परतिनू 

लािले होते. आवण आता त्या दसुऱ्या बाईचे पत्र 

िाचण्यासाठी, एकट्याला खोलीत कोंडून घेतले होते. 

 

 

III 
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जेव्हा चवकत झालेल्या नोकराणीला ती घरातील 

वतच्या पालवरमध्ये सापडली, तेव्हा ती अजूनही विचारात 

बडुालेली होती. “नाही” शालोट म्हणाली, “ती जेिणासाठी 

कपडे करणार नाही. वमस्टर अॅशबॉयला जेिायचे नाही. तो 

फार दमल्यामळेु, त्याच्या खोलीत आराम करतो आह.े नंतर 

ती थोडेफार काही हॉलमध्ये आणनू खाईल.” ती वजना चढून 

वतच्या झोपायच्या खोलीत गेली. वतचा जेिायच्या िेळी 

घालायचा डे्रस अंथरुणािर पडला होता. त्याकडे बघून वतला, 

वतचा रोजचा शांत वदनक्रम आठिला. वतचे आता वतच्या 

निऱ्याबरोबर झालेले बोलणे नक्कीच, दसुऱ्या जगात घडलेले 

होते. ते मळुी शालोट गोसव ि केवनथ अॅशबॉय नव्हतेच. तर ते 

बेकार कल्पनेने रचलेले दोन िेताळ होते, वतने लग्नापासनूची 

निऱ्याची सततची एकवनष्ठा आठिनू पावहली. त्याची 

कायमची उद्मेगनू दाखिलेली कोिळीक, अनेक िेळा तो 

वतच्यािर अिलंबनू असल्याचे त्याचे सांगणे, वतच्याशी 

जिळीक साधणे, जसे काही वतच्या ि त्याच्या आत्म्यामध्ये 

हिादखेील नाही आह,े हे सिव आठिनू वतला विवचत्र िाटत 

होते. काही िेळापूिी ती त्याला दसुऱ्या एका बाईिरून, 

वशव्या दते होती. पण मग काय ---  
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परत िरती जायच्या विचाराने उचल खाल्ली. त्याची 

माफी मागनू, हसून, त्याचा गैरसमज दरू करािा. पण त्याचा 

खासगीपणा घालिायला, वतला भीती िाटू लागली. तो 

त्रासलेला ि दःुखी होता. कुठल्यातरी दबािाखाली होता. पण 

त्याने सांवगतले होते, की त्याची लढाई तो एकटा लढेल. 

त्याच्या इच्छेला मान दणे्यात, शहाणपणा होता ि औदायवही 

होते. पण त्याच्या शेजारील खोलीत असे एकटीने असणे, 

वकती असय ि विवचत्र होते. वतला असे िाटत होते, की ती 

जगाच्या दसुऱ्या टोकाला आह.े वतच्या या रागाच्या ि उदास 

मनवस्थतीत, वतला असे िाटत होते, आपण ते पत्र फोडून, 

िाचनू, परत होते तसे ठेऊन द्यायचे धैयव दाखिायला हिे होते. 

ते पाप ठरले असते, तरी वनदान गुवपत काय आहे, ह े तरी 

वतला कळले असते. तो काही सजग, िाईट, असा गपु्त छळ 

असािा. त्यापढुे तो थरथर कापत होता. पण त्यापासनू, 

स्ितःची सटुका करून घेऊ शकत नव्हता. एकदोनदा त्याच्या 

डोळ्यात वतला, कुणी मदत करािी असे भाि वदसले होते. 

कबलुीजबाब दणे्याची उमी वदसली होती. जर वतला मावहती 

असते, तर ती मदत करू शकली असती, असे त्याला िाटत 

होते की काय? पण तो वतला काही सांग ूशकत नव्हता.  
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वतच्या डोक्यात अशी कल्पना आली, की त्याच्या 

आईकडे जािे. त्या ठाम  वनधावराच्या, स्िच्छ डोळ्यांच्या, 

समोरच्याशी थेटपणे बोलणाऱ्या, रोखठोक, ियस्क वमसेस 

अॅशबॉयची ती चाहती होती. त्या दोघींमध्ये न बोलता येणारा, 

काही बंध होता. जेव्हा ियस्क वमसेस अॅशबॉय वतच्या निीन 

सनेुकडे, शालोटकडे पवहल्यांदा जेिायला आली, त्या 

वदिसापासनूच तो तयार झाला होता. शालोटने वतचे 

िाचनालयात स्िागत केले, तेव्हा वतने वतच्या मलुाच्या 

टेबलािरील एल्सीच्या फोटोची जागा ररकामी पाहून म्हटल,े 

“ह े काय? एल्सी गेली?” तेव्हा शालोटने हळूिारपणे 

स्पष्टीकरण वदले होते. त्यािर वतने थोडक्या शब्दात, खपू 

काही सांगून जाणारा शेरा मारला होता, “तो मखूवपणा होता. 

वतला परत आण ूनकोस. दोघांमध्ये वतसरे कोणी कशाला?” 

स्ितःचे विचार वतने ओळखलेले बघनू, शालोटने वतच्या 

सासकूडे बघनू हास्य केले होते. त्यामळेु वतला असे िाटले की 

या नव्या समस्येबद्दल --- तावत्िक दृष््टया बरोबर नसलेल्या 

समस्येबद्दल, ही आपली सास,ू समस्येच्या गाभ्यािरच सरळ 

हल्ला चढिेल. पण परत वतने कच खाल्ली. ते ठीक िाटत 

नव्हते. वतचा निरा वतच्यापासनू दरू ठेित असलेले गवुपत, 
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सासचूे नाते जिळचे असले, तरी सासूला सांगण्याचा हक्क 

वतला नव्हता. वतने विचार केला, “त्याला पवहजे असेल, तर 

तो सिडीने त्याच्या आईशी बोलेल. पण हा आमच्या 

दोघांमधील प्रश्न आह ेि तो आम्हीच सोडिला पावहजे.” 

ती अजनूही समस्येिर विचार करत होती, तेव्हा 

दारािर टकटक करून वतचा निरा आत आला. तो जेिायच्या 

िेळचे कपडे करून आला होता. ती तशीच कपडे न बदलता 

बसलेली ि वतचा डे्रस अंथरुणािर पडलेला बघून, त्याला 

निल िाटले.  

“त ूखाली येत नाही आहेस?” 

ती घाईघाईने म्हणाली, “मला िाटले, तुला बरे नाही 

ि त ूझोपला आहसे.” 

तो कसेबसे हसला. “मी फारसा बरा नाही. पण आपण 

खाली जाऊ.” त्याचा चेहरा अजनूही ओढलेला वदसत होता. 

पण तासाभरापिूी तो िर गेला त्यापेिा आता शांत िाटत 

होता. 
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वतने विचार केला, “असे आह ेतर, मी अजनू अंधारात 

असल,े तरी तो पत्र िाचून, त्याची लढाई लढून आलेला 

आह.े मग त्यात काहीही वलवहलेले असो. वतने घंटी िाजिनू 

वनरोप वदला, की लिकरात लिकर जेिणाची तयारी करािी -

-- थोडेसे जेिण --- पटकन तयार होईल असे. कारण ते 

दोघेही दमले होते आवण त्यांना फार भूक नव्हती.  

जेिण तयार झाल्याचे कळताच, ते दोघेही जेिायला 

बसले. पवहल्यांदा कुणालाच बोलायला काही शब्द 

सापडेनात. नंतर केवनथने असे गहृीत धरून संभाषण सरुु केले, 

की शांततेमळेु जास्त छळ होतो आह.े तो नगरपावलकेच्या 

विमानोड्डाणाच्य राजकारणाबद्दल, आधवुनक िें च 

वचत्रप्रदशवनाबद्दल, ियस्क आत्याच्या तब्येतीबद्दल आवण 

स्ियंचवलत फोन बसिण्याबद्दल, बोलत रावहला. शालोट 

स्ितःशीच विचार करत बोलली, “तो वकती दमला आह!े 

फारच जास्त काम झाले आह.े अरे दिेा, तो फार दमला 

आह.े” 

जेव्हा ते एकेकटे जेित, तेव्हा सहसा ते नंतर 

िाचनालयात जात. शालोट वतचे विणकामाचे सावहत्य घेऊन 
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वदिाणािर आडिी होई तर तो वदव्याखालील खचुीिर बसनू 

पाईप ओढे. पण आज संध्याकाळी जण ू ठरून गेल्यासारखे, 

त्यांनी त्यांचे विवचत्र संभाषण वजथे झाले होते, वतथे जायच े

टाळले. ते शालोटच्या उठाबसायच्या खोलीत गेले.  

ते शेकोटीजिळ बसल्यािर त्याने कॉफीचा एखादा 

घोट घेऊन, ती खाली ठेिल्यािर शालोट बोलली, “तझुा 

पाईप?” 

त्याने मान हलिनू म्हटले, “नाही. आज नको.” 

“त ू आज लिकर झोपले पावहजेस. त ू खपू दमलेला 

वदसतो आहसे. आज कायावलयात तलुा फार काम पडलेले 

वदसते.” 

“आपल्या सिाांना, कधीकधी जास्त काम करािेच 

लागते.”  

ती काही वनश्चयाने उठून त्याच्यासमोर उभी रावहली. 

“ठीक आह.े मी तझुी शक्ती अशीतशी फुकट घालिणार नाही. 

त्याचा काही उपयोग नाही. मला वदसते आहे, की तलुा बरे 

नाही.” वतने िाकून वतचा हात त्याच्या कपाळािर ठेिला. 
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“वबचारा माझा केवनथ! लिकरच त ू मोठ्या सटु्टीिर जायचा 

विचार कर.” 

त्याने चमकून वतच्याकडे बघत विचारल,े “सटु्टीिर?” 

“नक्कीच. मी इस्टरला तलुा घेऊन, जाणार होते, तुला 

मावहती नाही का? एका पंधरिड्यात आपण एक मवहन्यासाठी 

कुठेतरी सफरीिर जायचे आह.े एखाद्या बोटीने प्रिासाला.” 

ती िाकून त्याच्या अजनू जिळ गेली. त्याच्या कपाळाचे 

चुंबन घेत बोलली, “केवनथ, मी पण दमले आह.े” वतच्या 

शेिटच्या शब्दांकडे त्याने काही लि वदले नाही. पण तो 

त्याच्या गडुघ्यांिर हात ठेऊन ि डोके मागे करून वतच्याकडे 

थोडे काळजीने, घाबरून पाहू लागला. “परत? नाही, वप्रये. 

आता लगेच नाही जाता येणार. मला असे काम सोडून येता 

येणार नाही.” 

“केवनथ, मला ठाऊक नाही, त ूपरत असे का म्हणतो 

आहसे. या िषी आपण खरी सटु्टी घेतलीच नाही.” 

“विसमसमध्ये आपण मलुांना घेऊन एक आठिडा 

नाही का गेलो?” 
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“पण यािेळेस मी मलुांवशिाय, म्हणते आह.े या 

घरापासून, नोकरांपासून कुठेतरी लांब. ओळखीच्या ि 

दमिणाऱ्या सिाांपासनू दरू. तमुच्या आईला पीटर ि जोयस 

बरोबर रहायला आिडेल.” 

त्याने हसून मान हलिली. “नाही वप्रये, मी त्यांना 

आईजिळ ठेऊ शकत नाही.” 

“का नाही, केवनथ?” 

ह ेसगळे इतके विवचत्र आह.े ती त्यांच्यािर मनापासून 

पे्रम करते. आपण िेस्ट इडंीजला गेलो, तेव्हा दोन मवहन्यांपेिा 

जास्त काळ, त्यांना त ू वतच्याजिळ ठेिायला काही हरकत 

घेतली नाहीस.” 

एक मोठा श्वास घेऊन, तो अस्िस्थपणे उभा रावहला. 

“ते िेगळे होते.” 

“िेगळे? का?” 

“म्हणजे त्यािेळेस माझ्या लिात आले नाही --- 

“जण ू शब्द जळुिण्यासाठी तो थांबला ि नंतर बोलला, “त ू

म्हणतेस त्याप्रमाणे, माझी आई मलुांिर पे्रम करते. पण ती 
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नेहमीच तसे करेल, असे नाही. आज्या नेहमी नातिंडाना 

वबघडितात. काही िेळेस ती त्यांच्यासमोर विचार न करता 

बोलते.” त्याने बायकोकडे मोठ्या दयनीय दृष्टीने, विनंती करत 

पावहले. वप्रये, मला ह ेकरायला लाऊ नकोस.” 

शालोटने विचार केला. ह े खरे होते, की ियस्क 

आजीची जीभ वतखट होती. काळजी घेणारे जागरुक पालक 

हरकत घेतील, असे नातिंडांसमोर ती काहीही बोल ू शके. 

शालोटने वतच्या निऱ्याकडे गोंधळून बवघतले.  

“मला समजत नाही.” 

त्याने वतच्याकडे तसेच त्रावसकपणे ि विनिणी 

करण्याच्या थाटात बवघतले. तो बोलला, “असा प्रयत्न करू 

नकोस --- “ 

“कसा?” 

“आता नाही --- अजनू नाही. त्याने कानशीलांिर 

हात ठेऊन दाबले. “अट्टाहास करून काही उपयोग नाही, ह े

तलुा कळत नाही का? मला वकतीही जायचे असले, तरी मी 

आता बाहरे प्रिासाला जाऊ शकत नाही.” 
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शालोट अजनूही थंडपणे त्याच्या आरपार बघत होती. 

“प्रश्न असा आह,े की तझु्या मनात आह ेकी नाही?” 

त्याने िणभर वतच्या नजरेला नजर वदली. मग त्याचे 

ओठ काप ूलागले. तो उसासा टाकून बोलला, “तलुा पावहजे 

असेल --- ते सगळे मलादखेील पावहजे असते.” 

“आवण तरीही --- “ 

“मला विचारू नकोस. मला रजा घेता येणार नाही --- 

नाहीच.” 

“म्हणजे तलुा त्या पत्रांपासून दरू जायचे नाही?” 

वतचा निरा वतच्यासमोर संभ्रमािस्थेत अस्िस्थपणे 

उभा होता. आता तो िळला ि एकदोनदा खोलीला फेऱ्या 

मारल्या. त्याचे डोके गालीच्याकडे बघत, खाली िाकलेले 

होते.  

शालोटच्या मनात भीतीबरोबर पश्चात्तापाची 

भािनादखेील िाढू लागली. “ते तेच आह.े त ू ते कबलू का 

करत नाहीस? त ूत्या पत्रांवशिाय जग ूशकत नाहीस.” 
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त्याने त्रावसकपणे खोलीत फेऱ्या मारणे चाल ू ठेिले. 

मग तो थांबला ि खचुीत बसनू हातांनी चेहरा झाकून घेतला. 

त्याचे खांद ेहलत होते. त्यािरून शालोटला समजले, की तो 

मसुमसुत होता. फक्त ती लहान असतांना, आईच्या मतृ्यनंूतर 

िवडलांना सोडून, वतने कधी परुुष माणसाला रडतांना पावहले 

नव्हते. अजनूही वतला आठित होते की ते बघनू, ती वकती 

घाबरली होती. आताही ती घाबरली. वतला िाटले की वतचा 

निरा वतच्यापासून दरू दरू, कुठल्यातरी गढू बंधनात अडकत 

चालला आह े आवण वतने वतच्या अंगातील शक्तीच्या 

शेिटच्या कणापयांत, त्याच्या सटुकेसाठी प्रयत्न करायला 

हिेत.  

त्याच्यासेजारी गडुघे टेकून ती ओरडली, “केवनथ --- 

केवनथ! त ूमाझे ऐकणार नाहीस का? मला वकती त्रास होतो 

आह,े हे तलुा वदसत नाही का? डावलांग, मी खरच काही 

अतावकव क बोलत नाही आह.े त्या पत्रातील मजकुराचा 

तझु्यािर होत असलेला पररणाम, मला कधी समजायलाच 

नको होता. दसुऱ्या कुणाच्या भानगडीत पडायचा माझा 

स्िभाि नाही. आवण असा पररणाम नसता --- तरी मग गोष्ट 
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िेगळी होती --- हो. हो. माझे ऐक. जर पत्रे बवघतल्याने तलुा 

आनंद झाला असता तर --- त ू त्यांची मनापासून िाट 

बवघतली असतीस तर --- त ू त्यासाठी वदिस मोजत बसला 

असतास तर --- त्यातनू तलुा असे काही वमळत असते तर, 

की जे मी तलुा दऊे शकत नाही, तर गोष्ट िेगळी होती. तर मग 

मी माझ्या भािना, लपिनू ठेिल्या असत्या. मी अशा आशेिर 

रावहले असते, की तुला त्या पत्रांमधनू वजतका आनंद वमळतो, 

वततका कधीतरी मीही तुला दईेन. पण उलट तलुा त्यामळेु 

फार त्रास होतो, ह ेमला बघित नाही. तरीही त ूत्यापासनू दरू 

जाऊ शकत नाहीस, याने मी मोडून पडते. त ूदरू गेलास आवण 

पत्र आले तर, ही भीती तुला आह.े वकंिा कदावचत --- “ 

वशव्याशाप दणेारा वतचा रडका आिाज थरथरत होता 

--- “कदावचत वतने तलुा कुठे जायला बंदी केली असेल. 

केवनथ, तू उत्तर द.े ते कारण आह ेका? तू माझ्याबरोबर येथून 

कुठे जाऊ नयेस, असे वतने ठरिले आह ेका?” 

ती त्याच्याशेजारी हात िर करून, गडुघे टेकून बसली 

होती. वतला वतच्या वचकाटीची लाज िाटत होती. त्या उदास 

पडलेल्या चेहरािरील बुरखा फाडायचे काम करण्याची, वतला 
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लाज िाटत होती. तरी त्या संशयाने वतला पछाडलेले होते. 

त्याची नजर खाली होती. चेहऱ्याचे स्नाय ू फडफडत होते. 

वतला वजतका त्रास होत होता, त्यापेिा जास्त त्रास, ती त्याला 

दते होती. तरीही ती स्ितःला थांबित नव्हती.  

“केवनथ, ते असे आह े का, की ती आपल्याला 

दोघांना बरोबर जाऊन दते नाही आह?े” 

तो काही बोलला नाही वकंिा वतच्याकडे डोळेही 

िळिले नाहीत. वतच्यािर पराभिाची छाया तरळून गेली. वतने 

विचार केला, शेिटी ती वतचा झगडा हरत होती. ती बोलली, 

“त ूमला उत्तर दऊे नकोस. पण माझे बरोबर आह.े”  

ती उठली, तेव्हा अचानक तो िळला ि त्याने वतला 

परत खाली बसिले. त्याने वतचे हात धरून इतक्या जोरात 

दाबल,े की वतला िाटले अंगठी रुतनू मासात जाऊन बसेल. 

त्याच्या धरण्यात काहीतरी भीतीदायक, झटका आल्यासारखे 

िाटत होते. उंच सळुक्यािरून घसरणाऱ्या माणसाला जसे 

िाटेल, तसे त्याला िाटत असािे. तो मोिप्राप्ती झालेल्या 

माणसासारख्या चेहऱ्याने वतच्याकडे वनरखनू बघत होता. 

त्याने वतच्या हातािर हात ठेऊन, म्हटल,े “अथावत आपण 
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बरोबर जाऊ. तलुा कुठे जायचे आह,े वतकडे जाऊ. त्याने 

वतला जिळ ओढून, वतच्या ओठांिर स्ितःचे ओठ दाबले.  

 

IV 

शालोट स्ितःशीच बोलली, “मी आज झोपेन. पण ती 

वतच्या निऱ्याच्या खोलीतनू येणारे आिाज ऐकत, 

शेकोटीशेजारी बसनू रावहली. तोही संध्याकाळच्या 

िादािादीनंतर, विश्ांती घेत असल्यासारखा वदसत होता. 

त्याच्या उघड्या वखडकीतनू, रस्त्यािरील उजेड येत होता. 

वतथे ि त्याच्या खोलीच्या दाराशी, ती एकदोनदा डोकािली. 

अशक्तपणामळेु ि दमनू, वतने त्याला गाढ झोपलेले पावहले. 

वतने विचार केला, “तो आजारी आह.े नक्कीच, तो आजारी 

आह.े ह ेजास्त कामाने नव्हे, तर त्या गढू िाईट पत्रांमुळे आह.े  

वतने एक सटुकेचा वनःश्वास सोडला. ती एक लढाई 

लढली होती. वतचा विजय झाला होता --- वनदान आता तरी. 

जर त्यांनी ते सरुु केलेच होते, तर ते कुठूनही, कसेही परत सरुु 

होऊ शकले असते. सटु्टीसाठी त्याला विचारण्यात काही अथव 

नसल्याच,े ती जाणून होती --- मध्यंतरीच्या काळात, ती 
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पणूवपणे अंधारात असलेल्या, त्या गढूाचा पररणाम, 

वतच्याविरुद्ध कारिाई करतच होता. त्यांनी प्रिास सरुु 

करेपयांत वतचा झगडा वदिसागवणक चाल ू रावहला. पण 

त्यानंतर सिव काही िेगळे झाले असते. एकदा वतचा निरा 

मोकळ्यािर बाहेर पडला असता ि फक्त वतच्याबरोबर 

रावहला असता, तर मग वतने चटुकीसरशी त्याला, त्या िाईट 

छायेतनू बाहेर काढले असते. विचारांमध्ये गुंग होऊन, शेिटी, 

ती झोपली. 

ती उठली, तेव्हा वतला नेहमीपेिा उशीर झाला होता. 

ती निल िाटून घेत ि जास्त झोपल्याबद्दल स्ितःिर 

वचडवचड करत, अंथरुणािर उठून बसली. वतला नेहमी 

िाचनालयात शेकोटीशेजारी बसून, निऱ्याबरोबर न्याहारी 

करायला आिडे. पण घड्याळाकडे नजर टाकल्यािर वतला 

कळले, की तो न्याहारी उरकून कधीच कायावलयात गेलेला 

आह.े खात्री करण्यासाठी ती पलंगािरून उडी मारून उठली ि 

त्याच्या खोलीत गेली. पण ती ररकामी होती. त्याने 

जाण्यापिूी, वतच्या खोलीत डोकािनू बवघतले असणार. 

आवण ती झोपलेली बघनू वतला जागे न करता, खाली गेला 
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असणार. त्यांचे नाते पे्रवमकांसारखे होते. त्यामळेु वतला त्याचा 

सकाळचा सहिास चकुिल्याची खंत िाटली.  

वतने नोकराणीला फोन करून विचारले, की तो गेला 

का, तर ती म्हणाली, की तासाभरापिूीच तो गेला. त्याने 

नोकराणीला सांवगतले होते, की वतला उठि ू नको ि वतने 

सांवगतल्यावशिाय, मलुांनादखेील वतच्या खोलीत जाऊ नये 

अशी मलुांसाठी सचूना होती --- त्यासाठी तो स्ितः मलुांच्या 

खोलीत गेला होता. ह ेसिव नेहमीसारखेच होते. तरी वतने असे 

का विचारल,े ते वतलाही कळले नाही, “वमस्टर अॅशबॉयने 

काही वनरोप ठेिला आह ेका.” 

नोकरांणी हो म्हणाली. वतने तो वनरोप विसरल्याबद्दल 

वदलवगरी प्रगट केली. त्याने वनघता वनघता वमसेस अॅशबॉयला 

सांगायला सांवगतले होते, की तो त्यांच्या प्रिासाबद्दल काही 

बेत आखणार आह.े ि ती उद्या नौकाविहारासाठी जायला 

तयार आह ेका.” 

शालोटने वतचा उद्या शब्द परत उच्चारला आवण 

वतच्याकडे अविश्वासाने बघत रावहली. “उ --- द्या --- , तझुी 
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खात्री आह े का की तो उद्या नौकाविहारासाठी जायच े

म्हणाला?” 

“हो, बाईसाहबे. अगदी खात्रीने. मी कशी काय 

विसरल,े कुणास ठाऊक?” 

“ठीक आह.े माझी अंघोळीची तयारी कर.” 

शालोट उडी मारून उठली. गात गात, आरशात 

स्ितःला वनरखत, केस विंचरू लागली. असा विजय वमळिनू, 

वतला तरुण झाल्यासारखे िाटू लागले. दसुरी बाई 

विवतजािरील वठपक्यासारखी नाहीशी झाली. वतच्या 

डोळ्यांिर, ओठांिर तो विजय चमकू लागला. तो वतच्यािर 

प्रेम करत होता तर --- तो वतच्यािर नेहमीसारखेच भरभरून 

प्रेम करत होता. वतने जो त्रास सहन केला होता, तो त्याने 

खषुीने भरून काढला होता. त्यांनी ताबडतोब दरू वनघून 

जाण्यात त्यांचे सखु दडलेले असल्याचे, त्याला समजले होते. 

कालच्या िादािादीनंतर, पनु्हा एकमेकांना समजनू घेणे, 

गरजेचे होते. आता शालोटला कालचा पररणाम फारसा 

जाणिेना. वतने रािसाला तोंड दऊेन नेस्तनाबतू केले होते. 

“धैयव --- हचे गवुपत आह!े पे्रम करणाऱ्या लोकांनी नसुते 
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डोळ्यात बघनू, धोक्याने घाबरून जाऊ नये.” वतचे हलकेसे 

भरघोस केस विंचरल्यािर, त्यातनू विजयाचा हातांसारखी 

वतच्या डोक्यािर िीज वनमावण झाली. परुुषांना ताळ्यािर 

आणण्यासाठीचे उपाय काही वस्त्रयांना मावहती असतात ि 

काहींना नाही --- फक्त सुंदर वस्त्रयांना --- वतने आनंदाने 

स्पष्टीकरण वदले. शरूपणाची वतची पात्रता होती. नक्कीच ती 

खपू सुंदर वदसत असणार. 

झगमगीत समदु्रािर सकाळ एखाद्या वशंपल्यासारखी 

नाचत होती. असा समदु्र ज्यािर ते लिकरच नौकाविहार 

करणार होते. वतने छान जेिणाची आज्ञा वदली. शाळेत 

वनघालेल्या मलुांचा वनरोप घेतला. वतची बॅग खाली आणली. 

नोकराणीला उन्हाळ्याचे कपडे काढण्यास सांवगतले. कारण 

अथावतच ते उन्ह आवण गरम हिेचा आस्िाद घ्यायला चालले 

होते. केवनथचे फ्ललॅनेलचे कापरात ठेिलेले कपडे बाहरे 

काढािेत की काय, असा विचार वतने केला. पण वतला िाटले, 

“अजनू कुठे जायचे ते मावहती नाही आवण आपण काय करतो 

आहोत! वतने घड्याळाकडे पावहले. दपुार होत आली होती. 

वतने कायावलयात त्याला फोन करायचे ठरिले. थोडा िेळ 
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लागला. मग त्याच्या सवचिाचा आिाज ऐकू आला की 

वमस्टर अॅशबॉयनी मगाशी फोन केला होता. त्यानंतर ते लगेच 

इथनू बाहेर पडले --- िा, फारच छान! शालोट नंतर फोन 

करेल. तो वकती लिकर परत येईल, असे विचारल्यािर 

सवचि ते सांग ूशकत नव्हती. तो बाहरे पडला, तेव्हा तो घाईत 

होता. वतने एिढेच सांवगतले, की तो शहराबाहेर चालला 

आह.े 

शहराबाहरे! शालोटच्या हातात फोन तसाच रावहला. 

ती निीन अंधारात चाचपडू लागली. तो शहराबाहेर का गेला 

आह?े त्यांच्या गािाला जायच्या आदल्या वदिशी, त्याने हे 

काय निीन नाटक काढले आह!े काळजीने वतच्या अंगािर 

वकंवचत शहारा आला. तो नक्कीच त्या बाईला भेटायला गेला 

आह.े प्रिासाला जाण्यासाठी वतची परिानगी मागायला. 

त्यांचे तेिढे लागेबांधे नक्कीच आहते. आवण शालोटला 

इकडे वतच्या कपाळािर विजयाच्या रेषा वदसत होत्या. ती 

हसत सटुली. खोलीभर वफरून, पनु्हा आरशासमोर बसली. 

वतला वकती िेगळा चेहरा वदसला! दसुऱ्या शालोटच्या 

चेहऱ्यािरचे गुलाबी भाि, या शालोटच्या वफकट ओठांना 
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वचडिनू दाखित होते. शेिटी वतला विजयािर हक्क 

सांगायचा अवधकार होता. कारण वतचा निरा त्या दसुऱ्या 

बाईचे न ऐकता वतला पावहजे ते करत होता. ते नैसवगवक होते 

पण दसुऱ्या वदिशी तो शहराबाहरे गेला होता, ते जरा विवचत्र 

िाटत होते. त्याला काही तरतदुी करून ठेिायच्या असतील. 

काम आटपायचे असेल. पण तो त्या पत्रलेवखकेला भेटायला 

गेला होता, असे समजण्याची काही गरज नव्हती. तो 

शहराबाहरे रहाणाऱ्या कुणा अशीलाला भेटायला गेला 

असेल. अथावत कायावलयातील लोकांनी वतला काही सांवगतले 

नाही. वमस्टर अॅशबॉय बाहरे गेले आहते, एिढी साधी गोष्ट 

सांगायला सदु्धा ती सवचि खळखळ करत होती. मध्यंतरीच्या 

काळात, वतने आनंदाने तयारी चाल ू ठेिली. ते नेमके कुठे 

चालले आहते, ते वतला नंतर समजले असते. 

उत्सकुतेने तयारी करण्यात, िेळ भराभर गेला. शेिटी 

पडद े बंद करायला आलेल्या नोकराणीने शालोटचे श्म 

संपिले. पाच िाजलेले पाहून, वतला आश्चयव िाटले. अजनूही 

वतला मावहती नव्हते की ते दसुऱ्या वदिशी कुठे जाणार 

आहते! वतने कायावलयात फोन केला, तेव्हा वतला वमस्टर 
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अॅशबॉय सकाळपासनू वतथे नसल्याचे सांगण्यात आले. वतने 

त्याच्या भागीदाराला विचारले. पण तोही काही सांगू शकला 

नाही. कारण त्याची गाडी उवशरा आल्याने, तो यायच्या आत 

वमस्टर अॅशबॉय येऊन परत बाहरे पडला होता. शालोट 

गोंधळून गेली. मग वतने वतच्या सासलूा फोन करायचे ठरिले. 

अथावत एक महीन्यानंतर केवनथ, त्याच्या आईला भेटायलाही 

गेलेला अस ू शकत होता. त्याच्या स्ितःच्याच विरोधाला न 

जमुानता, मलुांना आजीजिळ ठेिािे लागणार होते, पण ह े

सिव त्याने वतला विचारून ठरिणे, अपेवित होते. इतर िेळी 

शालोट, यामळेु थोडी दखुािली गेली असती. पण आता ती 

वजंकल्यामळेु वतला त्याचे विशेष काही िाटले नाही. आता 

वतचा निरा दसुऱ्या बाईचा नसनू वतचा होता. वतने आनंदाने 

सासलूा फोन केला. सासचूा मैत्रीपणूव आिाज ऐकून वतने 

सरुिात केली, “केवनथची बातमी ऐकून तमु्हाला निल िाटले 

का? आम्ही अचानक केलेल्या या बेताबद्दल तमु्हाला काय 

िाटत?े” 

सासनेू काही उत्तर दणे्यापिूीच, शालोटला मावहती 

होते की ते उत्तर काय असणार आह.े पण वतच्याकडे केवनथ 
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गेलेलाच नव्हता. त्यामळेु सनू काय म्हणते आह,े ते वतला 

कळेना. शालोट पण आश्चयवचवकत झाली. “पण मग तो गेला 

तरी कुठे?” असा विचार वतने केला. मग स्ितःला सािरून 

वतन े सासूला सांवगतले, की कसा त्यांनी अचानक वनणवय 

घेतला. ह े सांगताना, केवनथ आवण वतच्यामध्ये कुणीही 

नसल्याचा वतचा आत्मविश्वास, वतला परत गिसला. वतच्या 

सासनेू ती बातमी शांतपणे ऐकून घेतली. वतलाही केवनथबद्दल 

असेच िाटत होते, की तो हल्ली जास्त काम केल्याने 

थकलेला वदसतो. अशा िेळी कुठेतरी बाहरे जाणे, हा चांगला 

उपाय असल्याच्या सनेुच्या मताला, वतने अनमुोदन वदले. “तो 

कुठे बाहरे गेला, की मला बरे िाटते. एल्सीला प्रिास आिडत 

नसे. ती त्याच्या प्रिासाच्या बेताला, नेहमी हरकत घेत असे. 

तझुे िेगळे आह,े हे नशीबच म्हणायचे.” केवनथने तो कुठे 

जातो आह,े याबद्दल वतला काही सांवगतले नाही. तरी वतच्या 

सासलूा त्याचे फार काही िाटले नाही. बाहेर जायच े

ठरिल्यापासनू तो घाईत असणार. पण जेिणापूिी तो येईलच. 

त्याना खरे तर पाच वमवनटे बोलायची गरज होती. “मला 

िाटते केवनथशी बोलनू त ू त्याला बाहेर पडायची गरज 

असल्याच,े पटिनू त्याच्या डोक्यािरचे कामाचे भतू 
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उतरिशील. तो असा पिूी कधीच नव्हता. त्याच्या 

व्यािसावयक कामात तो असे करत रावहला, तर तो त्याचे सिव 

पिकार गमािनू बसेल --- वप्रय मलुी, तलुा िेळ असेल तर 

नक्की येऊन जा. कदावचत त ूइथे असतांना, तो दखेील येईल. 

वतच्या सासचूा धीरोदात्त आिाज खोलीत घमुत होता. 

शालोटने वतची तयारी चाल ूठेिली.  

सातच्या समुारास फोन खणखणला. वतने तो घेतला. 

तो त्याच्या कायावलयातून होता, सवचि म्हणत होती की 

वमस्टर अॅशबॉय आलेले नाहीत वकंिा त्यांचा  काहीही फोन 

आलेला नाही. कायावलय बंद करण्यापूिी, वतने जरुरीचे 

िाटल्याने ह े कळिले. “ठीक आह े कळिल्याबद्दल आभारी 

आह.े” शालोट म्हणाली पण वतचा हात थरथरत होता. पण 

यािेळेपयांत, तो कदावचत त्याच्या आईकडे गेला असेल. वतने 

कपाटे, खण िगैरे लािले ि कोट टोपी घालनू ती मलुांच्या 

खोलीत गेली. ती त्यांच्या आजीकडे चालल्याचे वतने त्यांना 

सांवगतले. 

वतची सास ू जिळच रहात होती. िसंत ॠततुील 

संधीप्रकाशाच्या गार िेळी, वतच्याकडे येणारी प्रत्येक 
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आकृती, वतला वतच्या निऱ्याचीच िाटत होती. पण वतला 

िाटेत तो भेटला नाही. ती सासचू्या घरात वशरली, तेव्हाही 

वतथे तो नव्हता. केवनथने फोन केला नाही ि तो आलाही 

नाही. वतची ियस्क सास ू शेकोटीजिळ बसली होती. वतचा 

म्हाताऱ्या पण चपळ हातातील विणकामाच्या सयुा, भरभर 

वफरत होत्या. वतच्या वतथे असण्याने शालोटला धीर वमळाला. 

कुणालाही न सांगता केवनथ वदिसभर बाहरे गेला होता, ह ेजरा 

विवचत्रच होते. शेिटी ह े अपेवित होतेच. एका व्यि 

िवकलाच्या हातात, खपू केसेस होत्या. अचानक काही 

कारणामळेु, त्याला काही जळुिनू घ्यािे लागले असेल. तो 

उपनगरातील काही पिकारांना, भेटायला गेला असेल. वतथे 

अडकला असेल. त्याच्या आईला आठित होते, की एकदा 

न्य ू जसीला एका म्हाताऱ्या, विवचत्र, माणसूघाण्याची केस 

होती. तो श्ीमंत असनू इतका वचक्कू होता, की त्याच्याकडे 

फोन नव्हता. तेव्हा केवनथ वतथे असाच अडकला होता. 

शालोट अवधकावधक उदास होऊ लागली. जेव्हा 

वतच्या सासनेू वतला विचारले, की ते उद्या प्रिासासाठी केव्हा 

वनघणार आहते. तेव्हा वतला काय उत्तर द्यायचे, ते मावहती 
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नव्हते. आपण उद्या जायचे आहे, एिढाच वनरोप वतला फक्त 

वमळाला होता. वतची पररवस्थती विवचत्र होती. वतच्या सासलूा 

पण तसेच िाटले. पण ती म्हणाली की तो खपूच घाईत 

असणार.  

“आई, पण आता आठ िाजायला आले. त्याला ह े

समजायला पावहजे, की आम्ही उद्या केव्हा वनघणार आहोत, 

ते त्याने मला सांगायला पावहजे.” 

“मला िाटते बोट संध्याकाळवशिाय सटुत नाही. 

भरतीच्या िेळी कधीकधी मध्यरात्रीपयांत दखेील थांबायला 

लागते. केवनथने असाच विचार केला असेल. तो शांत ि 

धीराचा माणसू आह.े” 

शालोट उभी रावहली. “असे नाही. त्याला काहीतरी 

झाले असणार.” 

वतच्या सासूने चष्ट्मा बाजलूा काढून ठेिला ि 

विणकामही बाजूला सारले.  

“जर त ूअशा काही कल्पना करू लागलीस, तर मग 

गोष्टी --- “ 
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“तमु्हाला काळजी िाटत नाही का?” 

“मला शक्य आह,े तोपयांत मी काळजीत नसते. वप्रय 

मलुी, त ू आता घरी जेिणासाठी फोन कर. त ू इथे जेिशील 

का? तो घरी जातांना, नक्की इथे येईल.” 

शालोटने घरी फोन केला. तो घरी आला नसल्याचे 

नोकराणी म्हणाली. शालोट वतच्या सासूबरोबर जेिायच्या 

खोलीत गेली. सकुलेल्या घशाने ररकाम्या ताटासमोर बसली. 

वतच्या सासूने शांतपणे, पण चटपटीतपणे तयार केलेले जेिण 

िाढले. “मलुी, त ू काहीतरी खाऊन घे. नाहीतर तझुी 

अिस्थाही केवनथसारखी होईल. --- हो. जेन थोडेस े

शतािरीचे कोंब िाढ.” 

वतने शालोटला पेलाभर शेरी प्यायला लािली आवण 

टोस्ट सदु्धा खायला लािला. मग त्या हॉलमधील 

शेकोटीजिळ आल्या. वतच्या सासचू्या खचुीतील गादी 

हलिनू नीट केली गेली. रात्रीच्या अवनवश्चततेत ि गढू 

िातािरणात, सिव वकती ओळखीचे आवण सरुवित िाटत 

होते. त्या दोन वस्त्रयांची अधविट मावहतीिर आधारलेली उत्तरे, 

काठािरील अनोळखी आकृतीसारखी िाटत होती. 
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शेिटी शालोट उठून बोलली, “आता मी घरी गेलेले 

बरे. इतक्या उवशरा, केवनथ घरीच जाईल.” 

वतची सास ू अनमुोदनपर, हसली. “वप्रय मलुी, फार 

उशीर झालेला नाही. दोन वचमण्यांना जेिायला फार िेळ 

लागत नाही.” 

“नऊ िाजनू गेले. खरी गोष्ट अशी आह,े की मी स्िस्थ 

बस ू शकत नाही.” शालोट वतच्या सासूला अवभिादन 

करायला खाली िाकली. 

वतच्या सासनेू वतचे दोन्ही हात, खचुीच्या हातांिर 

ठेिले. स्ितःला सािरत ती बोलली, “मी पण तझु्याबरोबर 

येते. 

शालोट बचािाचा प्रयत्न करत म्हणाली, की फार 

उशीर झाला आह े ि तशी काही गरज नाही. केवनथ 

आल्याबरोबर, ती फोन करेल. पण वतच्या सासनेू आधीच 

घंटी िाजिनू नोकराणीला बोलािले होते. ती पायाने थोडी 

अध ूहोती. वतने कोट िगैरे आणला ि ती काठीला टेकून उभी 

रावहली. वतने नोकराणीला सचूना वदली, “जर वमस्टर केवनथ 

इथे आल,े तर त्यांना सांग की मी त्याच्याकडे गेले आह.े” 
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टॅक्सी बोलािली गेली ि त्यात बसनू दोघीजणी गेल्या. 

शालोट एकटी घरी परतत नसल्याने, वतने सासचूे आभार 

मानले. वतच्या सासचू्या ताज्या ठाम कांतीने, वनतळ 

डोळ्यांनी ि जिळीकीने, वतला परूक ि उबदार असे िाटत 

होते. टॅक्सी थांबल्यािर, वतने धीर दते शालोटच्या खांद्यािर 

हात ठेिला ि म्हणाली, “त ू बघशील, काही वनरोप आला 

असेल.” 

शालोटच्या घंटीमळेु दार उघडले गेले. दोघी आत 

वशरल्या. शालोटचे ह्रदय धडधडू लागले. वतच्या सासचू्या 

विश्वासामळेु, वतच्याही धमन्यांमधनू विश्वास िाहू लागला.  

वतची सास ूम्हणत होती, “त ूबघशील. त ूबघशील.” 

दार उघडणारी नोकराणी म्हणाली, “नाही. वमस्टर 

अॅशबॉय अजनू आलेले नाहीत. काही वनरोपही नाही.” 

सासनेू सचुिले, “तझुा फोन नीट चालतो आहे ना?” 

नोकरांणी म्हणाली की अध्याव तासापूिी तरी चालत होता. पण 

ती जाऊन फोन करून बघेल. ती गेली. शालोटने टोपी 

काढली. वतची नजर टेबलािर गेली. वतथे वतच्या निऱ्याचे 

पसुट नाि िर वलवहलेले, करडे पाकीट पडले होते. ती 
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ओरडली, “ओहो!” अनेक मवहने ती करडे पाकीट घरी आले 

असेल, असे आश्चयव िाटून न घेता आत वशरली होती.  

वतच्या सासनेू निल िाटून विचारले, “अग मलुी, 

काय आह?े” 

शालोटने उत्तर वदले नाही. वतने ते पाकीट घेतले ि 

त्याकडे बघत रावहली. जण ू काही वतची नजर आत पोचनू, 

काय वलवहले आह े ते वतला कळणार होते. नंतर वतला एक 

कल्पना सचुली. वतने ते पाकीट सासलूा वदले.  

“तमु्हाला ह ेअिर मावहती आह ेका?” 

वतच्या सासनेू ते हातात घेतले. चष्ट्मा घातला ि 

पाकीट उजेडात धरले. वतचा  नेहमीचा ठाम, घट्ट हात थरथरत 

होता. ती हळू आिाजात ओरडली, “का? ह े तर केवनथला 

आलेले आह.े” वतला वतच्या सनेुचा प्रश्न अयोग्य िाटत 

असल्याच,े वतच्या आिाजािरून जाणित होते. 

शालोट म्हणाली, “हो, तरीही मला जाणनू घ्यायला 

आिडेल, की ह ेअिर तमुच्या ओळखीचे आह ेका?” 
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वतच्या सासूने पत्र परत वदले ि ठामपणे म्हणाली, 

“नाही” 

दोघी वस्त्रया िाचनालयात गेल्या. शालोटने वदिा 

लाऊन दार बंद केले. अजनू ते पत्र वतच्या हातात होते.  

वतने जाहीर केल,े “मी ह ेपत्र फोडणार आहे,” 

वतच्या सासनेू वतच्याकडे चक्रािनू बवघतले. “पण 

वप्रय मलुी, तुला न आलेले पत्र ---अग मलुी, त ू असे करू 

शकत नाहीस.” 

वतने सासकूडे रोखनू बघणे चाल ू ठेिले. “आता जर 

मी अशी काळजी करत बसले तर --- केवनथ कुठे आह,े ते ह े

पत्र मला सांगेल.’ 

वतच्या सासचू्या चेहऱ्यािरची चकाकी जाऊन, तो 

वफका पडला. गाल ओढलेले ि सरुकुतल्यासारखे वदसू 

लागले. “असे कसे? --- तलुा असा विश्वास का िाटतो? --- 

असे कसे शक्य आह?े”  
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त्या बदललेल्या चेहऱ्याकडे शालोट वस्थर डोळ्यांनी 

बघत रावहली. “ओहो, म्हणजे तमु्हाला ते हस्तािर मावहती 

आह?े” वतने टोमणा मारला.  

“ते हस्तािर मावहती आह?े मला कसे काय मावहती 

असेल? माझ्या मलुाच्या सगळ्या पिकारांपैकी --- मला 

काय मावहती असेल तर -“ वतची सास ूवतच्याकडे घाबरून 

विनिणी करत काही म्हणता म्हणता, मोडून पडली.  

शालोटने वतच्या कंबरेला धरले. “आई, तमु्हाला काय 

मावहती आह?े मला सांगा. तमु्ही मला सांवगतलेच पावहजे.” 

“एिढेच की निऱ्याच्या अपरोि बायकोने त्याचे पत्र 

फोडण्यान,े काही चांगले होईल, यािर माझा विश्वास नाही.” 

नीतीशास्त्राच्या पुस्तकातील िचन ऐकािे, त्याप्रमाण े

शालोटच्या वचडलेल्या कानांना ते शब्द, मळुमळुीत िाटले. 

ती अधीरपणे हसली ि वतच्या सासचूी कंबर सोडून वदली. 

“एिढेच? ह ेपत्र फोडले तरी वकंिा नाही फोडले तरी, त्यातनू 

काही चांगले वनघणार नाही. ते मला चांगले मावहती आह.े 

पण जे काही िाईट वनघेल, ते काय आह,े ते मला जाणनू 

घ्यायचे आह.े” वतचे पत्र धरलेले हात थरथरत होते. पण आता 
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ती थरथर थांबली ि वतचा आिाजही. ती अजनूही सासकूडे 

टक लाऊन बघत होती. “आमचे लग्न झाल्यापासनू केवनथला 

आलेले, या अिरातील ह े नििे पत्र आह.े नेहमी अशाच 

करड्या पाकीटातून ती येतात, याची मी त्यांची नोंद ठेिली 

आह.े कारण प्रत्येक िेळी ते आल्यािर केवनथची अिस्था, 

भयंकर धक्का बसल्यासारखी होते. त्याच्यािर तो पररणाम 

खपू काळ रहातो. मी त्याला ह े सांवगतले आह.े मी त्याला 

म्हणाले आह,े की ती कुणाकडून येतात, ते मला समजल े

पावहजे. कारण मला वदसते आहे, की ती त्याला मारत आहते. 

तो माझ्या प्रश्नांना उत्तर देत नाही. तो म्हणतो की तो मला 

त्याबद्दल काही सांगू शकत नाही. पण काल रात्री तो 

माझ्याबरोबर प्रिासाला यायला --- त्या पत्रांपासून दरू जायला 

--- तयार झाला.” 

वतची सास ूमान खाली घालनू, एका खचुीत जाऊन, 

बसली होती. ती पटुपटुली, “ओहो!” 

“म्हणजे आता तमु्हाला समजले तर!” 

“तो तलुा असे म्हणाला का, की ते त्या पत्रांपासनू दरू 

पळण्यासाठी होते?” 
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“तो म्हणाला, दरू पळण्यासाठी --- दरू पळण्यासाठी! 

तो मसुमसुत असल्याने, त्याला बोलित नव्हते. पण मी 

त्याला सांवगतले, ते का होते आह,े मला मावहती आहे.” 

‘मग तो काय बोलला?” 

“त्याने मला जिळ घेतले ि म्हणाला की तुला पावहज े

आह,े वतकडे आपण जाऊ.” 

वतची सास ूम्हणाली. “अरे दिेा, आभारी आह.े” मग 

वतथे शांतता पसरली. सासू तशीच मान खाली घालनू बसली 

होती. ती सनेुकडे बघत नव्हती. शेिटी ती िर बघून म्हणाली, 

“तझुी खात्री आह ेका, की तशी नऊ पत्रे आली?” 

“खात्रीने. हे नििे आह.े मी ती मोजदाद ठेिली 

आह.े” 

“आवण त्याने स्पष्टीकरण द्यायला पणूवपणे नकार 

वदला?” 

“अगदी पणूवपणे.” 

वतची सास ू वफक्या सुरकुतलेल्या ओठांनी बोलली, 

“ही पत्रे केव्हा येऊ लागली? तलुा आठिते आह ेका?’ 
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शालोट परत हसली. “आठिते का? आम्ही 

मधचुंद्राहून परत आलो, तेव्हा पवहले आले.” 

वतच्या सासनेू डोके िर करून जोराने विचारले, 

“अशा िेळी? मग --- हो. ते उघड.” 

ते शब्द इतके अनपेवित होते की शालोटची 

कानशीले गरम झाली. हात परत थरथरू लागले. वतने वतची 

बोटे पाकीटाच्या फटीत घालनू, ते उघडायचा प्रयत्न केला. 

पण ते इतके घट्ट वचकटिलेले होते, की ती निऱ्याच्या 

टेबलाशी जाऊन, पत्र उघडायचा कटर शोध ूलागली. वतच्या 

निऱ्याने अलीकडेच हात लािलेल्या िस्त ू िरखाली 

करतांना, वतच्या अंगातनू जण ू कुणा नकुत्यातच िारलेल्या 

माणसाच्या खासगीपणाची एक थंड लहर दौडत गेली. 

खोलीतील नीरि शांततेत, पत्र कटर िापरून उघडल्याचा 

आिाज माणसाच्या ओरडण्यासारखा भासला. वतने आतील 

कागद काढून वदव्याजिळ नेला.  

वतच्या सासूने श्वास रोधनू विचारले, “काय ग!” 

शालोट हलली नाही. वतने उत्तरही वदले नाही. भिुया 

ताणनू, ती पत्रािर िाकली होती. ती ते वदव्याच्या जिळ 
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जिळ नेत होती. वतची नजर नादरुुस्त असली पावहजे. वकंिा 

गळुगळुीत कागदािर वदव्याचे उजेड पडून तो चकाकत होता. 

डोळे  फाडूनही वतला फक्त काही पसुट अिरांचे फरांटे वदसत 

होते. ते अिर इतके पसुट होते,  की िाचून त्याचा अथव लािणे 

कठीण होते. 

ती म्हणाली, “मला काही कळत नाही आह.े” 

“म्हणजे काय, मलुी?” 

ती टेबलाकडे परत गेली आवण केवनथच्या िाचायच्या 

वदव्याजिळ बसनू म्हणाली, “अिर फार पसुट आह े --- 

थांबा.” ि पत्राचा कागद मोठे वदसणाऱ्या वभंगाखाली धरला. 

हा सिव िेळ वतची सास ू वतच्याकडे लि देऊन बघत 

असल्याच,े वतला कळत होते.  

“छान!” 

“पण ह ेमोठे ि ठळक होत नाही आह.े मला ह ेिाचता 

येत नाही.” 

“म्हणजे तलुा असे म्हणायचे आह े का, की कागद 

पणूवपणे कोरा आह?े” 
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“नाही पणूव कोरा नाही. त्यािर काही वलवहलेले आह.े 

मला काहीतरी ‘माझे’ ि ‘येते आह’े असे वदसते आह.े ते तसे 

असािे.” 

वतची सास ू एकदम उठून उभी रावहली. वतचा चेहरा 

आणखीनच उतरला होता. ती टेबलाकडे सरकली आवण 

त्यािर वतचे दोन हात टेकत, एक दीघव श्वास घेत, वनकराचा 

प्रयत्न करत ती म्हणाली, “मला बघ.ू” 

शालोटला वतच्या सासचू्या चेहऱाही केवनथप्रमाणे,   

पांढरा पडल्यासारखे िाटले. वतने विचार केला, ‘आपल्या 

सासलूा मावहती आह.े’ वतने टेबलािरून पत्र सरकिले. 

वतच्या सासनेू शांतपणे, वतचे सरुकुतलेले हात त्याला न 

लािता, त्यात डोके घातले. शालोट िाचायचा प्रयत्न करत 

असतांना, वतची सासू वतला जसे बघत होती, तशी आता ती 

सासकूडे बघत रावहली. वतची सास ूअिघडल्यासारखी चष्ट्मा 

मागेपढुे करत ि त्यािर अजनू िाकत, तो कागद डोळ्यांजिळ 

नेत होती. वदव्याचा उजेड वतच्या ियस्क चेहऱ्यािर पडला 

होता. वतच्या स्िच्छ ि पारदशवक चेहऱ्यािर, गढू उकललेले 

भाि येत आहेत का, ते शालोट बघत होती. वतने वतच्या 
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सासचू्या चेहऱ्यािर आजपयांत साधेसधुे ि प्रामावणक भािच 

पावहले होते. पण आता त्यािर रागाची छटा वदसत होती. 

आता त्यािर भीती, दे्वष ि अविश्वासपणूव दःुख वदसू लागले. 

काळजीचे ि उघडपणे विरोधाचे भाि वदस ू लागले. वतच्या 

जण ूआतील भािनांचा उद्रके वतचा चेहरा विदू्रप करत होता. 

वतने बऱ्याच िेळाने िर पावहले. “मला कळत नाही. मला 

शक्य नाही.” ती एखाद्या मलुासारखे, हताश होऊन म्हणाली.  

“तमु्हालाही काही कळत नाही?” 

वतने डोके हलिले. वतच्या डोळ्यातनू दोन अश् ू

ओघळले. 

शालोट ओठ िेडेिाकडे करत म्हणाली, ”तमु्हाला 

अिर ओळखीचे िाटते आह ेका?”  

वतच्या सासूने दलुवि केले. “मला काहीच कळत नाही 

--- काहीच नाही.” 

“पण अिर तमुच्या ओळखीचे आह ेना?” 
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वतच्या सासूने घाबरून डोके िर केले. शांत, 

ओळखीच्या खोलीिरून वतची काळजीची, उत्सकु नजर 

वफरू लागली. “मी कसे सांग?ू प्रथम मी घाबरून गेले -- “ 

“सारखेपणाने भीती िाटली का?’ 

“खरे तर, मला िाटले --- “ 

“आई, काय िाटले ते सांगनू मोकळ्या व्हा. नक्की 

तमु्हाला लगेचच कळले, की ते ‘वतचे’ अिर आह?े” 

“ओहो, वप्रय मलुी, थांब --- जरा थांब.” 

“कशासाठी थांब?ू” 

वतच्या सासनेू िर बवघतले. वतचे डोळे वफरत वफरत 

शालोटच्या डोळ्यांशी वभडले. नंतर ते वतच्या मलुाच्या 

टेबलाच्या मागील वभंतीिर वखळले.  

शालोट सासचू्या नजरेिरून समजली. वतने 

वशव्याशापांने भरलेली हास्यवकंकाळी मारली. “आता मला 

समजले. मला आता थांबायची गरज नाही. तुम्ही मला उत्तर 

वदले आह.े वतचे वचत्र वजथे लटकिलेले होते, त्या जागी 

वभंतीिर तमु्ही बघत आहात.” 
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वतच्या सासनेू धमकीिजा पटुपटुत हात िर केला. 

“हळू --- हळू!” 

शालोट ओरडली, “ओहो, तमु्ही अशी कल्पना करू 

नका, की मला काहीही घाबरि ूशकेल.” 

वतची सास ू अजनू टेबलािर िाकलेली होती. वतचे 

ओठ अजनू शोकाने थरथरत होते. 

“आपण िेड्या होऊ. आपण दोघीही िेड्या होऊ. 

आपल्याला मावहती आह,े अशा गोष्टी होणे शक्य नाही.” 

शालोटने सासकूडे कीि येईल, अशी नजर टाकली. 

“मला खपू काळ िाटत होते, की आता काहीही होणे शक्य 

आह.े” 

“ह ेसदु्धा?” 

“हो. हचे.” 

“पण ते पत्र --- शेिटी त्यात तर काहीच नाही” 

“कदावचत त्याच्यासाठी त्यात काही असेल. मी कसे 

सांगणार? तो मला एकदा म्हणाल्याचे आठिते आहे, तमु्हाला 

एखाद े अिर पररवचत असेल, तर त्याचे पसुट फरांटेही 
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तमु्हाला िाचता येतात. तो काय म्हणत होता, ते मला समजत े

आह.े तो त्या अिराशी ‘पररवचत होता’.” 

“काही फरांटे मला ओळखीचे िाटले, तरी ते इतके 

पसुट आहते, की कुणीच ते पत्र िाच ूशकणार नाही.” 

शालोट परत हसली ि जोरात म्हणाली, “मला िाटते 

भतुांच्या बाबतीत सगळे पुसट असािे.” 

“अग माझ्या मलुी, वप्रय मलुी, असे म्हण ूनकोस.” 

“का म्हण ू नको? जर ररकाम्या वभंतीही वतच्यासाठी 

रडत असतील तर? तमु्हाला आवण मला वतचे अिर िाचता 

येत नसेल, तरी त्याने काय फरक पडतो?” जर तमु्हाला वतचा 

चेहरा ररकाम्या वभंतीिर वदस ू शकतो, तर त्याला या कोऱ्या 

कागदािरील वतची अिरे का वदस ू नयेत? तमु्हाला ह े वदसत 

नाही का, की ती घरात वजकडे वतकडे आह.े आवण त्याच्या 

जिळ आह.े बाकी कुणाला ती वदसत नाही म्हणून काय 

झाल?े” शालोट धपकन खचुीत बसली ि चेहरा हातात 

झाकून घेतला. ती हुदंके दते, नखवशखांत थरथरू लागली. 

बऱ्याच िेळाने वतच्या खांद्याला कुणीतरी स्पशव केला. तेव्हा 

वतने िर बवघतले. तेव्हा वतची सास ू वतच्यािर िाकलेली 
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वदसली. सासचूा चेहरा अजनू लहान झाला होता. पण आता 

तो नेहमीप्रमाणे शांत वदसत होता. वतच्या ठुसठुसणाऱ्या 

िेदनेतनू, शालोटला भक्कम वदलासा वमळाल्याचा, प्रत्यय 

आला.  

“उद्या --- उद्या, त ू पाहशील. उद्या तलुा काही 

स्पष्टीकरण वमळेल.” 

वतला मध्येच थांबित, शालोट बोलली, “स्पष्टीकरण? 

ते कोण दणेार?” 

वतच्या सासनेू एखाद्या नायकाच्या थाटात, सनेुच्या 

पाठीिरील हात काढून घेतला. ती सरळ झाली.  

ती मोठ्या आिाजात ओरडली, “केवनथ स्ितः 

दईेल.”  

शालोट काही बोलली नाही. सास ूपढुे बोलत रावहली, 

“पण मध्यंतरीच्या काळात आपण काही केले पावहजे. आता 

िणाचाही उशीर न करता, आपण पोवलसांना, केवनथ अजनू 

घरी आला नसल्याचे कळि.ू आपण सिव काही केले पावहजे -

-- सिव काही.” 
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शालोट सािकाशीने उठून ठामपणे उभी रावहली. 

म्हाताऱ्या बाईप्रमाणे वतचे सांधे आखडून दखुत होते. “ 

न घाबरता वतची सास ू म्हणाली, “हो.” शालोट िर 

जाऊन फोन करू लागली. 
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Simonsen 

By Sigrid Undset 

Norway 

लसमोन्सेन 

 

गेटमधनू आत वशरायच्या जागी, वसमोन्सन िणभर 

थांबला. त्याच्या हातात असलेले प्रशंसापत्र ठेिण्यासाठी, 

त्याने त्याचे जनेु फाटू लागलेले पाकीट बाहेर काढले. पण 

असे करण्यापूिी, जरी त्याला मजकूर पाठ होता, तरी त्याने तो 

कागद बाहरे काढून नीट िाचला. 
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“अंतोन वसमोन्सन गेली तीन िषे आमच्या गोदामात 

कारकून म्हणनू काम करत असनू, तो आपण होऊन काम 

करणारा, उद्योगी ि वनव्यवसनी माणसू आह.े 

                 हक्युवलस मशीन दकुान  

                 एन  वनल्सेन” 

ते प्रशंसापत्र --- अरेरे! त्याचा त्याला फार उपयोग 

नव्हता. ते प्रशंसापत्र म्हणजे, व्यिस्थापकाच्या हातचा मळ 

होता. एखाद्या दसुऱ्या गोष्टीबद्दल त्याच्या वगऱ्हाईकाशी िा 

तत्सम लोकांशी खोटे बोलायला, त्याचा सिवसामान्यपणे 

विरोध नव्हता. जहाजाच्या तारखा िगैरे. पण जेव्हा एखाद्या 

गरीबाला त्याचे आयषु्ट्य सकुर करेल ि काही काम वमळिनू 

दईेल, असे प्रशंसापत्र द्यायची िेळ येते, तेव्हा ती गोष्ट िेगळी 

असते. व्यिस्थापक म्हणाला, “तझुे काम पणूवपण े

समाधानकारक होते”, असे मी वलहू शकणार नाही. पण 

वनव्यवसनी हा शब्द वसमोन्सनने त्याला घालायला लािला. 

पवहल्या कच्च्या प्रशंसापत्रात, तो नव्हता. पण व्यिस्थापक 

म्हणाला, “वसमोन्सन, वदिसा केव्हाही तझु्या तोंडाला दारूचा 

िास येत असतो.” पण यािर वसमोन्सन म्हणाला, “वमस्टर 
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व्यिस्थापक, मी आता ि परत दारू घेतली आह,े ह े खरे 

आह.े पण तमु्हाला वदिसभर जर ओलसर, वचकवचकाट 

असलेल्या घाणेरड्या गोदामात खणायचे काम करािे लागले 

असते, तर तुम्ही दखेील नक्कीच दारू घेतली असती. पण 

अंतोन वसमोन्सन, कामािर असतांना नेहमी प्यायलेला 

असतो, असे कोणी म्हण ूशकणार नाही. अगदी काठािर सदु्धा 

नाही.” तेव्हा त्या व्यिस्थापकाला ते मान्य करािेच लागले. 

मग टंकलेखन करणाऱ्या मलुीला ते प्रशंसापत्र, वनव्यवसनी हा 

शब्द घालनू परत टंकवलवखत करािे लागले. तर असे ते पत्र 

इथे होते. ते फार बदलािे लागले नाही, ह े खरे आह.े पण 

त्यातील िाईट भाग म्हणजे वसमोन्सनकडे दाखिायला अजनू 

काहीच नव्हते.  

“अरे मखूाव, वतकडे बघ.” 

वसमोन्सनने वभंतीच्या एका बाजलूा उडी मारली. लोखंडी 

सळयांनी भरलेली गाडी गेटमधनू आिाज करत आत आली. 

गेटमध्ये वशरायच्या जागी, दगडी पुलािर ते सामान 

टाकण्यासाठी, महाकाय घोडे त्यांच्या सिव शक्तीवनशी घाम 

गाळत होते. गाडीचा चालक ओरडून काही बोलला. पण तो 
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काय बोलला, ते वसमोन्सनला ऐकू आले नाही. कारण 

लोखंडी सळयांच्या आिाजात, तो आिाज विरून गेला. 

त्याने प्रशंसापत्र दरू ठेिले ि त्याच्या छातीजिळील 

वखशात पाकीट वमटिनू ठेिले. त्याने त्याची नािड दशविणारे 

डोळे, रागाने गाडीकडे िळिले. ती गोदामाशी जाऊन एका 

मोठ्या यारीसमोर थांबली. त्या यारीच्या अंधारी भोकातनू, 

धरुकट लाल विटांच्या वभंतीतून, गजांच्या वखडकीतनू, 

साखळी ि पुली बाहरे आले. घोड्यांचा पाश्ववभाग शुभ्र होता. 

आवण दोन्ही बाजूंच्या केसांचा झबुका वकंवचत ओलसर होता. 

चालकाने तो झाकला नव्हता. तो एका दसुऱ्या माणसाशी 

बोलत उभा होता.  

वसमोन्सनने त्याच्या कोटाची बटने लािली. तो तसा निा 

असनू, चांगल्या अिस्थेत होता. त्याने तो सरळ करून, पोट 

पढुे काढले. त्याच्यात मध्यमिगीय ऐट उसळून आली. जरी 

चालक त्याच्या अंगािर रागाने ओरडत होता, तरी त्या 

चालकापेिा तो स्ितःला, समाजाचा चांगला नागररक समजत 

होता. या स्ितःच्या स्थानाच्या जाणीिेबरोबर, वतथे दोन 

घोड्यांची घामाने वनथळणाऱ्या स्नायूंची फुरफुर बघून, 
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त्याच्यात दसुरी एक पसुटशी भािना उमलली होती. त्याने 

गेटमधनू आत पाऊल टाकले. 

“मला िाटते, तमु्ही तमुच्या घोड्यांना झाकायला पावहजे. 

अशा तऱ्हनेे त्यांना थंडीत घाम गाळत, उभे करणे बरोबर 

नाही.” 

उंच, बारीक, बेकार चालकाने, िळून त्याच्याकडे तोंड 

केले.  

“काय रे जाड्या, त ूतझुे काय ते बघ.” 

“मी िर कायावलयात जाऊन, त ूघोड्यांना कसे िागितो 

आहसे, ह ेसांवगतले तर काय होईल?” 

“तलुा काय करायचे आहे? त ूइथनू चाल ूपड. तलुा यात 

नाक खपुसायची, काही गरज नाही.” एिढे बोलून चालक 

त्याच्या वदशेने पढुे येऊ लागला.  

वसमोन्सन थोडासा मागे झाला. पण त्याने आि असा 

आणला होता, की त्याला हात लािल्यास तो चालकाच्या 

ढेरपोटािर चांगले हाणेल.  



287 

 

“मला तमु्हाला एिढेच लिात आणनू द्यायचे होते, की 

िरून कायावलयातून ते तमु्हाला बघ ू शकतात --- तमु्ही 

कंपनीच्या घोड्यांना कसे िागित आहात.” 

एिढे बोलून त्याने तोंड िळिले. त्यानंतर लगेचच त्याची 

मध्यमिगीय ऐट संपली. तो गेटमधनू बाहरे पडतांना, एक 

लाल चेहऱ्याचा, सोनेरी हलक्या केसांचा माणसू --- वजन्याने 

भरभर खाली आला. त्याने कोट ि फरची टोपी घातली होती. 

तो त्याच्या हातात चंदेरी मठुीची छडी वफरित होता. 

वसमोन्सनची मलुाखत घेणारा, तोच तो माणसू होता.  

आता बाहरे काळोख होऊ लागला. चार िाजायला 

आले होते. घरी जेिण्यासाठी इतक्या उशीरा आल्याबद्दल, 

ओल्गा नक्कीच त्याला ओरडली असती. ठीक आह.े त्याला 

फक्त सांगािे लागले असते, की त्याला गोदामात जास्त िेळ 

थांबािे लागले. 

वसमोन्सन जड पाऊले टाकत, भरभर टॉरव्हगटेनकडे 

चाल ू लागला. तो भरभरही चालत होता ि त्याच िेळेस 

पाऊले ओढतही चालत होता. त्याचे ढेरपोट आवण 

िाकलेल्या हातांमळेु, रबरी चेंडू सरपटत, उसळ्या मारत 
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चालल्यासारखे िाटत होते. बटुक्या मानेचा, जाड थलुथलुीत 

चेहऱ्याचा, वनस्तेज ि भुियांखाली खोल गेलेल्या डोळ्यांचा, 

लालसर गालांचा, करड्या वपिळसर वमशांिर असलेले 

वनळसर नाक, असलेला असा तो होता.  

ती सरत्या वडसेंबरमधील शवनिारची उदास दपुार होती. 

करडे धकेु पडले होते. त्यामळेु धरुकट िाटत होते. अधविट 

जळालेल्या कसले तरी, काळे कण पसरले होते. बाहेर 

रस्त्यािर अधविट घट्ट ि अधविट वितळलेल्या बफावत, टांगा 

घसरत उभा होता. पाण्याचे थेंब साचलेल्या दकुानाच्या 

वखडक्या, उजळलेल्या होत्या ि रस्त्यािर िाहत्या माणसांचा 

काळा लोंढा होता. स्ितःच्या विचारात गुंग होऊन, तो 

चाललेला असतांना, त्याच्या िाटेत कुणीतरी रागाने येऊन 

धडकले.  

त्याच्या विचारांमध्ये त्यामळेु फार बाधा आली, असे 

नाही. कारण त्याने त्या विचारांना मनातून ढकलून वदले. 

त्यािेळी त्याला उशीराचे काहीतरी कारण नक्की सापडले 

असते. त्यामळेु ओल्गाला ह ेकळले नसते, की शेिटी त्याला 
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िषावच्या सुरिातीला, काढले गेले. अरेरे, आयषु्ट्य म्हणजे एक 

झुंज होती.  

िषावच्या सुरिातीपूिी, मवहन्याचा बराचसा चांगला काळ 

वशल्लक होता. त्याला काही घाई नव्हती. अगदी िाईटातील 

िाईट पररवस्थती आली असती, तर त्याला वसगडवला वलहािे 

लागले असते. वसगडवने त्याला दसुरे काम सहज वमळिनू वदले 

असते. वसगडव इतक्या वस्थरस्थािर झालेल्या त्याच्या मलुाला, 

त्याने असे विचारणे, काही गैर नव्हते. हा नक्कीच काही 

विनोद नव्हता. पण ह ेचौर्थयांदा होत होते. आठ िषावत फक्त 

चार िेळा. आठ िषाांपिूी असेच निीन िषावच्या आधी, 

वसगडवने त्याला या कायावलयात लािनू वदले होते --- केिळ 

त्या साध्या, सुंदर सुनेसाठी --- त्या भांडखोर बाईसाठी. वतला 

िाटत होते की वतच्या घराच्या आसपास िेडररकस्टॅडमध्य े 

रहाण्याइतका तो अजनू फुगलेला नाही. ह े ददुिैी होते. पण 

नक्की होते, की त्याने वतन्ही वठकाणी गोंधळ करून ठेिला 

होता. पण तो त्याचा दोष नव्हता. कायावलयातील बायका --- 

जळाऊ कोंबड्या --- त्यांनी घोटाळा केला. जसे काही ते 

त्यांचे काम होते. तो वबचारा जोपयांत त्याचे काम करत होता, 
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तोपयांत त्यांना मध्ये लडुबडु करायची काही गरज नव्हती. 

त्याचे िागणे रास्त होते. त्यांना काळजी करायची काही गरज 

नव्हती. उठिळ, टोकेरी स्िभािाच्या अशा त्या चहाटळ 

बायका होत्या. आवण ते हळूहळू विवचत्र तऱ्हनेे िािड्या 

उठिणारे गोदाम होते. तो प्रत्येक बाबतीत योग्य प्रकारे सरळ 

मागावने काम करत होता. त्यािेळी नुकतीच ओल्गाशी त्याची 

ओळख झाली होती.  

त्याला तशा प्रकारच्या कामाची सिय नव्हती, ह े खरे 

होते. पण त्याने फोरमनला त्रास वदला नसता, तर त्याची 

नोकरी कधीच गेली नसती. त्यानंतर तो मशीनच्या दकुानात 

लागला. साठीकडे आलेल्या माणसासाठी, अिघड, विवचत्र, 

निीन गोष्टी वशकून घेणे, हे सोपे नव्हते. विक्री, जहाज भरणे, 

साठिण आवण बरेच काही. गोदामाचा फोरमन आळशी 

मनषु्ट्य होता. आवण नेहमी चकू वसमोन्सनच्या पदरात येई. 

सरुिातीपासून दोघांचे पटत नसे. व्यिस्थापकापासून मखु्य 

कारकूनापयांत, सगळे त्याला आठिण करून दते होते, की तो 

वतथे हगंामी आह.े त्याने इतर कुठे जायचे ठरिले आह े का, 

असे ते विचारत. कधीही त्याने आगाऊ पैसे मावगतले, की 
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इतर फोरमन, सहकारी, रोखपाल बाई ि इतर सिवजण दखेील, 

खपू वचडवचड आवण खिचटपणा करत.  

अस्िस्थपणाची ि वनराशेची करडी छाया, त्याच्यािर 

पडली होती. तो घरी जाईल तेव्हा, ओल्गा कशी 

आरडाओरडा करून आपली िरडपट्टी काढेल, असा विचार 

तो करत होता. वसगडव आवण त्याची बायको, यांनाही ह े

मळुीच पटणार नाही, की त्याला कामािरून काढून टाकले 

आह.े आवण आता तो िेगळ्या वठकाणी घाबरत ि त्याच्या 

शहाणपणाचे टोक गाठत,  काही न समजता ि जे बहुधा 

कधीच समजणार नाही, असे निीन काम सरुु करणार आह.े 

अनोळखी लोकांमध्ये, दसुऱ्या गोदामात वकंिा कायावलयात, 

न आिडणारे, भीतीच्या दबािाखाली, सतत नािड दाखित 

ि कुरकुर करत, पनु्हा डच्च ू वमळायची िाट बघत, काम 

करणार आह.े त्याच्या इतर सगळ्या कामांप्रमाणेच स्ितःला 

कमी लेखत, रडतखडत ि मखूावसारखे घाईघाईने, काम 

करणार आह.े  

असे असले तरीही वसमोन्सन, दःुखदायक विचारांपासनू 

चार हात लांब असे. त्याला असेच आयषु्ट्य घालिायची, 
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सिय झाली होती. त्याने स्ितःला नम्र बनिले होते. अपशब्द 

ऐकायला लागणे, कामािरून काढून टाकणे ि वनराश होणे, ह े

अटळ असल्याचे, तो धरून चालला होता. मग तो समदु्रािर 

िा गोदीिर इसॅचसेन बरोबर असो वकंिा घरी बायकोबरोबर 

असो. बायको म्हणजे अथावत, ती जोपयांत त्याच्याबरोबर 

रहाते आह,े तोपयांत. वचडवचडी, कडक, न पटणारी, अशी 

त्याची सनू पणूवपणे चांगल्या बायकोसारखी नव्हती. कॅप्टन 

मायहरेच्या यशस्िी िाटचाल करणाऱ्या मलुीशी लग्नाची 

इच्छा प्रकट केल्याबद्दल, वसगडवला लिकरच धडा वमळाला. 

त्याची बायको, लॉरा िारल्यानंतर, लगेचच्या िषाांमध्ये त्यांचे 

घर वकती आरामशीर झाले होते! वसगडवची चांगली सरुिात 

झाली. तो िवडलांच्या बाबतीत नेहमीच दयाळू होता. तो 

त्याना उदरवनिावहासाठी परेुसे पैसे दते असे. सरुिातीला विधरु 

असतांना, वसमोन्सन इथे फार दःुखी नव्हता. तो गािचा माणसू 

होता --- तो सतत कशा ना कशात गुंतलेला असे. भरपरू मजा 

मारत, भटकत असे. पण नंतर ओल्गाबरोबर रहायला 

लागल्यािर --- तो खराखुरा जग ूलागला. तो फार आरामात 

होता --- खरे तर बऱ्याच िेळा तो समाधानी असल्याचे, 

नाकारू शकत नव्हता. त्याने लग्न करायला होकार वदल्यािर, 
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ओल्गाला वदिस गेले. वतने त्याबद्दल कुरकुर केली ि त्याने ते 

मान्य करून वतच्याशी लग्न करािे, असा आिह धरला. तो 

कधीकधी त्यासाठी तयारही होई --- ह ेत्याने पिूीच करायला 

हिे होते. पण वसगडव ि त्याच्या बायकोचे ओल्गाशी न 

पटण्याच्या अटकळीने, तो ते करत नव्हता. कधीतरी त्याला 

मानाचे काम वमळाले असते. ओल्गा दखेील वतच्या 

वशलाईकामात वस्थरस्थािर झाली असती. वतचा मलुगा, हने्री 

थातरुमातरु काम करण्यापेिा, कुठल्यातरी कायावलयात 

वचकटला असता. तो तसा कामाला बरा होता. त्यांना शेिटी 

लहानशी जागा वमळून, मग ते सखुी झाले असते. तो हातात 

पेला ि वसगरेट घेऊन सोफ्लयािर बसला असता ि ओल्गा 

फािल्या िेळात वतचे काम करू शकली असती. स्िानवहल्डने 

त्याच्याशेजारी बसनू वतचा अभ्यास केला असता. कारण 

ओल्गा एक चांगली बाई होती. त्यामळेु वतला िाटे, की जेव्हा 

स्िानवहल्डला शाळेत घालायची िेळ येईल, तेव्हा कुणी असे 

म्हणायला नको, की ती त्यांची कायदेशीर मलुगी नाही.  

वसमोन्सन आतापयांत रूसेलोकव्हेनला पोचला होता. 

अरंुद रस्त्यािर धकु्याचा थर पसरला होता. दकुानाच्या 
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वखडक्यांमधनू गोठलेला वपिळसर वहरिा प्रकाश येत होता. 

प्रकाशाच्या उष्ट्णतेने धकेु वितळलेल्या वखडकीतनू, 

विसमसच्या झाडािर लटकिलेल्या िस्तू वदसत होत्या. मग 

ते तंबाखचूे दकुान असो, इतर मालाचे असो, की 

खाद्यपदाथाांचे असो. दोन मजली बाजारातील मोठ्या 

प्रदशवनातून, रस्त्याच्या दसुऱ्या बाजलूा लालसर प्रकाशाची 

वतरीप येत होती. रस्त्याची दसुरी बाज ू धकु्यात लपेटलेली 

होती. गच्चीिरील गॅसचे वदिे अगदी वमणवमण होते. पण 

पलीकडील खासगी घरे पूणवपणे नाहीशी झालेली िाटत होती. 

त्यांच्यातनू एकही प्रकाशवकरण रस्त्यािर येत नव्हता. परंत ु

त्यांच्या वभंती धकु्यातनू थोड्याशा वदसत होत्या.  

वसमोन्सन छोटी पाऊले टाकत चालत होता. बफव  बाजलूा 

न केलेले रस्ते घसरडे झाले होते. रस्त्यािर, गाड्यांमधनू 

सगळीकडे मलेु नाचत होती. घट्ट बफाविरून घसरायचा प्रयत्न 

करत होती.  

“स्िानवहल्ड!” 

वसमोन्सनने मळकी पांढरी टोपी घातलेल्या मलुीला, 

जोरात हाक मारली. ती रस्त्याच्या कडेला साचलेल्या बफाविर 
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कडेकडेने चढून, छोट्याशा बटुांनी घसरत होती. ते बूट काळे 

कण वचकटलेले ि घाणेरड्या बफावपेिाही काळे होते ि 

त्याला काही बाक उरला नव्हता.  

हाक ऐकून ती मलुगी वसमोन्सनकडे बघत, रस्त्याच्या 

मधोमध उभी रावहली. वसमोन्सन बफव  बाजूला करत, 

वतच्याजिळ गेला. वतचे स्िगीय वनळे डोळे, आपण काही 

अपराध केला आहे की काय अशा जाणीिेने बघत, 

टोपीखालील हलकेसे केस सारखे करु लागले ि लाल 

हातमोजे घातलेल्या हातांनी, लहानसे नाक पसु ूलागले. 

“स्िानवहल्ड, तलुा वकती िेळा सांवगतले आह,े की 

रस्त्याच्या मध्ये खेळायचे नाही. त ू शहाण्या मलुीसारखे 

अंगणात का खेळत नाहीस? 

स्िानवहल्डने घाबरून बवघतले.  

“पण मला अंगणात नीट घसरता येत नाही -- कारण वतथ े

उंचिटा नाही आवण -- “ 
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जर एखादी गाडी येऊन, तझु्या अंगािरून गेली, वकंिा 

एखादा दारुडा तझु्या अंगािर पडला --- तर मग पपा आवण 

ममा काय म्हणतील?” 

स्िानवहल्ड िरमली ि काही बोलली नाही. वसमोन्सनने 

वतला चालायला मदत केली. ते हातात हात घालून, चालू 

लागले वतचे छोटेसे बटू, बफव  नसलेल्या रस्त्यािर िाजत होते. 

“तलुा असे िाटते का, की आज रात्री पपा तलुा 

वफरायला घेऊन जातील? त ू सांवगतलेले ऐकत नाहीस. तू 

चांगली मुलगी नाहीस --- मला िाटते, तमुचे जेिण आधीच 

झाले असेल.”  

“हो. हो. ममा, मी आवण हेन्रीने जेऊन खपू िेळ झाला” 

“ह!ं” वसमोन्सनने गेटशी असलेली पांढऱ्या धातचूी पाटी 

िाचलीः वमसेस ओल्गा माटीन्सेन, मलुांचे कपडे वशिायचे 

दकुान, वतसरा मजला, मागील बाजसू. वसमोन्सनने अंगण 

वतरपे ओलांडले आवण िर उजळलेल्या वखडकीकडे पावहले. 

त्यािर एक फॅशनचे मावसक लटकलेले होते. मग त्याने 

स्िानवहल्डचे बटू काखेखाली धरले. मलुीला घेऊन तो 

मागील अरंुद वजन्याकडे गेला. 
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ओल्गाच्या हॉलच्या बाहरेील दाराशी, काही तरुण 

स्ियंपाकघरातून लोंबणाऱ्या वदव्याच्या उजेडाच्या वतरीपीत 

एक पसु्तक िाचत उभे होते. वसमोन्सन त्याच्या खोलीत गेला. 

वतथे अंधार होता --- आवण थंडीही. वतने शेकोटी विझिनू 

टाकली होती. त्याने वदिा लािला.  

“स्िानवहल्ड, धाित जाऊन ममाला सांग, मी आलो 

आह.े” 

त्याने शेजारील खोलीचे दार उघडले. वतथे अधविट 

कापलेली कापडे, अस्तरे ि अधविट वशिलेल्या कपड्यांचा 

ढीग पडला होता. वमस अिाहमसेन वतच्या वशिणािर  िाकून 

बसली होती. वतने वदव्याच्या एका बाजलूा कागद लािला 

होता. सिव उजेड वतथे बसलेल्या प्रौढ स्त्रीच्या लहानशा 

वपिळ्या चेहऱ्यािर ि लहानशा चॉकलेटी हातांिर पडला 

होता. दोन वशिणयंत्रांिरुन ि ओल्गा आवण स्िानवहल्ड 

यांच्या पलंगािरून प्रकाश परािवतवत होत होता.  

“वमस अिाहमसेन, तझुे नेहमीपेिा, फारच जास्त काम 

चालले आह.े” 

“हो. एखाद्याला करािेच लागते.” 
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“हा विसमसचा काळ म्हणजे, व्यिसायासाठी फारच 

आनंदाचा काळ आह,े नाही का? --- जण ू काही जगाचा 

शेिट जिळ आला आह.े”  

स्िानवहल्ड तेथे आली. 

“ममा म्हणते आह,े की तुमचे जेिण ओव्हन मध्ये गरम 

असेल.” 

“ठीक आह.े मला िाटते, वमस अिाहमसेन, मी इथेच 

थांबतो. कारण माझी खोली फारच गार आह े आवण मला 

तमुचा सहिास पण वमळेल.” 

वमस अिाहमसेनने वनमटूपणे टेबलाचा एक कोपरा 

मोकळा केला. वसमोन्सनने जेिण आणले. कोबीचे सूप आवण 

मांस. 

“ह.ं फार िाईट नाही. पण जर अजनू --- “वसमोन्सन 

उठला आवण उठाबसायच्या  खोलीचे दार िाजिले. 

“अग ओल्गा --- “ 

“काय झाले? शभु संध्याकाळ, वसमोन्सन. तमु्ही कसे 

आहात?” 
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तो दारातनू आत डोकािला.  

“तमु्ही वमस हलेम नाही का? परत तमु्ही निीन डे्रस 

घातला आह.े  

ओल्गाने तोंडात वपना धरलेल्या होत्या. ती आरशासमोर 

उभी राहून वमस  हेलमसाठीच्या डे्रसच्या कापडािरील वतच्या 

छातीिरील चणु्या घालनू बघत होती.  

“ठीक आह?े” 

ओल्गाने वभंतीिरील वदिा बाजलूा केला.  

“ठीक िाटते आह.े वमसेस माटीन्सेन, तमुची खात्री आह े

का, की मागून कापड  िाकडे झालेले नाही?” 

संधीप्रकाशात दोन मलुी आरामशीर सोफ्लयािर बसल्या 

होत्या. त्यांनी फॅशनचे मावसक बाजलूा ठेिले. त्या दोघी 

एकमेकींकडे बघनू हसल्या. वमस हलेमकडे बवघतले ि परत 

एकमेकींकडे बघनू हसल्या. दोघींपैकी एकजण ऐकू येईल 

इतपत आिाजात बोलली, “अरे दिेा!” त्या जिळजिळ 

जळु्या असल्यासारख्याच वदसत होत्या. त्यांचे कपडे, छोटी 

जावकटे, फरचा गळपट्टा आवण वपसे लािलेली छानशी टोपी 
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आवण इतर सिव काही एकसारखे होते. वसमोन्सन अजनू 

दाराशी होता. आतील दृष्ट्याने त्याला थोडे लाजल्यासारखे 

झाले.  

“वसमोन्सन, तमु्हाला काय िाटते? ह े चांगले वदसेल 

का?” 

“ओहो, वमस हलेम, तो रंग तमु्हाला शोभनू वदसतो आह.े 

त्या म्हणीप्रमाणे --- जातीच्या सुंदराला काहीही शोभते.” 

“ओहो, तमु्ही म्हणजे --- ! वमसेस हलेम गालातल्या 

गालात हसली.  

छान मलुगी --- ही वमस हलेम. ओल्गाने वतच्या 

मानेभोितीचे कापड कापले. वमस हलेमने वतचे डोके 

िाकिले. गार कात्रीच्या स्पशावने, ती शहारली. सुंदर मान, 

खाली लोंबणारे सोनेरी कुरळे केस ि मऊसर गोल दडं. 

ओल्गा बाहीिर काम करत असतांना, वसमोन्सनने वमस 

हलेमच्या हाताला ि रेशमी कापडाला स्पशव केला. “मला 

िाटते, ह ेमहाग असािे.” त्याने शेरा मारला. 
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वमस हलेमने हसत म्हटले, “वसमोन्सन, ह े लावजरिाण े

आह.े” ओल्गाने रागािनू बवघतले. वतने त्याला बाजलूा 

ढकलनू, बाहीिर काम करणे सरुु ठेिले.  

“ह.ं मला आठिले, हने्री पटकन जिळून वबअरच्या 

एकदोन बाटल्या आण ूशकेल का?” 

हने्रीला परत कायावलयात जायचे आह.े वबचारा! त्याला 

अंदाजपत्रकाची नक्कल करायची आह,े असे तो म्हणाला.” 

“वबचारा! त्याला आता परत जािे लागेल, नाही का? 

मला िाटते, ह े दर शवनिारी दपुारी होते आह.े बरोबर आह.े 

आयषु्ट्य ह ेसोपे नाही. मी गोदामातनू बाहेर पडायला चार तरी 

िाजत असत. ओहो. वमस हलेम, जर कोणी फक्त तरुण आवण 

सुंदर असते, तर वकती छान झाले असते.”  

स्िानवहल्ड आत डोकािली.  

“स्िानवहल्ड, आत ये. तलुा माझे नाि आठिते का?” 

स्िानवहल्ड नम्रपणे हसत बोलली, “वमस हलेम” 
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“मला िाटते, तुला गोळ्या आिडतील. नाही का?” वमस 

हलेमने वतची पसव उघडून, त्यातनू एक लहानशी वपशिी 

काढली.  

“आता काय म्हणतेस, स्िानवहल्ड? तझुा हात पढुे कर, 

स्िानवहल्ड? घे. गोळ्या घे.” 

स्िानवहल्डने वतचे आभार मानले. वतला हात वदला 

आवण अवभिादन केले. वतने वचकटलेल्या गोळ्या सट्ुया 

केल्या.  

वतचा निीन डे्रस घालून बघतांना, वमस हेलम हसनू 

बोलत होती.  

“ठीक आह ेपढुच्या मंगळिारी साधारण या िेळेला माझा 

डे्रस तयार असेल, अशी मी आशा करते. वमसेस माटीन्सेन, 

तमु्ही मला वनराश करणार नाही. अच्छा, स्िानवहल्ड. अच्छा, 

वसमोन्सन.” 

वसमोन्सनने दार उघडून धरले ि वमस हलेम बाहेर पडली. 

वतच्या टोपीिरील वपसे हलत होती. वतच्या मानेिरील फरचा 

गळपट्टा ओघळून वतच्या खांद्यांिर आला होता.  
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“उई! फार िाईट नाही. काय -- “ सोफ्लयािरील एक 

मलुगी हसत म्हणाली. 

“अग, ती नेहमीचीच आह े--- “  

वसमोन्सन पुन्हा अिाहमसेनकडे आवण गार जेिणाकडे 

िळला. थोड्या िेळाने ओल्गा कॉफी घेऊन आली ि वतने ती 

ओतली.  

“अंतोन, हे खरच, अती होते आहे --- ह े तझुे िागणे, 

पणूवपणे चकुीचे आह.े जेव्हा आजबूाजचूे सिवजण ऐकत 

असतात, तेव्हा त ूअसा कसा काय विचार करू शकतोस?” 

“त्या हसणाऱ्या मखूव मलुी कोण होत्या? 

मंत्रीणबाईचं्या मैवत्रणी असलेल्या, कामाला ठेिलेल्या 

मलुी. त ू माझ्यासाठी सगळे अिघड करून ठेिलेस --- त्या 

हलेमबरोबर त ू कसा िागलास? त्या मलुींना अजून काही 

कुजबजु करायची असेल --- झाली तेिढी परेुशी नाही.” 

“गप्प बस. मी इतका काही िाईट िागलेलो नाही.” 

दाराची घंटी िाजली. वमस अिाहमसेन बघायला गेली.  

“वमसेस लासेन आली आह.े”  
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ओल्गाने वतचा कप बाजूला ठेिला ि एक डे्रस काढून 

वतच्या हातािर फेकला.  

“एका िणाचीही विश्ांती नाही!” 

वमस अिाहमसेनने परत वतचे वशिणकाम सरुु केले.  

वमसेस माटीन्सेन ि वमस अिाहमसेन यांनी रवििारचा 

वदिसभर वशिणकाम केले. अंधार पडेपयांत त्यांनी जेिण 

बाजलूा ठेऊन, काम केले ि ते झाल्यािर वदिा लािनू परत 

काम सरुु केले.  

“वमस ओल्सेनच्या कॉलरिर त ूकाम करत नव्हतीस का, 

वमस अिाहमसेन, ती कुठे आह?े” 

वमस अिाहमसेनने मशीन सरुु केले.  

“मी ती टेबलािर ठेिली.”  

ओल्गाने त्यासाठी टेबल शोधले --- आवण मग जमीन. 

“स्िानवहल्ड, त ूलेसचे छोटे रीळ बवघतलेस का?” 

वखडकीच्या कोपऱ्यातनू स्िानवहल्ड बोलली. “नाही 

ममी, नाही पावहले. वतने उडी मारली ि बाहुलीसाठी जागा 
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शोध ूलागली. पाळणा असल्यासारखे समजनू, वतने बाहुलीला 

स्टुलािर ठेिले ि वतला नीट झाकले.  

ती म्हणाली, “अॅस्री झोपते आह.े वतला ताप आला 

आह े ि घटसपव झाला आह.े बाहुलीच्या कपड्यांच्या 

ढीगामधनू वतची आई काही शोधत होती. पांढऱ्या, चणुीदार 

लेसच्या कापडात बाहुलीला गुंडाळले होते ि काळजीपिूवक 

सेफ्लटी वपना लािल्या होत्या.  

“मलुी, त ूिेडी आहसे का? वतने वपनेने त्यात भोक पाडल े

आह.े मस्तीखोर मलुगी!” 

स्िानवहल्डला एक कानफटात बसली. “ओहो, मी आता 

काय करू? ही वमस ओल्सेनची महागाईची लेस होती.”  

स्िानवहल्ड वकंचाळली. “पण ममा, मला िाटले त्या 

फुकट गेलेल्या वचंध्या आहेत.” 

“तलुा सांवगतले आह े ना, की कशाला हात लािायचा 

नाही. जवमनीिरील दखेील कशाला नाही. वकती खोडकर 

मलुगी आहसे त!ू”  

वमस अिाहमसेनने कॉलर तपासली.  
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“मला िाटते, मी चणु्या घेऊ शकेन. मग त्या दाबनू परत 

तसेच करायचे. मग ओढून त्या पट्टीच्या आतल्या बाजलूा 

आणायच्या --- मला नाही िाटत की काही  िाईट वदसेल”  

स्िानवहल्ड वकंचाळत रावहली.  

“आता काय झाले, स्िानवहल्ड, आता पपा डुलकी 

काढत आहते, मावहती नाही का?” 

ओल्गाने रागािनू वतचा त्रास स्पष्ट केला.  

“स्िानवहल्ड, त ूवकती मस्तीखोर मलुगी आहसे! ममाला 

असे फसितेस का? ह े लावजरिाणे आह.े ही माझी छोटीशी 

स्िानवहल्ड नाही आह!े”  

“अंतोन, मला िाटते, त ूवतला बाहरे घेऊन जा. वदिसभर 

इकडेवतकडे करणे ि झोपणे, ह े काही तझु्यासाठी चांगले 

नाही.” 

वसमोन्सन मलुीला ओरडला ि वतला घेऊन बाहरे गेला. 

हॉलमध्ये गेल्यािर त्याने वतला चचुकारले ि वतला शालीत 

गुंडाळले.  
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“चल. आता रडू नकोस. असे रडणे म्हणजे नामषु्ट्कीची 

गोष्ट आह.े आपण बागेत जाऊन घसरगुंडीिरून घसरू. असे 

रडणे चांगले नाही. आता नाक पसू --- चल, पपा  तलुा 

घसरायला नेत आहते. अग गोडुली, पपा तलुा घसरायला - “ 

ओल्गा कधीकधी स्िानवहल्डशी जास्त कडकपणे िागे. 

मलुांना वशिा करू नये, असे नाही --- ती चकुली, तर जरूर 

करािी. पण स्िानवहल्डदखेील इतके मनाला लाऊन घेई --- 

ती घसरगुंडीिर अजनू खोकत होती. वबचारी! 

गच्चीिरील मनोऱ्यांिर संध्याकाळ हळूहळू गडद 

जांभळी होत गेली. हिा सुधारली. रस्त्यािरील वदव्यांभोिती, 

धकु्याचा फक्त पातळसर थर रावहला. वजकडेवतकडे मलुांची 

गदी वदस ू लागली. प्रत्येकाला बागडायचे होते आवण 

घसरायचे होते. मखु्य घसरगुंडी भरून िहात होती. मोठी 

खोडकर मलेु, बफावच्या घसरगुंडीिरून एका िेळेस 

पाचसहाजण, आरडओरडा करत घसरत होती. त्यांच्या मागे 

उंदराच्या शेपटीसारख्या अरंुद घसरफळीला, झोके दते होती. 

पण वसमोन्सनला पढुे असलेली एक शांत छोटीशी टेकडी 

मावहती होती. वतथे संध्याकाळी तो स्िानवहल्डला घसरायला 
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घेऊन जात असे. वतथे स्िानवहल्डला मजा येत असे. पपा 

टेकाडािर उभे राहून वतला हळू धक्का दते आवण स्िानवहल्ड 

इतक्या जोराने “ओय! ओय!”, असे ओरडे, की वतचा 

बारकासा आिाज फाटत असे. मग वसमोन्सनही ओरडे, 

“वतकडे बघ” त्यांच्यावशिाय वतथे पायात घसरायचे बटू 

घातलेली ि डोक्यािर विणलेल्या टोप्या घातलेली फक्त दोन 

मलेु असत. वसमोन्सनने आपण होऊन त्यांची ओळख करून 

घेतली”. ते अल्फ आवण जोहान्स होते. त्यांचे िडील 

कायावलयात व्यिस्थापक होते. ते पाकव व्हईेनमध्ये रहात होते. 

वसमोन्सन वतघांनाही घसरि ूलागला. त्यांच्यापैकी कोण जास्त 

जोरात खाली येते, ह े ते बघ ू लागले. पण तो स्िानवहल्डला 

जास्त जोरात धक्का दते होता. नाहीतर ती बफावत रुतनू बसली 

असती. 

पण काही िेळाने स्िानवहल्ड घाबरू लागली. 

“पपा, माझे पाय खपू गार पडले आहते.” 

“मग तलुा धािले पावहजे --- आपण रस्त्यािर जाऊ 

आवण थोडे धाऊ.” 
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स्िानवहल्ड धािली ि ओरडली --- वतच्या चिड्याला 

लागले. 

“ओहो, स्िानवहल्ड, त ूजोरात धािायला पावहजेस. बघ ू

या, त ूपपांना पकडू शकतेस का.” 

एखाद्या रबरी चेंडूसारखी स्िानवहल्ड, पाय दखुत 

असतानाही लहान पाऊले टाकत रावहली. त्याच्यामागे वजतके 

जोरात पळता येईल, वततके पळत रावहली ि त्याला पकडले. 

ती परत आनंदी ि उबदार झाली. 

पण तोपयांत ते त्यांचा घसरायचा मागव सोडून भरकटले. 

घसरफळी कुठे वदसेना. वसमोन्सनने त्यासाठी टेकाडािर, 

खाली ि झडूुपांमध्ये शोधले --- पण तो मागव कुठेच सापडेना. 

काही िेळापिूी अल्फ आवण जोहान्स रस्त्यािरील मोठ्या 

झाडाशी उभे असलेले वदसले होते. पण आता काहीच 

मागमसू लागत नव्हता. आवण --- हो --- काही मोठी खोडकर 

मलेु वतथनू गेली होती, ह े वसमोन्सनला आठिले. अशी 

शक्यता होती, की त्यांनी ती पळिली असािी. 

स्िानवहल्डचा धीर सटूुन, ती रडू लागली --- एखाद्याला 

ते बघून फार िाईट िाटले असते. वसमोन्सनला ओल्गा 
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आठिली. हल्ली ती फार गोड ि स्पशोत्सखु झाली होती. 

तशी ती आता रहाणार नाही. ती मलेु वकती खोडकर होती! 

त्यांनी गरीब वबचाऱ्या मुलीची घसरफळी चोरली होती. ती 

इतकी िाईट होती का? 

“स्िानवहल्ड, लाडके, रडू नको. आपण तझुी घसरफळी 

शोधनू काढू.” 

वसमोन्सन इकडे वतकडे, ती शोधत वफरत रावहला. 

स्िानवहल्ड त्याच्यामागे रडत वफरत होती. त्यांच्यामागनू 

अल्फ आवण जोहान्स, त्यांच्या घसरफळीची दोरी हातात घट्ट 

पकडून येत होते. त्यांचे डोळे मोठे झाले ि ते सांगू लागले, 

“खोडकर मलेु घसरफळ्या चोरतात. त्यािर बफव  उडितात ि 

मलुांनाही पळितात.”  

त्याना घसरफळी काही सापडेना. पण रस्त्यािर त्यांना, 

एक झकपक डे्रस केलेली रागीट बाई भेटली. ती अल्फ आवण 

जोहान्सची दाई होती. बराच िेळ ते घरी न आल्याबद्दल, ती 

त्यांना ओरडत होती ि धमकाित होती, की ममी ि पपा 

आता घरी गेल्यािर तमु्हाला ओरडणार आहते. त्या लहान 

मलुीचे नाि स्िानवहल्ड आह े ि वतची घसरफळी हरिली 
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आह,े याच्याशी वतला काही दणेेघेणे नव्हते. ती त्या मलुांची 

गचांडी पकडून, ओरडत ओरडत वनघनू गेली. नंतर एका 

जोराने घसरत येणाऱ्या माणसािर वसमोन्सन आपटला. 

त्याच्या डोळ्याला ि नडगीला लागले.  

“ठीक आह,े स्िानवहल्ड, तझुी घसरफळी हरिली. मला 

िाटत नाही, की आता ती आपल्याला सापडेल. वसमोन्सनने 

ससु्कारा सोडला. तो उदास झाला. “पण माझ्या छकुली, रडू 

नकोस. आपण विसमसमध्ये तलुा निीन आण.ू चल आपण 

कालव जोहान्सच्या दकुानात जाऊन, बघ ू --- आज ते दकुान 

इतके छान सजिलेले असेल --- आपल्याला तझु्यासाठी 

निीन मस्त घसरफळी वमळेल. तो चाल ूलागला. 

स्िानवहल्ड ि वतचे पपा खाली दकुानात जाऊन, तेथील 

माल बघ ू लागले. त्या दकुानासमोर लोकांची गदी जमली 

होती. वसमोन्सनने स्िानवहल्डला उचलून घेतले. ि गदीतनू 

िाट काढू लागला. ते दकुानाच्या झगमगत्या शोकेससमोर 

आले. वतथे एकच िस्त ूवशल्लक राहपेयांत, ते वतथे उभे रावहले 

ि त्या िस्तचू्या वकंमतीचा अंदाज करू लागले. काही 

वठकाणी, रंगीबेरंगी विसमस झाडे उभारली होती. त्याला 
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वदव्यांच्या माळा लािल्या होत्या. विसमसच्या संध्याकाळी, 

स्िानवहल्डला दखेील विसमसचे झाड हिे होते. एका 

वखडकीत नेहमीप्रमाणे नटलेल्या बाहुल्यांची विसमसची 

मेजिानी चाल ू होती. स्िानवहल्ड मोठी झाल्यािर वतची पण 

अशीच मेजिानी असेल. दसुऱ्या दकुानात, विसमसच्या 

झाडाच्या खोडात, वपशव्या लटकिल्या होत्या. छोट्याशा 

तळ्यात छोटीशी मगर होती. ती मगर वजिंत आहे का ह े

बघायला त्यांना, वतथे खूप िेळ उभे रहािे लागले. शेिटी 

मगरीने एक डोळा वमचकािला. त्यांनी विचार केला, ती 

वजिंत असािी. आवण ही छोटीशी मगर जेव्हा मोठी होईल, 

तेव्हा इतकी मोठी होईल का, की ती अख्या स्िानवहल्डला 

एका घासात वगळू शकेल! 

.”पण आता ती कुणाला चाि ूशकणार नाही. नाही ना?” 

“नाही. आता ती तुला काही इजा करू शकणार नाही.” 

िरती एकेटोव्हटेजिळ एका वखडकीत, जावहरातींची 

चलतवचत्रे चाल ू होती. स्िानवहल्ड पपांच्याबरोबर वसनेमा 

बघायला गेली होती --- तीन िेळा --- त्यांनी काय काय 

बवघतले, ते सिव वतला आठित होते. दोन मलुींना 
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िाहनदरुुस्तीच्या दकुानातील चोरांनी पळिलेले असते आवण 

असेच काही. तोपयांत ते त्यांची घसरफळी हरिली आह,े ह ेते 

विसरुन गेलेले असतात. ममा दमनू वचडेपयांत, वशिणकाम 

संपित बसलेली असते. आता सिव काही विसरलेले असते. 

फक्त एिढेच आता उरलेले असते की --- स्िानवहल्ड पपांची 

छोटी मलुगी आह े आवण विसमसची पिूवसंध्या सतरा 

वदिसांिर आलेली आह.े  

नंतर ते खेळाच्या सामानाच्या दकुानािरून चालले होते. 

वतथे खपू लहानमोठ्या घसरफळ्या होत्या. गलुाबाची फुले 

त्यािर काढलेली गडद लाल रंगाची घसरफळी सिावत छान 

होती. त्याला लोखंडी चौकटीत िॉन्झमध्ये, सोनेरी पाने 

काढलेली होती.  

ती विसमसची भेट म्हणनू, स्िानवहल्डला पपांकडून 

वमळणार होती.  

नंतर त्यांना थोडीशी उब आणेल, असे काही हिे होते. 

रवििार असल्याने दारूचे दकुान बंद होते. वसमोन्सनला एक 

चांगलेसे कॉफीचे दकुान मावहती होते. वसमोन्सनच्या विनोदी, 

थट्टेखोर ि हलक्याफुलक्या स्िभािाला मजेने तोंड दणेारी 
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अशी, तेथील िेटर बाई होती. वतथे दसुरे कुणी लोक नव्हते. 

वतथे त्याने सँडविच ि कॉफी घेतली आवण स्िानवहल्डने केक 

घेतला. ती पपांच्या कॉफीतील घटुके घेत होती. 

वसमोन्सन डोळे वमचकाित, काळजीने स्िानवहल्डला 

म्हणाला, “ह े ममाला सांगायची गरज नाही.” पण 

स्िानवहल्डला ममाला काय सांगायचे ते मावहती असे. 

संध्याकाळी पपांच्याबरोबर भटकताना ते कुठेकुठे जात. 

स्िानवहल्डला आइस्रुट वमळे. ममाला िाटे --- त्यामळेु 

लहान मलुीला दातदखुी होईल. पपा काही पेय घेत. त्यामळेु 

ममाला िाटे --- त्यांचे पोट वबघडेल. पण ममा नेहमी इतकी 

व्यि असे आवण त्यांनी असे केल्यास, ती वचडे. पपा गोदामात 

जात आवण हने्री कायावलयात जाई, तेव्हा ते व्यि असत. जेव्हा 

एक मोठा झाला होता ि एकजण अती कामात गरुफटलेला 

असे, तेव्हा स्िानवहल्ड काय सांगायचे ि काय नाही, हे 

वशकली होती.  

रवििारनंतर सोमिार आला आवण पाच इतर करडे वदिस 

आले आवण गेले. स्िानवहल्ड वशिणाच्या खोलीत जवमनीिर 

बसली होती ि वतची ती खेळत होती. कारण पपा हल्ली घरी 
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इतक्या उशीरा येत, की ते वतला बाहरे वफरायला घेऊन जाऊ 

शकत नसत. पपा पण हल्ली वचडलेले असत. ह े

स्िानवहल्डच्या लिात आले --- कदावचत त्याना कायावलयात 

फार काम पडत असेल वकंिा ममाला इतके काम असे, की 

वतला जेिण करायलाही िेळ वमळत नसे संध्याकाळचा 

स्ियंपाक करायला वतला रात्र होई. हने्रीदखेील वचडलेला 

असे. कारण त्याच्या झोपायच्या खोलीत कपडे वशिायला 

दणेाऱ्या बायका दाटीिाटी करत. त्या बायकांचे कपडे घालनू 

बघणे, दरुुस्ती केल्यािर, परत घालनू बघणे, इत्यादी रात्री 

उशीरापयांत चाले. त्यामळेु त्याला त्याची खोली िापरता येत 

नसे. पण स्िानवहल्डने असा विचार करून, स्ितःचे समाधान 

करून घेतले, की वतला विसमसला निीन घसरफळी 

वमळणार आह.े  

पंधरा तारखेला अंतोन वसमोन्सनने त्याच्या मलुाला 

वलवहले. तो काम वमळिण्यासाठी धािाधाि करून कंटाळला 

होता --- आवण नाहीतरी ते वमळतच नव्हते. असे झाल्यािर 

त्याने, भविष्ट्यात साधेपणे रहायचे ठरिले. स्िानवहल्डला 

बाहेर वफरायला घेऊन जायला, वतला घसरायला मदत 
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करायला ि वतला निीन निीन घसरफळी आणण्याबद्दल 

बोलायला, त्याला परत िेळ वमळू लागला.  

अठरा तारखेला तो मशीनमध्ये काही ठोकाठोकी करत 

असतांना, गोदामाचा फोरमन वतथे आला. त्याने त्याला 

टेलीफोनशी बोलािले असल्याचे सांवगतले. वसगडव शहरात 

होता ि त्याने वसमोन्सनला त्याच्याबरोबर कॉफी घ्यायला 

कॅफे ऑगस्टीनमध्ये बोलािले होते. त्याला जेिणानंतर काही 

तासांनी बोलािता आले नसते का? --- म्हणज े त्यांना 

बोलायला िेळ वमळाला असता.  

“मोसा आवण मलेु कसे आहते?” 

“मलेु ठीक आहते. आभारी आह.े मोसा माझ्याबरोबर 

आली आह.े वतला विसमससाठी काही खरेदी करायची 

आह.े” 

“मलुा, मी जेव्हा याचा विचार करतो, तेव्हा आता मला 

तासभर सदु्धा काढणे मशु्कील आह.े विसमसपिूीची नेहमीची 

धािाधाि!” वसमोन्सनने स्पष्टीकरण वदले. 

वसगडवने स्ितः व्यिस्थापकाला भेटायचे ठरिले.  
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“ठीक आह.े असे असेल, तर मग ठीक आह.े त ू खपू 

दयाळू आहसे. मोसाला विचारले आह ेम्हणून सांग.”  

ह ेमोसाच्या स्िभािासारखेच झाले. अथावत वतने त्याला 

कॅफे ऑगस्टीनमध्ये जेिायला बोलािले नसतेच –-- नाही. --

- पण दिेाच्या कृपेनी त्याच्याकडे वबअर होती.  

मोसा कावलांगने वतच्या बाटलीचे बचू उघडणाऱ्या 

निऱ्याला विचारले, “तमु्हाला असे िाटते का, की त्याना 

बोलािणे जरुरीचे होते?” 

“मला िाटते, िवडलांसाठी एक पेलाभर पेय हिे.” 

“ठीक आह े --- जशी तझुी इच्छा, डावलांग.” वमसेस 

कावलांगने वतची दहुरेी हनिुटी दाखिता येईल वततकी दाखित 

म्नटले. ती सुंदर नव्हती. कानशीलांच्या बाजसू वतच्या पापण्या 

जास्त दाट होत्या. त्यामळेु वतचे छोटेसे करडे डोळे नाकाच्या 

पलुाकडे िळलेले िाटत. वतचा चेहरा मोठा आवण 

ताजातिाना होता. पण तोंड अरंुद ि लहान होते. ओठ पातळ 

होते आवण छाती पोकळ ि खरुटी होती. खालचा भाग रंुद 

होता.  
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ती सोफ्लयाच्या मध्यभागी, बरोबर झुंबराखाली बसली 

होती. त्यातील तीन वदिे हॉटेलची खोली उजळून टाकत होते 

--- दोन लोखंडी पलंग, दोन महोगनी बेवसन, दोन लहान 

टेबले, आरशासकट कपड्यांचे कपाट, अॅशपॉट असलेल्या 

मोठ्या टेबलासमोर दोन आरामखचुाव, असे सिव सामान वतथे 

होते.  

दारािर टकटक करून वसमोन्सन काळजीपिूवक आत 

वशरला. त्यांनी दोघांबरोबर हातवमळिणी केली.  

“शभु दपुार, वसगडव, तमु्हाला परत बघून आनंद िाटला. 

मलुा, शभु दपुार. शुभ दपुार. मोसा, तुला परत बघनू, छान 

िाटले. आवण नेहमीसारखी तरुण आवण सुंदर --- “ 

मोसाने कॉफीसाठी घंटी िाजिली ि ती ओतली तर 

वसगडवने पेले भरले.  

वसमोन्सन शांत बसलेल्या त्याच्या सनेुकडे बघत रावहला. 

तो वसगडवशी बोलत  असतांना, वतचे तोंड घट्ट बंद होते. 

खेळकरपणे विविध विषयांिर बोलतांना, संभाषण मखु्य 

विषयाकडे िळले.  
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“मोसा, आम्ही वसगरेट ओढली, तर तझुी काही हरकत 

नाही ना? बाबा, वसगरेट --- ?  

“आवण आता तमु्ही वलवहले आह,े त्याबद्दल बोल.ू मी 

िर कायावलयात गेलो होतो ि तमुच्या व्यिस्थापकाशी माझ े

बोलणे झाले. त्याचे मत माझ्यासारखेच आह.े ह े शहर ही 

तमुच्यासाठी योग्य जागा नाही. तमुच्या ियाच्या माणसासाठी, 

ह े फार ताण दणेारे काम आह े --- त्यालाही असेच िाटते. 

त्याबाबतीत मी तमु्हाला अजनू िेगळे काही सांगू शकत नाही 

--- “ 

वसमोन्सन काहीच बोलला नाही. पण मोसाने तो धागा 

पकडला. 

“वसगडव स्ितः खालच्या जागी आह े--- ह े वनदान काही 

प्रमाणात तरी --- तमु्ही लिात घ्यायला हिे. येथील विश्वस्त 

मंडळ नेहमी त्याच्या िवडलांना इथे ठेिािे की नाही याबाबत, 

वसगडवचा सल्ला घेण्याची उदारता दाखिेल, असे नाही. त्याने 

आधीच तीन िेळा तमु्हाला नोकरी लािनू वदली आह े --- 

आवण तमु्ही सगळा घोळ करून ठेिला आह.े मला तमु्हाला 

असेही सांगायचे आह,े की वसगडवने मागील िेळी तमु्हाला 
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काम वमळिनू वदले, त्यानंतर त्याला गंभीर अडचणींना तोंड 

द्यािे लागले. तमु्ही मात्र ते कामही नीट केले नाहीत, असे 

मला समजले --- “ 

“ते काम मी तमु्हाला लाऊन वदले, पण ह े मी खात्रीने 

सांगतो, की तमु्ही इथे सामािनू जाऊ शकत नाही. सारख्या 

निीन गोष्टी करून बघायचे, तमुचे आता िय रावहले नाही. 

त्यामळेु, मी आता तमु्हाला एकाच बाबतीत मदत करू 

शकतो. ओईमाकव मध्ये मेनस्टॅड कारखान्यात मी तमु्हाला 

नोकरी लाऊ शकतो. छान, सोपे काम आह.े खरे तर पगार 

फार नाही. मला िाटते, सुरिातीला साठ क्रोनर. पण वतथे मी 

तमुच्यासाठी शब्द टाकू शकतो.”  

वसमोन्सन काहीच बोलला नाही.  

वसगडव कावलांग परत बोलला, “फक्त एिढीच मदत, मी 

तमु्हाला करू शकेन. तमु्ही काय म्हणता? बाबा, मी 

तमुच्यासाठी वतथे प्रयत्न करू का?” त्याने थोडे थांबनू 

विचारले.  

वसमोन्सनने बोलण्यापिूी, बराच िेळ घसा साफ केला. 
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“त्याचे असे आह े वसगडव, मला मावहती नाही, की त ू ह े

ऐकले आहसे की नाही --- पण गोष्ट अशी आह,े की मी गेली 

सहा िषे रहात असलेल्या बाईबरोबर, वििाह करायचे ठरितो 

आह.े तेव्हा याबद्दल पवहल्यांदा मला ओल्गाशी बोलले 

पावहजे --- ती काय म्हणते बघ.ू त्याने स्पष्ट केले, “वतचे नाि 

ओल्गा आह.े वमसेस ओल्गा माटीन्सेन ती विधिा आह.े” 

वतथे एक त्रासदायक अडथळा आला. वसमोन्सन 

खचुीच्या आच्छादनाच्या गोंड्यांशी खेळत होता.  

“प्रत्येक बाबतीत, ती एक खरीखरुी चांगली बाई आह.े 

वतचे वशिणकामाचे मोठे खटले आह.े त्यामळेु ती ते सोडून, 

ओईमाकव मध्ये यायला तयार होईल की नाही, हा प्रश्न आह.े 

वतच्या मलुाला शहरात नोकरी नाही आह.े” 

वसगडवने काळजीने विचारले, “मी ऐकले, तीच ही बाई 

का, वजच्यापासनू तुम्हाला एक मलू झाले आह?े” 

“हो आम्हाला एक मलुगी आह े--- स्िानवहल्ड नािाची. 

पढुच्या एवप्रलमध्ये ती पाच िषाांची होईल.” 
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मोसा म्हणाली, “अस्स! तर मग प्रत्येक बाबतीत, 

चांगल्या असलेल्या बाईपासनू, तमु्हाला एक मलुगी आह!े” 

“हो. ओल्गा वशस्तशीर आवण चांगली आह े--- उद्योगी 

आवण मेहनती. वशिाय दयाळू.” 

वमसेस मोसा मोठ्या गोडीने बोलली, “बाबा, हे खरच, 

विवचत्र आह.े तुम्ही या छानशा वमसेस माटीन्सेनशी लग्न 

केलेले नाही. ह े काही िषाांपूिी करण्यासाठी, तुमच्याकडे 

चांगली कारणे होती.” 

वसमोन्सन आनंदाने म्हणाला, “वप्रय मोसा, तलुा सांगतो, 

मला माझ्या बायकोने इतके श्म केलेले आिडत नाहीत. 

त्यामळेु, मी चांगली नोकरी शोधतो आह.े पण मी वतला 

लग्नाचे िचन वदलेले आह.े आवण माझे नाि अंतोन वसमोन्सन 

असेपयांत, मी ते पाळेन.” 

मोसा अजनूच गोड होत म्हणाली, “ओहो, पण 

सरुिातीला साठ क्रोनर ह ेलग्न करून एक मलू सांभाळायला -

-- परेुसे नाहीत. मला िाटते, ओईमाकव मध्ये वमसेस 

माटीन्सेनला वशिणकामातून फारसे पैसे वमळणार नाहीत.” 
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“बाबा, यातील सिावत िाईट भाग म्हणजे, तमु्हाला 

मलुगी आह.े पण वमसेस माटीन्सेनला अशा पररवस्थतीची 

कल्पना असेल --- आम्ही कदावचत वतच्याबरोबर काही 

करार करू शकू.” 

“वसगडव, तलुा एक गोष्ट लिात ठेिािी लागेल, की तुला 

एक स्िानवहल्ड नािाची लहान बहीण आह.े ती अनौरस 

संतती असल्यामळेु, वतला त्रास व्हािा असे मला िाटत नाही. 

वसगडव, मला िाटते, त ूया गोष्टीत लडुबडु करून, पण थंडपण े

तझुी  जबाबदारी टाळतो आहसे.” 

त्याचे बोलनू संपण्यापिूीच, मोसा तािातािाने बोलली. 

आता वतच्या बोलण्यात जराही गोडिा नव्हता.  

“बाबा, तमु्ही जेव्हा जबाबदारीबद्दल बोलता --- अनौरस 

संततीबद्दल बोलता, तेव्हा तमु्ही मला फार गंमतशीर िाटत. 

वसगडव तमु्हाला चौर्थयांदा ओईमाकव मध्ये नोकरी वमळिनू दतेो 

आह.े इथे तो वमळि ू शकत नाही. तमुच्या काही खासगी 

गोष्टींमळेु, तमु्ही ह ेगाि सोडू शकत नाही, तर तमु्हाला इथेच 

रहायचे पणूव स्िातंत्र्य आहे. जर तमु्हाला इथे नोकरी वमळत 

असेल, आवण त्याच्या जोरािर लग्न करायचे असेल, तर तो 
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आमचा नव्ह,े तर तमुचा प्रश्न आह.े पण वसगडव तमु्हाला, 

याहून िेगळी काही मदत करू शकत नाही. त्याला आधी 

स्ितःच्या बायको आवण मुलांचा विचार करािा लागेल.” 

वमसेस माटीन्सेनच्या रुसेलोकव्हईेनमधील सदवनकेत 

दसुऱ्या वदिशी सकाळी वमसेस मोसा वनघाली, तेव्हा वतने 

रेशमी कपडे ि फरचा निीन सेट घातला होता. वतने 

वसमोन्सनच्या मळकट पाटीिरील बटन बोटाने जोरात दाबले.  

वतला आत घेणारी बाई छोटीशी, काळसर ि जाडी होती. 

वतचे डोळे छान वनळे होते. चेहरा सयूावने भाजलेला होता.  

“आपण वमसेस माटीन्सेन का? मी वमसेस कावलांग. मला 

तमुच्याशी बोलायचे आह.े” 

ओल्गाने थोडे का कू करत जिळील खोलीचे दार 

उघडले. “तमु्ही आत येणार नाही का? माफ करा, इथे शेकोटी 

नाही. पण इतर खोल्यांमध्ये वशिणकाम सरुु आह.े” 

वमसेस मोसा आत आली ि खोलीतील एकुलत्या एक 

खचुीिर बसली. भाड्याच्या खोल्या जशा असतात, तशी ती 

होती. आधीच्या वमसेस वसमोन्सनचे पांढऱ्या डे्रसमधील फोटो 
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वतथे झळकत होते. वसगडवचे ि वतचेही फोटो ि सिव कुटंुबाचे 

दोन फोटो होते.  

ओल्गा फोटोंशेजारी उभी राहून, वतला वनरखत रावहली. 

वमसेस मोसा म्हणाली, “माझ्या वप्रय वमसेस माटीन्सेन, मला 

तमुच्याशी एकदोन गोष्टी बोलायच्या आहते. तमु्ही बसणार 

नाही का?” 

“आभारी आह.े पण मी फार कामात आह.े आपल्याला 

काय हिे आह?े” 

“ठीक आह.े मी तुम्हाला फार िेळ अडकिनू ठेित नाही. 

माझ्या निऱ्याचे िडील, वसमोन्सन --- यांच्याकडून आम्हाला 

तमुच्याबद्दल कालच कळले, त्याची सगळी मावहती त्याने 

तमु्हाला वदली आह ेकी नाही, ह ेमला मावहती नाही.” 

“म्हणजे तमु्हाला ओईमाकव मधील नोकरीसंबधी काही 

म्हणायचे आह ेका? तो ती घेणार आह.े” 

“तर मग, ठीक आह.े तमु्हाला मावहती आह.े अथावत ते 

लहानसे गाि आह.े त्याने तेथील नोकरी स्िीकारली, तर तो 

तमुच्याकडे परेुसे लि दऊे शकणार नाही.” 
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ओल्गा घाईघाईने मदुद््याचे बोलली, “आभारी आह.े पण 

त्यासाठी तमु्ही त्रास करून  घ्यायची काही गरज नाही. 

वसमोन्सन आवण मी --- आम्ही दोघांनी लग्न करायचे ठरिले 

आह.े”  

“वमसेस माटीन्सेन, तर मग मला एका गोष्टीकडे, तुमच े

लि िेधून घ्यायचे आहे. वसमोन्सन माझ्या निऱ्याकडून, 

कसलीही अपेिा ठेऊ शकत नाही. काडीचीही नाही. त्याचे 

स्ितःचे मोठे कुटंुब आहे. चार लोकांना साठ क्रोनरमध्ये 

चौघांचे कुटंुब चालिणे अिघड आह.े माझ्या सासऱ्यांच्या 

असलेल्या त्या लहान मुलीवशिाय, तमु्हाला अजनूही मलू 

आह ेका?” 

“माझा मलुगा इथ े राहील --- रोन्ढजेम्सवव्हएनला माझी 

बहीण असते. तो वतच्याबरोबर राहू शकेल. आमचा असा बेत 

आह,े की िेडररकस्टॅडला घर घ्यायचे --- मी शहरात माझा 

वशिणकामाचा व्यिसाय चाल ूठेिायचा.” 

“अस्स. ठीक आह.े ह ेठीक िाटते आह.े पण ह ेलिात 

ठेिा,, की िेडररकस्टॅडला वशिणकामाची खपू दकुाने आहते. 
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वमसेस माटीन्सेन, तमु्हाला येथील व्यिसाय गुंडाळून, वतथे 

नव्याने सरुु करणे परिडणारे ठरेल का, याचाही विचार करा.” 

ओल्गा चमकली.  

“वमसेस माटीन्सेन, मी तुम्हाला परत सांगते. तमु्ही काय 

करायचे, ते ठरिा. मी आवण माझा निरा, आम्ही थोडे 

संशोधन केले आह.े तमु्हाला निल िाटायचे कारण नाही. 

तमु्ही कुठल्या प्रकारचा माणसू शोधला आह,े याची तमु्हाला 

जाण अस ूद्या.” 

ओल्गा वचडिल्यासारखी खोकली.  

“ठीक आह े तर मग. वमसेस कावलांग --- मला एिढेच 

सांगायचे होते. खरी गोष्ट अशी आह ेकी, मी ज्या माणसाशी 

लग्न करायचे ठरिले आह,े तो मला ि माझ्या लहानशा 

मलुीला, आम्हाला आमच्या भरिशािर एकटे सोडून 

अमेररकेला चालला आह.े वसमोन्सनने मला िचन वदले आह े

--- परत परत तो म्हणाला आह,े ओल्गा, काळजी करू 

नकोस. मी तझु्याशी कधीच प्रतारणा करणार नाही. आवण 

मग, वमसेस कावलांग, तमु्हाला असे का िाटत नाही? आम्ही 

तमु्हाला कधी त्रास दणेार नाही. तमुचे काय ते चाल ू द े --- 
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आवण तमुच्या निऱ्याने त्याच्या िवडलांचे नाि राखायची 

काळजी घेतलेली नाही”  

हनिुटी बाहरे काढून वमसेस कावलांगने अच्छा केला. ती 

बोलली, “माझ्या वप्रय वमसेस माटीन्सेन, कृपया, इतकया 

रागाऊ नका. तमुच्यात लडुबडु करायचे, माझ्या कधी 

स्िप्नातही आलेले नाही. उलट मी चांगल्या हतेूने इथे आले. 

मला फक्त सगळी पररवस्थती, तमु्हाला नीट समजािनू 

सांगायची होती. वसमोन्सन तमुची काळजी घेईल, अशा 

भ्रमात तमु्ही राहू नये, अशीच माझी इच्छा होती. मला कबलू 

केले पावहजे, की या लग्नातनू तमु्हाला काही वमळेल, असे 

मला िाटत नाही. तमु्हालाच त्या मलुीबरोबर त्यांना पोसािे 

लागेल. तमु्हाला आठिेल, की माझे वप्रय सासरेबुिा कधीच 

होतकरू मनषु्ट्य नव्हते. पूिी ते जसे होते तसे ते परत िागणार 

नाहीत, याची खात्री आम्ही दऊे शकत नाही. त्यामळेु जपनू 

रहा. तुम्हाला असे िाटते का, की त्यांचा ियाच्या माणसाला 

--- कुटंुबित्सल माणसाला --- सारख्या निीन नोकऱ्या 

झेपतील? 
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माझ्या निऱ्याच्या ितीने मी तमु्हाला सािध करायला 

आले आह.े माझ्या वप्रय बाई, आजपयांत तमुचे लग्न न करता 

व्यिवस्थत चालले आह.े आता माझा निरा तमु्हाला काही 

दऊे करतो आह े --- आम्ही पाचशे क्रोनर तुम्हाला द्यायचा 

विचार करतो आहोत. तमुचा आधार --- वसमोन्सन --- असा 

अचानक तमु्हाला सोडून जाण्याने, तमुचे जे नकुसान होईल, 

त्याची भरपाई म्हणून आम्ही ह े पाचशे क्रोनर तमु्हाला दतेो 

आहोत. ह ेकाही अटींवशिाय दतेो आहोत, समजले का? जर 

माझ्या सासऱ्यांना चांगली नोकरी वमळाली, तर त्याना लग्न 

करणे शक्य होईल. आम्हाला त्यात काही दखल घ्यायची 

इच्छा नाही. तमु्ही अगदी बरोबर म्हणालात, की त्यात 

पडायचे आम्हाला काही कारण नाही. आवण तमुच्या लहान 

मलुीबद्दल म्हणाल, तर आमचे बोलणे झाले आहे ि आम्ही 

वतला आमच्या घरी घेऊन जायला तयार आहोत.” 

ओल्गा ओरडली, “कधीच नाही. मी वजिंत आह,े 

तोपयांत तरी नाही. स्िानवहल्ड पासनू िेगळे व्हायचे! तमु्ही 

मला दसुरे काहीही सांगा. पण या गोष्टीला मी कधीच तयार 

होणार नाही.” 
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“ठीक आह.े जशी तमुची इच्छा. अथावत, तुम्ही आवण 

माझे सासरे, दोघाना साठ  क्रोनर मवहन्यात लग्न करणे --- 

येथील मकु्काम हलिनू, िेडररकस्टॅडला निीन सुरिात करणे 

--- ह ेपटत असेल, तर बघा. पण ह ेफार फार अिघड आह.े 

वसमोन्सनकडून तमु्हाला काय हिे आहे, ह ेमला कळत नाही. 

अरे देिा, तुम्ही लग्नापिूीच स्ितःला वमसेस म्हणिता. तमु्ही 

काही बारीकसारीक प्रकरणे केली, तरी तमुच्या ितुवळातील 

लोक फारसे लि दते नाहीत. पण कायमचे त्यांच्याबरोबर 

बेडीत अडकायचे, म्हणजे, मला माफ करा. पण मला िाटते, 

ह े तमुच्यासाठी फारसे चांगले नाही. खरे सांगायचे तर, तो 

म्हणजे वनव्िळ म्हातारडे डुक्कर आह!े” 

ओल्गा मध्येच बोलली.  

“वमसेस कावलांग, तुम्ही तमुची बडबड इथेच थांबिािी, ते 

बरे. मला अंतोन वसमोन्सनकडून काय हिे आह,े ते  मी 

तमु्हाला साध्या सरळ भाषेत सांगते. त्याच्यात काही हरकत 

घेण्यासारखे दगुुवण असतीलही. पण मला एक गोष्ट लगेच 

समजली, की कुणी काही म्हणाले, तरी तो फार दयाळू आह.े 

माझ्याभोिती दयाळू लोक फारसे नाहीत. मी कष्ट घेते. तो 
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दःुखी असनू, मला त्याला समाधानी बनिायचे आह,े ह े

त्याला कळल्यािर, तो घरच्यासारखे िागू लागला. त्याने 

सरळपणा अंगीकारून, त्याच्या सियींना वशस्त लािली. 

त्याला आधी असे समाधान वमळाले असते, तर तो आधीच 

असा झाला असता. तो दयाळू आवण दसुऱ्याची जाणीि 

असणारा आह,े ह े तमु्ही नाकारू शकत नाही. त्याला 

स्िानवहल्डचा लळा आह.े वतच्या बाबतीत तो प्रेमाचे टोक 

गाठतो --- इतके, की मला कधीकधी िाटते तो वतला 

वबघडिणार, तर नाही ना. वमसेस कावलांग, मला ह ेसांग ूद,े की 

मला वसमोन्सन आिडतो.” 

मोसा उठली आवण वतचे हातमोजे घातलेले हात, लेस 

लािलेल्या झालरीत घातले.  

ती वनघनू गेली. 

वमस्टर वसगडव कावलांगला त्याच्या बायकोचे म्हणण े

पटले, ह े परेुसे खरे आह.े त्याने दसुऱ्यांना नेहमी असे 

बोलतांना ऐकले होते --- त्यामळेु त्याचा विश्वास बसू लागला 

होता --- तो साधा कारकून असतांना, मोसा मायहरने वसगडव 

कालव वसमोन्सनच्या आयषु्ट्यात आनंद फुलिला होता.  त्याला 
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आज तो असलेला माणसू बनिले होते. तथावप त्याच्या मनात 

शंका होती, की वमसेस माटीन्सेनला समजनू घ्यायला, ती 

योग्य व्यक्ती होती का. ती प्रत्येक गोष्टीकडे कडकपणे ि 

वशस्तीत बघे, यात काही शंका नव्हती, आवण ओल्गाला दोन 

मलेु, थोड्या िेगळ्या पररवस्थतीत झाल्यासारखे िाटत होते. 

प्रसंगी, मोसा पटणार नाही, असे कडक दखेील िागू शकते. 

त्यामळेु त्याला नंतर खंत िाटली, की त्याने वतला ओल्गाकडे 

उगीच पाठिले. काहीतरी समजतू पटणे गरजेचे होते. जर 

िडील िेडररकस्टॅडला येऊन रावहले, तर ते कुटंुबाला पोस ू

शकणार नाहीत, --- ह े सयूवप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. काही 

अनपेवित झाल्यास वकंिा काही मदत लागल्यास, त्यांना 

सरुवित िाटणार नाही. मग बाबांना नेहमी होणारे, गंभीर काही 

होणे सरुु होईल. मग मोसाच्या मागे निीन कटकटी लागतील.  

म्हाताऱ्याने काही नको ते वनणवय घेण्यापिूी --- ह ेप्रकरण 

नीट सोडिायला हिे होते --- वशिाय तातडीने. तो हक्युवलीस 

मशीनच्या दकुानात होता आवण त्याने दोन निीन जवनत्रे 

मागिली होती. तसेच, त्याच िेळेस िडीलांच्या 

नातेिाईकांशी काही बोलताही आले असते. वसमोन्सन --- 
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आता ह ेठरले होते --- विसमसच्या संध्याकाळी तो वनघणार 

होता. म्हणजे तो त्याच्या मलुाच्या, वसगडवच्या, घरी 

कुटंुबीयांसमिेत, विसमस साजरा करू शकला असता.  

नंतर वसगडव स्ितःच वमसेस माटीन्सेनला भेटायला 

वनघाला. 

वसमोन्सन जेिायला घरी आला, तेव्हा ओल्गाचे डोळे 

रडून लाल झाले होते. वतथे  वसगडव कावलांग होता. तो आला 

ते बरे झाले, असे ती म्हणाली. त्याने स्िानवहल्डला त्याच्या 

गडुघ्यांिर बसिले आवण विसमससाठी वतला काहीतरी 

दणे्याचे कबलू केले. मग तो ओल्गाशी बोलला. वतला काही 

विवचत्र कजे होती --- वतचे भाडे थकले होते आवण बऱ्याच 

दकुानांची वबले द्यायची रावहली होती. त्याने स्िानवहल्डसाठी 

वतला दर मवहन्याला पंधरा क्रोनर द्यायचे कबूल केले --- त े

तसे नक्कीच होते. वतला हने्रीकडेही बघायचे होते --- अजनू 

काही काळ तरी, तो स्ितःची काळजी घेऊ शकत नव्हता. तो 

म्हणाला, “सध्यातरी पंधरा क्रोनर मी पाठि ू शकतो. वनदान 

बाबा पैसे वमळिायला लागनू, तमुचे लग्न होईपयांत तरी!” मग 

तो गेला. कुटंुबाचे फोटो लािलेल्या वसमोन्सनच्या थंड 
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खोलीत ओल्गा आरामखुचीत, बसली होती. ती रडत होती.  

वसमोन्सन वतला थोपटून वतची समजतू घालत होता.  

“अंतोन, मला खरच मावहती नव्हते --- ! मी अजनू काय 

करू शकते? जर त्याने तुला मदत केली नाही --- पण दसुरा 

काही मागवच नाही आह.े त्याच्या बोलण्यािरून मला असे 

समजले, की तो अजनू काही मदत करू शकत नाही. जर ते 

इतके आपल्याविरुद्ध असतील, ते तर िेडररकस्टॅडला 

जाण्याचे रद्द का करू नये? त ूविचार कर --- “ 

वतने नाक ओढले, वतचे अश् ू पसुले ि परत रडायला 

सरुिात केली.  

“प्रत्येकाने येईल त्या संकटाला, तोंड द्यायला हिे. 

गररबीतही वदिस काढले पावहजेत.” 

पण वसमोन्सनला तेथे जाऊन वसगडव आवण मोसा यांच्या 

कुटंुबांबरोबर विसमस साजरा करायला, ते दोघे प्रितृ्त करु 

शकले नाहीत. त्यांनी सगळे िणवन करून,  त्याला आिह 

करायचा प्रयत्न केला. विसमसचे झाड, नातिंडे, वबअर, 

चीज, अशी मजा, आपण विसमसभर करू असे सांवगतले. 

पण म्हातारा ठाम होता --- त्याला ओल्गा आवण मुलांबरोबर 
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विसमस घालिायचा होता. पण विसमसनंतरच्या वदिशी 

त्याने त्यांच्याबरोबर वदिस घालिािा, ह े मात्र त्याने मान्य 

केले. विसमसची भेट म्हणनू वसगडवने त्याला पंचिीस क्रोनर 

वदले. वनदान त्याला शहरातनू बाहरे काढून, वखशात पैसे 

असलेल्या अिस्थेत सटु्टी इकडे वतकडे वफरून घालिायला 

लािणे, शक्य झाले. शेिटी ह े होणे चांगले होते, की 

म्हाताऱ्याने विसमस त्यांच्याबरोबर --- प्रमाणात --- दारू 

वपऊन साजरा केला.  

विसमसच्या संध्याकाळच्या आदल्या वदिशी, वसमोन्सन 

जेव्हा घरी आला, तेव्हा तो घसरफळी घेऊन आला होता. 

मोठ्या जल्लोषाने त्याने ती आणल्याचे जाहीर केले.  

ओल्गासाठी दोनतीन प्रकारची पेये त्याने आणली होती. 

आता वबअर घेतली, की सिव काही झाले असते. हेन्रीसाठी 

पाईप घेतला. फार खचव झाला नाही --- ह े फक्त असे 

दाखिायला होते, की मलुा, आम्ही तलुा विसरलो नाही --- 

नाहीतर वसमोन्सन तसा पैसे खचव करायला, वचक्कू होता. 

त्याने ओल्गाला एकशे पंचेचाळीस क्रोनरचे कापड आणले. -

-- वशिाय तीनशे पंचानत्तरचा वपनेचा दावगना, िचू आणले 
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होते. आवण ते दहा क्रोनरपेिा वकतीतरी जास्त होते. 

वसमोन्सनने ते पेटीतनू बाहरे काढले. ओहो, वतला वकती 

आनंद होईल! वमस अिाहमसेनसाठीदेखील त्याने लिात 

ठेऊन, काही आणले होते. त्याला सहज परिडू शकेल, अशी 

वकरकोळ िस्त.ू 

आवण आता घसरफळी! वसमोन्सनने टेबलािरील 

आच्छादन काढून टाकले ि त्यािर ती घसरफळी ठेिली.  

“ओल्गा वप्रये, त ूिणभरासाठी इथे येऊ शकतेस का?” 

“का? काय आह?े मी कामात आह.े” 

वसमोन्सनने टेबलािर वदिा ठेिला.  

“ओल्गा, स्िानवहल्डला काय िाटेल, याचा त ू अंदाज 

करू शकतेस का?” 

“अंतोन, ह ेछान लाकडी काम कसले आह?े” ओल्गाने 

घसरफळी ि वदव्याखाली ितवमानपत्र ठेिले. “ओहो, वकती 

छान घसरफळी --- ! 

वसमोन्सनने आच्छादन काढून वतला रंगिलेले गुलाब 

दाखिले. “अथावत यािर उशी वमळाली, कळले का?” 
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“ह!ं मला िाटते, याची वकंमत बरीच असेल, नाही का?” 

वसमोन्सन अवभमानपिूवक म्हणाला, “उशीसकट, पाच 

क्रोनर”  

“अंतोन, असल्या िस्तमूध्ये एिढे पैसे कशाला खचव 

करायचे? अजनू ती वकती लहान आह े --- वतला आिडेल, 

असे काही लहानसेही चालले असते.” ओल्गाने ससु्कारा 

सोडला.  

“आपल्याकडे खचव करायला काही पैसे आहते. त्यामळेु 

आपण ते खचव करू शकतो. थोडे उदारपणे मी ह ेआणले. यात 

मजा आह.े आता त ू तझुी कजे पण चकुिनू टाक --- त्याने 

वतच्या चेहऱ्यािरून प्रेमाने हात वफरित म्हटले, “मी माझ्या 

पे्रमाला विसरलेलो नाही. त ूबघशील. ओल्गा, त ूकाही पेले 

आणशील का? मी काही पेये आणली आहते. बघ ूतलुा ती 

आिडतात का. ह ेबघ, ह ेतझु्यासाठी आणले आह.े” 

ओल्गाने बाटल्या बवघतल्या. वतने परत ससु्कारा टाकला. 

मग वतने पेले आणले.  
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विसमसच्या आदल्या वदिशी, ओल्गाची कामे संपायला 

खपू उशीर झाला. पण शेिटी सगळे काही उरकले. डे्रस तयार 

झाल्याबरोबर हने्री ते देऊन आला. ओल्गाने ि वमस 

अिाहमसेनने खचु्याव ि टेबलािरील सिव पसारा आिरून, 

वशिणाच्या खोलीत ठेिला. वमस अिाहमसेनने कॉफी ि केक 

घेतला. वतला जाण्यापिूी वसमोन्सनकडून य ू डी कोलनची 

बाटली भेट म्हणनू वमळाली.  

मग ओल्गा हॉलमध्ये गेली. वतने टेबलािरून  फॅशनची 

मावसके उचलली. खचु्याांिरून डे्रसची ि अस्तराची कापडे 

उचलली. बटने वपना असे सामान नीट गोळा केले. मग वतने 

आदल्या वदिशी तयार करून ठेिलेले, विसमसचे झाड वदिे 

लाऊन झगमगीत केले.  

स्िानवहल्ड, हने्री ि वसमोन्सन आले. मोठे लोक मऊ 

खचु्याांिर बसले. सिवत्र असलेल्या झगमगाटाने खूष होऊन 

स्िानवहल्ड नाच ूलागली. वतची नजर घसरफळीिर पडली. ती 

आनंदाने ओरडली --- ती विसमसच्या झाडाशी गेली आवण 

आनंदाने काय करािे, ते वतला कळेना. वसमोन्सन चमकला. 

ओल्गाचे डोळे रागािनू लाल झाले होते, तरी ती हसली. 
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वसमोन्सनने त्यांना दपुारी खपू िेळा खषू असलेले बवघतले. 

आता रात्री जेव्हा त्याला खरे तर सिाांनी खषू असायला हिे 

होते, तेव्हा त्याच्या नवशबात वतचे रडणे होते.  

त्याने आणलेल्या अजून भेटी गोळा करून आणल्या 

आवण खट्याळपणे हसला. वतला आणलेले कापड वतला 

लहानशी भेट िाटली. मग त्याने य ू डी कोलनची बाटली 

काढली. जेव्हा तो दकुानात वमस अिाहमसेनसाठी काहीतरी 

आणायला गेला, तेव्हा त्याने अजनू एक बाटली ि 

ओल्गासाठी वशिण टोपली घेतली. हने्रीसाठी एक छोटीशी 

चांदीसारखी वदसणारी काडेपेटी घेतली. हने्रीने पाईप ि 

काडेपेटी तो वजथे आरामखचुीत बसला होता, तेथील 

वखडकीत ठेऊन वसमोन्सनचे आभार मानले. 

आवण आता शेिटी वपनेचा दावगना, िचू! 

या बाकीच्या फुटकळ िस्त ू आहते. पण ओल्गा, 

तझु्यासाठी मला --- खास काहीतरी आणायचे होते --- “ 

वसमोन्सनने हात उंचािनू लि िेधले. 
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“ओल्गा वप्रये, त ू ह े घालशील, तेव्हा माझी आठिण 

काढशील.”  

“नक्कीच काढेन, अंतोन.” 

“आज संध्याकाळी आलेल्या खोक्यात, स्िानवहल्डसाठी 

काय असेल?” 

ओल्गाने ते आत आणले.  

त्यािर असे वलवहले होते, “छोट्या वमस 

स्िानवहल्डसाठी, पत्ता, माटीन्सेन वशिणकामाचे दकुान. 

ओल्गाने ते उघडले. आत वलवहले होते, ‘विसमसच्या 

शभेुच्छा’ ते वसगडव कावलांगकडून आले होते. ती बाहुली 

होती. ओहो, वकती सुंदर बाहुली होती! वतचे केस सोनेरी 

कुरळे होते. उघडवमट करणारे डोळे होते. पांढऱ्या फरचा 

पांढरा कोट, फरची टोपी आवण मफलर, असे वतचे कपडे होते. 

वतच्या एका हातात घसरायचे बटू होते, ते सिावत छान होते. 

ती बाहुली बघनू, स्िानवहल्ड अिाक्  झाली --- पण 

वसमोन्सन मखूावसारखे काही बरळू लागला. तो आवण 

स्िानवहल्ड, दोघेही बाहुली बघनू सारखेच खषू झाले होते.  
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“मला िाटते ममाला ती बाहुली तझु्यासाठीच उचलनू 

ठेऊ द े--- रोजच्यासाठी ती नको. समजले का? फक्त रवििारी 

त ूवतच्याशी खेळत जा.” 

तो गरम पाणी घेऊन आलेल्या ओल्गाला म्हणाला, 

“शेिटी वसगडव दयाळू आह.े ह े मी नेहमीच म्हणत आलेलो 

आह.े त्याची बायको त्याला गोंधळिनू, स्ितःच्या तालािर 

नाचायला लािते. तो खरेच दयाळू --- “ 

वसमोन्सनने गरम पाण्यात स्ितःसाठी ि ओल्गाने 

वतच्यासाठी पेय तयार केले. स्िानवहल्डसाठी पण िेगळ्या 

पेल्यात पेय तयार केले. ती ते वतच्या पपांच्या मांडीिर बसनू 

वपऊ लागली.  

“हने्री, त ूइथे येऊन पेय घेणार नाहीस का? त ूआता मोठा 

झाला आहसे. त ूमाझ्यासारखे पेय घेऊ शकतोस.” 

हने्री काहीशा नाईलाजाने उठला. तो वसमोन्सनकडे 

बघायचे टाळत होता. त्याचा चेहरा वफकट ि थोडा सयूावच्या 

उन्हाने भाजलेला होता. त्याचे डोळे वफक्या रंगाचे होते. त्याने 

घातलेल्या कपड्यात, तो बारीकसा मोठा मनषु्ट्य वदसत होता.  
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“तर मग तमु्हा वतघांनाही वचअसव! हा आपला खरा 

आरामशीर उबदार िेळ आह.े नाही का, ओल्गा?” 

वतच्या डोळ्यात आलेले अश् ूथोपित, ओठ चाित, ती 

म्हणाली, “हो खरच, फक्त पढुच्या विसमसच्या वदिशी 

आपण कुठे अस,ू कोणास ठाऊक --- !” 

वसमोन्सनने त्याची वसगरेट पेटिली. तो थोडा त्रस्त िाटत 

होता.  

“हने्री, तझुा पाईप ओढून बघ. जर तझु्याकडे नसेल --- 

तर माझ्या टेबलािर थोडीशी तंबाख ूआह.े 

हने्री उत्तरला, “नको, आभारी आह.े” 

“हो, ठीक आह.े पढुच्या विसमसला --- “ ओल्गाने 

ससु्कारा टाकून रडणे संपिायचा प्रयत्न केला.  

वसमोन्सनने शेरा मारला ि सोफ्लयात टेकून बसला. 

“एखाद्याला जे मावहती नाही, ते मावहती करून घेणे सोपे 

नाही. ही नक्कीच चांगली वसगार आह.े ओल्गा, वचअसव! 

कोणाला माहीत --- कदावचत पढुचा विसमस आपण 

गािातील शेतकऱ्यांबरोबर साजरा करत अस.ू मला असे 
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सांवगतले आह,े की ओईमाकव मध्ये ते विसमस राजेशाही 

पद्धतीने साजरा करतात. ओल्गा, मला िाटते, तलुा मनापासनू 

गािात रहायला आिडते. मला खरेच आिडते. फक्त तमु्हाला 

स्ितःलाच बाहेर पडून विसमसचे झाड तोडून आणािे 

लागेल. स्िानवहल्ड, तलुा पपांबरोबर जंगलात जाऊन,  

विसमसचे झाड आणनू, तझु्या घसरफळीमागे बसिायला 

आिडेल का?”  

स्िानवहल्डला अवतशय आनंद झाला.  

“आवण हने्रीला कायावलयातून रजा घेऊन, 

आपल्याबरोबर विसमस साजरा करािा लागेल.” 

हने्री समाधानाने हसला. 

“स्टेशनिर जाऊन हने्रीला घेऊन यायला वकती मजा 

येईल, नाही का, स्िानवहल्ड? तलुा ममा आवण पपांबरोबर, 

घोडे, डुकरे, गाई ि कोंबड्यांसकट मोठ्या बागेत रहायला 

आिडेल का? आवण तलुा बाहुली दणेाऱ्या छान वसगडवबरोबर 

रहायला आिडेल का? त्यालाही तझु्याएिढी मलुगी, थोडासा 

मोठा मलुगा ि छोटेसे बाळ आह.े तुला शहरात त्यांच्याबरोबर 

खेळता येईल.” 
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“आवण अंतोन, मी तझु्या त्या जाड्या सनेुबरोबर चहा 

प्यायला जाईन, असे तलुा म्हणायचे आह ेका? 

“असे मी कुठे म्हणालो?” 

“त ू असे कसे काय म्हण ू शकतोस?” ओल्गा हसनू 

म्हणाली ि मग रडू लागली.  

“पण ओल्गा वप्रये, आता त ूका रडते आहसे? त ूनेहमी ते 

त्याच अथावने का घेतेस ---?” 

“मग तलुा मी, ते कसे घ्यायला हिे आह?े मी त्यांच े

उपकार मानायला हिे आहते का? मला िाटते, तझु्या त्या 

जाड्या सनेुने मला असे फटकारले, की हने्रीचे िडील पिूी 

मला सोडून गेले आवण आता त ूही सोडून चालला आहसे. 

आम्ही इथे लावजरिाण्या पद्धतीने राहू --- माझी मलेु आवण 

मी --- माझी िवडलांवशिाय असलेली मलेु! मला िाटते, 

तदूखेील त्यांच्याप्रमाणेच विचार करतोस. त ू ज्यांच्याबरोबर 

हास्यविनोद करतोस, अशा फॅशनेबल बायकांसाठी मी कायम 

गलुामासारखे राबायचे. मला िाटते, तमु्हा सगळ्या लोकांना 

असे िाटते, की मला काय कसेही िागिािे. ठीक आह े. तेच 

माझे नशीब आह.े तुम्ही सगळे परुुष कसे असता, ते मी 
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ओळखायला हिे होते --- गरीब बाईकडून तुम्हाला हिे ते 

वमळाले, की झाले. मग वतला सोडून तुम्ही का जाता?” 

“पण ओल्गा!” 

“तझु्यासाठी सिव सोपे आह.े मी असेच म्हणेन. तझु्या 

दृष्टीने काय, तर गाि बदलायचे ि परत वपणे आवण बायकांचे 

नाद सरुु करायचे. मजा मारत वहडंायचे. 

मी तलुा भेटण्यापूिी त ूजसा होतास, तसे परत व्हायचे --

- अरे दिेा वकती साधे आवण मखूवपणाचे, माझ ेितवन होते. मी 

तलुा माझ्याबरोबर पावहजे ते करू वदले.”  

“पण ओल्गा, वनदान मलुांचा तरी विचार कर!” 

“ओहो, काही काळजी करू नकोस. ते ऐकत आहते. 

आता वजन्यात आवण इतरत्रही याचा बोलबाला होणार आह.े 

त्याना माझ्याकडूनही, सिव काही समजणार आह.े” 

वसमोन्सन पालकत्िाचा आि आणनू म्हणाला, “पण --- 

आज विसमसची रात्र आह े--- त ूएिढे तरी लिात ठेिायला 

हिेस.”  
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ओल्गा टेबलािर डोके ठेऊन गपुचपू रडू लागली. 

वसमोन्सनने वतच्या खांद्यािर हात ठेिला.  

“ओल्गा, तलुा नक्की चांगले मावहती आह,े की मला 

तझुा आवण स्िानवहल्डचा  लळा आह.े मी माझ्या छोट्याशा 

वनरागस मलुीला कधीतरी विसरेन का? तेिढी खात्री त ू

बाळग. ओल्गा, मी तलुा कधीही फसिणार नाही वकंिा तलुा 

सोडूनही दणेार नाही --- मी जे बोलतो आह,े ते माझे िचन मी 

पाळेन.” 

ओल्गा नाक ओढत म्हणाली, “गरीब वबचारा! मला 

भीती िाटते, अंतोन, ह ेत ूबोलत नाही आहसे” 

त्याने एक हात ओल्गाच्या ि दसुरा हात स्िानवहल्डच्या 

गळ्यात टाकला ि तो सािरून बसला. तो पोट पढुे काढत 

म्हणाला, “ओल्गा, तू एक गोष्ट लिात ठेिली पावहजेस, की 

वसगडव ि मोसा यांच्यािरदेखील कुणीतरी आह े--- आपल्या 

सगळ्यांच्या िर तो आह.े पण आता विसमसची गाणी 

गायची िेळ झालेली आह,े नाही का?” त्याने पेयाचा एक घोट 

घेतला ि त्याचा घसा साफ केला. ‘ही विसमसची 

संध्याकाळ वकती सुंदर आह’े, ह ेम्हणायचे का? माझी खात्री 
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आह,े स्िानवहल्डला ते मावहती आह.े ठीक आह े गोडुल्या, 

स्िानवहल्ड!” 

स्िानवहल्डने ते मोकळेपणे म्हटले. वसमोन्सनने वतच्या 

सरुात सूर वमसळला. फक्त उंच सरू आले, की तो गप्प रहात 

होता. पण प्रत्येक कडव्याच्या सरुिातीची ओळ जोरात गात 

होता. वतचा रडका आिाज घेऊन ओल्गाही, थोड्या िेळाने 

त्याना सामील झाली. फक्त हने्री गाणे म्हणत नव्हता.  

मग ओल्गा क्रीम पवुडंग आणायला गेली. पण वसमोन्सन 

ि स्िानवहल्ड अजनूही गात होते.  

आवण शेिटी ती सकाळ उजाडली. ओल्गाच्या 

खोलीतील गजर िाजला. पण अंधारात, वसमोन्सनने अधविट 

पेंगत, फक्त कूस बदलली --- उठायला फार थंडी होती. सिव 

काही धरुकट करडे होते. विशेषतः उठून आिरून, थंडीत 

बाहेर पडणे --- सगळ्यापासनू दरू.  

असे वपसांचे छान अंथरूण! तो इतके वठकाणी रावहला, 

पण त्याने असे कुठेच अनुभिले नव्हते.  
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ओल्गाने दार उघडले. वतच्या खोलीतील उजेडात वतने रे 

तयार करून आणला. वदिा लािला. आवण पलंगािर रे 

सरकिला. त्यात कॉफी आवण केक होता.  

“अंतोन, मला िाटते, तुला घाई करायला हिी.” 

“मलाही तसेच िाटते.” 

वसमोन्सनने ससु्कारा सोडला. त्याने कॉफी आवण केकचा 

आस्िाद घेतांना, वतला जिळ ओढून थोपटले. 

“िा, आज काय छान कॉफी झाली आह.े ओल्गा वप्रये, 

त ूमाझ्याशेजारी बसून थोडी घेणार नाहीस का?” 

मला िाटते मला घाईने न्याहारीच्या तयारीला लागले 

पावहजे --- “ 

वसमोन्सन अंथरुणाबाहरे पडून कपडे करायला लागला. 

त्याने शेिटच्या काही िस्त ू बॅगेत भरल्या. दोन्ही बॅगा बंद 

केल्या. मग तो ओल्गाच्या खोलीत गेला. वतथे स्िानवहल्ड 

झोपली होती. तो हात वखशात घालून वतथे काही िेळ 

वतच्याकडे बघत उभा रावहला. “माझी आिडती छोटी 

स्िानवहल्ड!” तो पटुपटुला.  
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मग तो उठाबसायच्या खोलीत आला. वतथे गडूुप 

काळोख होता आवण बफावळ थंडी होती. विसमसच्या वदिशी 

सकाळी हने्री, त्याच्या काही वमत्रांबरोबर नॉडवमाकेनला गेला 

होता. थोडा िेळ वसमोन्सन वतथे वफरला --- मग तो 

काळोखात, स्िानवहल्डच्या विसमसच्या झाडाशी ि 

हलणाऱ्या वझरवमळयांशी गेला. ओहो --- त्याने ससु्कारा 

टाकला --- आता पनु्हा कधी --- या जागी यायला वमळेल!  

मग पनु्हा ओल्गाच्या खोलीत गेला. ती उबदार ि 

आरामशीर होती. टेबलाचा खालील भाग स्िच्छ केला होता. 

वतथे वमस अिाहमसेन ि ओल्गा वदिसभर वशिण वशित 

बसलेल्या असत. त्यािर पांढरे आच्छादन घातलेले होते. 

आवण न्याहारी तयार होती. वतथे चीज, पेये आवण बरेच काही 

होते. वदिा शांतपणे जळत होता. िर वतच्या लहानशा 

पलंगािर झोपलेल्या स्िानवहल्डिर थोडासा उजेड पडला 

होता. वतचे सुंदर केस वतच्या कपाळािर आले होते. वबचारी 

छोटीशी मलुगी! 

खोलीत उब आवण सखु होते. ओहो, तो इथे ओल्गा 

आवण स्िानवहल्डबरोबर वकती आरामशीर होता! त्याने 
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डोळ्यातनू अश् ू िाहून वदले. ओल्गा ते कदावचत बघेल, 

म्हणनू पसुले नाहीत. ओल्गा कॉफी घेऊन आली, तेव्हा त्याचे 

थलुथलुीत लाल गाल ओले झाले होते.  

ती म्हणाली, “चल आपण खाऊन घेऊ.” 

“हो. चल. आवण स्िानवहल्ड ---? वतला आपल्याबरोबर 

गाडीपयांत यायला आिडले असते. नाताळच्या गाडीत 

बसायला आिडले असते, नाही का? 

अंतोन, मी असा विचार केला होता. पण बाहेर इतका 

अंधार आवण थंडी आह े --- पण कदावचत मी वतला उठिनू 

बघते. ती आपल्याबरोबर थोडी कॉफी तरी घेईल.” 

वतने जाऊन हळूिारपणे स्िानवहल्डला हलिले.  

“स्िानवहल्ड, तलुा उठून ममी आवण पपांबरोबर कॉफी 

घ्यायची नाही का?” 

ती वतच्या रात्रीच्या कपड्यात, डोळे चोळत, 

वसमोन्सनच्या मांडीिर बसली. कॉफीमळेु थोडी जागी झाली. 

पण अजनू ती मंद आवण शांत होती --- कारण मोठी माणसेही 

शांत होती.  
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“पपा, तमु्ही कुठे चालला आहात?” 

“अथावत, िेडररकस्टॅडला.” 

“पण तमु्ही परत केव्हा येणार?” 

“मी अशी कल्पना करतो आह,े की तचू आधी मला 

भेटायला येशील.” 

“त्या दशेात --- तमु्ही सांवगतलेत त्या?” 

“का? हो --- “ 

“वतथे तमु्ही माझ्याबरोबर परत घसरणार का पपा --- 

घसरू शकणार नाही?” 

“वतथे आपण घसरायला जाऊ शकू --- असे मला 

म्हणायला हिे.” 

दाराची घंटी िाजली. ओल्गा बघायला गेली. गाडी 

आली होती. गाडीतील मलुगा वसमोन्सनच्या बॅगा घेऊन 

गेला. 

वसमोन्सन स्िानवहल्डचा पापा घेऊन उठला. वतला घेऊन 

थोडा िेळ उभा रावहला.  
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“आवण आता स्िानवहल्ड, पपा लांब असतांना --- त ू

एक शहाणी मलुगी असले पावहजेस.” 

स्िानवहल्ड उत्तरली, “मी शहाणी असेन.” 

ओल्गा स्ियंपाकघरात गेली. गॅस बंद केला --- आवण 

परत आली --- तयार होऊन उभी रावहली. स्िानवहल्ड एकटी 

घरात रहाणार होती.  

“ठीक आह ेअंतोन --- “ 

त्याने स्िानवहल्डचा पापा घेऊन, वतला पलंगािर ठेऊन 

पांघरून घातले.  

“ठीक आह,े स्िानवहल्ड, बाळा, अच्छा!” 

ओल्गाने वदिा मालिला. ते बाहरे गेले. हॉलमध्ये त्याने 

वतच्याभोिती हात टाकून वतला जिळ ओढले. दोघांनी 

एकमेकांचे चुंबन घेतले.  

गाडी रस्त्याने जातांना पहाटेच्या अंधारात, ते शांत बसले 

होते. स्टेशनिर ते उतरले, तेव्हा गार होते. त्यांना काहीच 

बोलायचे नव्हते. पण ती सतत त्याच्याजिळ होती. त्याने 
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वतवकटे आणली. स्ितःचे सामान तपासले. काळ्या 

डे्रसमधील छोटीशी ती, त्याच्यामागे उभी होती.  

ते गाडीची िाट बघत, आरामशीरपणे बसले. मधनूमधनू 

ते स्टेशनिरील घड्याळाकडे नजर टाकत होते. 

ओल्गा म्हणाली, “आपण नक्कीच इथे लिकर आलो 

आहोत.” 

“आपण लिकर आलो आहोत, ह े खरे आह.े प्रिासात 

तसे करणे बरे असते. ओल्गा तलुा --- आता सटु्टी असनू, 

इतक्या लिकर उठािे लागले, त्याबद्दल मी वदलगीर आह.े” 

ओल्गा उत्तरली, “ओहो --- आपण बाहरे जाऊन, तझु े

आसन नक्की करू.” 

वसमोन्सन उठला. त्याचे सामान घेऊन, वसगरेट ओढण े

चालणाऱ्या डब्यात टाकले. तो आत वखडकीशी ि ओल्गा 

बाहेर खाली फलाटािर उभी रावहली.  

“ओल्गा, स्ितःची काळजी घे. तझुे कसे चालले आहे --

- याबद्दल सतत पत्र वलही.” 

“त ूपण तेच कर, अंतोन.” 
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गाडीची दारे बंद होऊ लागली. ओल्गा दारात वशरली. 

त्यांनी परत एकमेकांचे चुंबन घेतले.  

“ओल्गा ठीक आह.े त ूमाझा मोठा आधार होतीस.” 

“अंतोन, त ू मला होतास, त्यापेिा जास्त नाही. तुझा 

प्रिास सुखकर होिो.” 

वशट्टी झाली. गाडीला धक्का बसला. ती पढुेपढुे जाऊ 

लागली. ओल्गा आवण वसमोन्सनने रुमाल काढून, एकमेकांना 

हलिनू दाखिले.  

पहाटेच्या करड्या उजेडात, गाडी वनघनू गेली. बेकेल्गेट -

-- नॉरस्रँड --- लजन, येथील घरे मागे पडली. काही वखडक्या 

आधीच उजळल्या होत्या. खालील बाजसू बफावळ खाडी ि 

त्यािरील बेटे िणभर वदसली.  

अरेरे, चांगले िाटत नव्हते. डब्यात वसमोन्सन एकटाच 

होता. वखडकीतनू बाहेर बघत होता. जंगले आवण बफावचे पट्ट े

असलेली शेते, मागे पडली.  

आता ओल्गा बहुतेक घरी पोचली असेल. ती आता 

काय करत असेल, असा विचार त्याने केला. कदावचत 
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स्िानवहल्डला तयार करत असेल. ती म्हणाली होती ---आज 

वतला वशिणाचे भरपरू काम आह.े तेव्हा स्िानवहल्डला 

वखडकीशी बसनू बाहुलीशी खेळत रहािे लागेल. वतला बागेत 

घेऊन जायला पपा नाहीत.  

ओहो, दोन उबदार पलंग असलेली ती आरामशीर खोली 

--- वदिा आवण सिवत्र पडलेला वशिणाचा पसारा, 

जवमनीिरील वचंध्या, त्यािरून चालणारे घरातील लोक 

आवण वखडकीशी बसलेली त्याची लाडकी स्िानवहल्ड! तो 

वतला एकटीला वखडकीशी बसलेले बघत होता. थोड्या 

थोड्या िेळाने वमस हलेम वकंिा दसुरी कुणी वतला गोळ्या दते 

असणार. स्िानवहल्डला पपांची खपू आठिण येत असणार.  

ह ेअसे असायला नको --- असायला नको. 

एका िणी त्याला आतून उमाळा फुटणार होता --- 

कारण असे असायला नको होते. 

त्याचे जे काही आयषु्ट्य उरले होते, त्यात त्याचे हृदय 

आतनू जळत होते.  
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तो स्ितःशीच पटुपटुला, “स्िानीला, लाडकी 

स्िानीला!” 

पण त्याने वनिहाने, ते विचार बाजलूा सारले.  

छोटीशी वनरागस मलुगी --- इतकी चांगली!  

त्याने त्याचे अश् ूपसुले. शेिटी त्यांच्याहून बळकट असे 

कोणी, या सिव गोष्टी वनयंवत्रत करत असते --- शेिटी आपण 

वनयतीच्या हातातील बाहुले आहोत, असे प्रत्येकाला स्ितःच े

सांत्िन करािे लागते.  

  



357 

 

अनिुावदकेची ओळख  

डॉ. िषृाली जोशी 

B Sc, M A, M Ed, Ph D 

२५ अनुिावदत कथा मराठी मावसकामधनू 

पंधरा पसु्तके ई सावहत्यतफे प्रवसद्ध  

मराठी ि इिंजी माध्यमांच्या शाळाकॉलेजमध्ये अध्यापन  

संशोधन प्रकल्पात सहभाग  

कॉलेजमध्ये प्राचायवपद  

सगुमसंगीत स्पधेत पाररतोवषके, वसंथेसायझरिर गाणी िाजिण्याचा, 

कविता करण्याचा ि शब्दकोडी बनिण्याचा छंद  

 

संपकव  िषृाली जोशी ७, अिय, २० तळुशीबागिाले कॉलनी पणेु 

४११००९, चलभाष ९९२१७४६२४५  

  



358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ज्या  कव्हरवर 

क्लिक कराि ते 

पसु्तक उघडेि 

(नेट आवश्यक) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dorian_gray_oscar_wilde_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mejavaanipurvi_and_other_stories_somerset_maughm_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shakespere_stories_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saki_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_3_vrishali_joshi.docx.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wishwakatha_2_vrishali_joshi.pdf


359 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_2_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_h_3_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holms_4_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_5_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_stories_1a_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_6_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_holmes_7_vrishali_joshi.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sherlock_8_vrishali_joshi.pdf


360 

 

ई सालहत्य प्रलतष्ठानचे हे तेरावे वर्म. 

डॉ. वृर्ािी जोशी याांचे हे सोळावे पुस्तक. 

डॉ. िषृाली जोशी या मराठी ि इिंजी या भाषांच्या विद्वान 

आहते. त्या प्राचायव तर होत्याच. त्यांनी काही काळ विदशेातही राहून 

तेथल्या िाचन संस्कृतीचा अनभुि घेतला आह.े तशीच िाचन 

संस्कृती महाराष्ट्रातही वनमावण व्हािी असे त्यांना िाटते. इिंजीतील 

उच्च दजावचे वनिडक लेखकांचे सावहत्य मराठीत अनिुाद करून 

मराठी िाचकांची अवभरूची संपन्न व्हािी यासाठी त्या अतोनात कष्ट 

घेतात. तसे पहाता अनिुावदत पसु्तकांना अनेक व्यािसावयक 

प्रकाशकांकडून मागणी असत.े परंत ू मराठीतील जास्तीत जास्त 

िाचकांपयांत आपल ॆसावहत्य जाि ेम्हणनू त्यांनी ई सावहत्यची वनिड 

आपल्या पसु्तकांसाठी केली आह.े  

डॉ. िषृालींसारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सिव पसु्तके ई 

सावहत्यच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी िाचकांना विनामलू्य 

दतेात. असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुिैाने गेली दोन हजार 

िषे किीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुारामांपासनू ही परंपरा सरुू 

आह.े अखंड. अजरामर. म्हणून तर शंभ ूगणपलेु (नऊ पसु्तके), डॉ. 

मरुलीधर जािडेकर (९ पसु्तके), डॉ. िसंत बागलु (तेरा पसु्तके), 

शभुांगी पासेबंद (सात पसु्तके), अविनाश नगरकर ( चार पसु्तके), डॉ. 
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वस्मता दामले (सात पसु्तके), डॉ. वनतीन मोरे (२५ पसु्तके), अनील 

िाकणकर (७ पसु्तके), अनंत पािसकर(चार पसु्तके), मध ू

वशरगांिकर (४), अशोक कोठारे (बारा हजार पानांचे महाभारत), श्ी. 

विजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथव), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे 

िैज्ञावनक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १६ पसु्तके), विनीता 

दशेपांडे (७ पसु्तके) उल्हास हरी जोशी(६), नंवदनी दशेमखु (५), डॉ. 

सजुाता चव्हाण (८), डॉ. िषृाली जोशी(१६), डॉ. वनमवलकुमार 

फडकुले (१९), पनुम संगिी(४), डॉ. नंवदनी धारगळकर (८) अंकुश 

वशंगाडे(४)  असे अनेक ज्येष्ठ, अनभुिी ि िाचकवप्रय लेखक ई 

सावहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकांपयांत विनामलू्य 

पोहोचितात.  

अशा सावहत्यमतूीचं्या त्यागातूनच एक वदिस मराठीचा सावहत्य 

ििृ जागवतक पटलािर आपले नाि नेऊन ठेिील याची आम्हाला 

खात्री आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी 

चळिळ आह.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठांतनू निनिीन लेखक उदयाला येत आहते. आवण या 

सिाांचा सामवूहक स्िर गगनाला वभडून म्हणतो आह.े 

आवण िंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी । 


