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मा िम$यन्
सोळा%या शतकात *ा+सम-. /0म1 मारो (Clément Marot) नावाचा एक कवी होऊन :ला. <याची
एक क=वता प?ढA =दली अाD. (अथE यथावकाश कळAलच.)
मा िम+यन् ,

१

Ma mignonne,

ज वK द+न्

२

Je vous donne

ल बाN जKर् ;

३

Le bon jour ;

ल PजKर्

४

Le séjour

P =RसाN.

५

C'est prison.

TUरीसाN

६

Guérison

WकXYA,

७

Recouvrez,

[यK ऊYA

८

Puis ouvrez

वो] पोत्E

९

Votre porte

ए काN सॉत्E

१०

Et qu'on sorte

वीतम1,

११

Vitement,

कार् /0म1

१२

Car Clément

ल वK म1द्.

१३

Le vous mande.

वा, =*अा+द्

१४

Va, friande

द ता बKश,

१५

De ta bouche,

की स कXश्

१६

Qui se couche

ऍN द1जर्

१७

En danger

पKर् म1bर्

१८

Pour manger

कॉि+फ<यKर् ;

१९

Confitures ;

=स तK dKर

२०

Si tu dures

]ो मलाद,

२१

Trop malade,

कXलर् फाद्

२२

Couleur fade

तK RA+eा,

२३

Tu prendras,

ए feg

२४

Et perdras

0hबाN[वाN.

२५

L'embonpoint.

dK i jाN

२६

Dieu te doint

सा+i ब+न् ,

२७

Santé bonne,

मा िम+यन्.

२८

Ma mignonne.
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क=वता एका अाजारी अस0kया तlण म?लीला उoAशKन अाD. 'मा िम+यन् (Ma Mignonne)' hहणb
'माझी छकrली'. कवी =तला hहणतो की त?झs D अाजारपण hहणb न?सता त?lsगवास झाला अाD; i%हा

लवकर तu.त स?धार, दार उघडKन पटकन बाDर पड अािण जzम वग{W खा. जर फार काळ अाजारी
रा=हलीस तर त?झी क1ती =फकट होईल अािण तK स?कXन जाशील. ~व त?ला अारोTय ~वो.

डTलस हॉफ•टzटर या 0खका€ ही क=वता D सK] ध•न =तची डझनावारी =नर=नराळी भाष1तरs अािण <या
अन?षsगा€ उ„वणाW भाष1तरा… R†न या =वषयावर 'Le Ton Beau de Marot' या नावाचs एक
अ=तशय =वच‡ण प?•तक िल=हलs अाD. प?•तकाचs नाव ही *ˆचम-. कोटी अाD - 'मारोचा स?Wल अावाज'

‰कवा 'मारोचs थडगs'. (मा] प?•तक इs‹जीत अाD, *ˆचम-. न%D.) हॉफ•टzटरचा िम] =वkयम कŒवनार

या€ •0लs D इs‹जी भाष1तर पाहा.

O my sweet,
May you meet
A good day;
Where you stay
Is a jail.
Health, my frail,
Please regain,
Then unchain
Your room's door,
And thence soar
Hastily:
Clement thee
Does command.
Go, gourmande,
Whose tongue red
Lies abed
In retreat,
Off to eat
Jams, as may'st;
If thou stay'st
Sick and fade,
A pale shade
Thus accrues;
Thou wilt lose
Thy round thigh.
God grant thy
Health complete,
O my sweet.
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मKळ *ˆच क=वi… प?ढील ग?णधमE ल‡ात Žया. (याप{की प=ह0 चार अP अाDत, की i समज•यासाठी *ˆच
.•याची अाव†यकता नाही.)

१. क=वiत एकXण २८ अोळी अाDत; <याप{की प=हली अािण ‘वटची अोळ सारखीच अाD.
२. यमक1ची अोळ’न?सार रचना १-२, ३-४,..., २७-२८ अशी अाD.
३. R<.क अोळीत तीन वा‹AणK (syllables) अाDत.
४. क=वi“या अsदाb म-यावर कवी •वत:“या नावाचा उk0ख करतो ('car Clément').
५. *ˆचम-. दोन Uगळी =jतीयप?lषी एकवचनी सवनामs
E
अाDत: औपचा=रक vous अािण अनौपचा=रक
tu. क=वi“या पKवgधgत कवी प=हलs सवनाम
E
वापरतो (उदा. 'je vous donne', 'recouvrez'), तर
उ–राधgत —सरs वापरतो (उदा. 'de ta bouche', 'Dieu te doint').

६. क=वi“या अोळ’… अथgन?सार घटक पाड0 तर i २-३, ४-५,...,२६-२७ अP होतात. (उदाहरणाथ,E

'je vous donne le bon jour' = 'मी त?hहाला श?˜“छा ~तो', 'puis ouvrez votre porte'= 'मग
त?म“या खोलीचs दार उघडा'.) hहणbच यमकघटक अािण अथघटक
E
य1त एका पावलाचs अsतर अाD.
कŒवनार€ अापkया भाष1तरात D सवE ग?णधमE स1भाळ0 अाDत. ग?णधमE ५ स1भाळ•यासाठी <या€ ज?नी
इs‹जी वापरली अाD (उदा. 'if thou stay'st', 'God grant thy'). माझs मराठी भाष1तर प?ढA ~तो अाD.
यात मी ग?णधमE १,२,४,५ अािण ६ स1भाळ0 अाDत, मा] R<.क अोळीत तीनऐवजी चार वा‹AणK वापर0
अाDत. याचs कारण असs की माšया मi 'तोच अाशय' स1गायचा अPल तर सवसाधारणपणA
E
*ˆचf‡ा
मराठीत काहीशा जा•त वा‹AणKsची गरज पडi. उदाहरणाथ,E

'je dors' (दोन वा‹AणK) = 'मी झोपतो' (तीन वा‹AणK).

मराठीत वा‹AणK कP मोजाय… याचा उहापोह न करत बसता काही उदाहरणs मा] ~तो.
दोन वा‹AणK अस00 शuद: ब·दक, =व·d?त, फार·कत, अ·uज.
तीन वा‹AणK अस00 शuद: पा·चो·ळा, िभर·िभर·ता.

चार वा‹AणK अस00 शuद: म?·ळK·म?·ळK, बाव·चळ·0·ला.
(यात मत1तराला जागा अाD. माšया •वत:“या उ“चार1RमाणA 'ए·क·मत' या शuदात तीन वा‹AणK अाDत,
पण काहीजण 'एक·मत' असा फ/त दोनच वा‹AणKsचा उ“चार करतात.)
मKळ क=वiतील œया काही गो•’पासKन मी पKणE फारकत घAतली अाD, <या वाचक1“या ल‡ात .तीलच.

3

=वनय थोरात,
कP अाहात?
hहणi मी ;
lTणधामी

नका राŸ,
हसा पाŸ

मनापासKन.

डAि%हड ससKन

लवकर सोडा,
क डवाडा

प?W झाला,
hहणA श{ला
गडकरी.

पाणीप?री

खाऊ अाधी
(अपराधी

भाव€€),

डॉ/टर सा€
:0 उडत,

नsतर कढत

कॉफी =पऊ!
नको िभऊ

अाजाराला,
=नरा‘ला

नको थारा.
होईन बरा

hहण जोरात,

=वनय थोरात.

──────────
सsदभ:E Douglas R. Hofstadter: Le Ton Beau de Marot, Basic Books, 1997.
❈ ❈
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"तसरा "दवस, दहावी गो,
────────────

म"ळ इटािलयन: 'Il Decameron', by Giovanni Boccaccio, circa 1350.
इ+,जी भाष1त3:
1. The Decameron: Translated by G. H. McWilliam, Penguin Classics, 1995.
2. The Decameron: Translated by John Payne, Modern Library, New York, 1950.
3. The Decameron: Translated by Guido Waldman, Oxford World's Classics, 2008.
────────────

राणीच+ बोलण+ :दओ<ओ ल=प"वक
? ऐकत होता. Dयाची एकट्याचीच गोH स1गायची रा:हली होती,
DयामJळK :तच+ बोलण+ स+पताच :तLया खJणKची वाट न पाहता Dया< हस"न बोलायला सJNवात Oली. तो
Pहणाला:
मJलQनो, सRतानाला पाताळात कसा कSबायचा T बUVक तJPहाला मा:हत नसणारच, DयामJळK V मी
तJPहाला स1:गतल+ तर :वषय1तर झाल+ अस+ काही Pहणता Yणार नाही. अािण कZणी स1गाव+, V
समज[यामJळK तJPहाला कदािचत मो= \खील िमळKल. काम\वाचा वावर बUतक]न िभका^य1Lया
पाल1_=ा ऐषारामी वाडa1मbY अािण उबदार गाdा:गरd1वर असतो खरा, पण कधीकधी Dयाचा fभाव
घनगद? अरhय1त, र1गड्या डSगरकपारQत अािण वRराण वाळव+टात\खील जाणव[याiरीज राहात नाही.
Dयाची िजLयावर सjा चालत नाही अशी काही वlत" नाही.
तर स1गायची गोH अशी की माmKब f\शात गाnसा नावाLया शहरी एक गडग+ज oीम+त माण"स राहात
होता. Dयाला अ<क मJल+बाळ+ होती, Dय1त अिलpख नावाची एक अ:तशय \खणी अािण लाघवी
lवभावाची मJलगी होती. ती काही िqrन नsहती, पण :तLया अासपासची अ<क कZटJ+ब+ िqrन
अस[यामJळK Dया धमtची महती काय अाT, अािण V लोक \वाची uवा कशी करतात या:वषयी :तला
पJvकळ ऐकायला िमळत अu. Vsहा अशी uवा करायचा सगwयात सोपा माग? कोणता अस+ :त< एकाला
:वचारल+. Vsहा :तला अस+ उjर िमळाल+ की भौ:तक गोHQचा मोह सोडण+ Tच oKयlकर अाT, अािण
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:वचारल+. Vsहा :तला अस+ उjर िमळाल+ की भौ:तक गोHQचा मोह सोडण+ Tच oKयlकर अाT, अािण
अशाfका3 स+साराचा Dयाग Oyy अ<क जण इिजzतमbY थी|सLया वाळव+टात राहतात. अिलpख
जवळपास चौदा वष}ची होती अािण अगदी भोळी होती, Vsहा लहर अाली तशी :व~ष काही pत न
ठरवता €स^या :दवशी कZणाला काही न स1गता ती घराबाTर पडली. fवास खडतर होता, पण मनाचा
:ह•या क]न तो :त< पJरा Oला, अािण वाळव+टात पोहोचली. ‚रवर :तला एक झोपडी :दसली, Dया
:द~< ती ƒली Vsहा :तला एक साध" „टला. :तला :त… बघ"न साध"ला अच+बा वाटला, अािण काय पा:ह†
तJला अस+ Dया< :वचारल+. ती Pहणाली की मला \वाच+ बोलावण+ अाल+ अाT अािण Dयाची uवा करायला
मी अाy अाT. Vsहा ती कशी करायची T मला कोणी िशक‡ल का?
इत‰या तNण अािण सJ+दर मJलीला बघ"न या बाबाला lवत:चा भरवसा वाŠना. :तला जवळ ठKवल+ तर
सRतानाLया जाwयात अापण न‰की अडकणार अशी Dयाला धाlती वाटली. Vsहा Dया< :तLया भावJकVच+
कौतJक Oल+, :तला मJळ+, ज+गली फळ+ अािण खज"र खायला :दला, zयायला पाणी :दल+, अािण तो Pहणाला,
"मJली, इ… जवळच एक साधJपJ]ष राहतो, तो तJला मा•या_=ा च1गला स[ला \ऊ शOल, Vsहा त"
DयाLयाकडK जा." अस+ Pहण"न Dया< :तला वाŠला लावल+.
:त…ही असाच fकार झाला, अािण अस+ होत होत ~वटी ती Nlतीको नावाLया एका सJlवभावी, पापभी]
अािण तNण स+•याशाकडK अाली, अािण :त< Dयाला तोच f•न :वचारला. अापल+ मन :कती ख+बीर अाT
याची चाचणी ‘यावी अस+ NlतीकोLया मनात अाल+, Pहण"न Dया< :तला अात बोलावल+. अ+धार पडला
तसा Dया< एका कोप^यात पामLया झावwय1चा :बछाना तयार Oला, अािण :तला :वo1ती ‘यायला
स1:गतली.
पण एवढ+ होताहोताच DयाLया स+यमावर मोहाचा तJफानी ह[ला sहायला उशीर लागला नाही. काही
=ण1तच Dयाचा दणदणीत पाडाव झाला, अािण f:तकार करhया” फारu कH न घKता Dया< ~प"ट खाली
घाल"न हार कब"ल Oली. अाप[या मनातy सािDवक :वचार अािण fाथना
? वगR3 सगळ+ Dयान+ बाज"ला सा]न
:दल+, अािण या मJलीLया ताNhयाचा अािण स•दयtचा :वचार सोड"न Dयाला काही सJ”ना. अापण ल+पट
अाहोत असा :तला स+शय न Yऊ \ता अाप[या मनातला Tत" कसा साbय करावा यासाठी तो यJ‰Dया शोध"
लागला. Dया< अाडवळणा< :तला काही f•न :वचारy, अािण :त< अज"न पJNष पा:हyला नाही अािण ती
:दसV :ततकी खरोखरीच :नरागस अाT याची शहा:नशा क]न घKतली. \वाची uवा करhयाLया िमषा<
:तला :फतवhयाची एक यJ‰ती Dयाला सJचली. सRतान हा \वाचा :कती महाभयानक श–" अाT या
:वषयावर सJरवातीला Dया< एक ल1बलचक fवचन ठोकल+. अािण तो Pहणाला की \वा< मJळात या
सRतानाची पाताळामbY हकालप—ी Oली होती, Vsहा Dयाला पJ•हा :त… कSबण+ याइतकी \वाची उDक˜H
uवा €सरी कZठलीही नाही.

6

मJली< :वचारल+ की T कस+ करायच+? Nlतीको Pहणाला, "V अाता तJला कळKलच, मी † करतोय V बघ"न
तस+च कर." Dया< † काही थोडK कपडK घातyy होV V काढ"न टाकy, अािण तो ख— नागडा झाला.
मJली<ही Vच Oल+. fाथना
? करतो अाहोत अशा अा:वभtवात तो गJडघK Šक™न बसला, अािण Dया< मJलीला
अाप[यासमोर बसवल+.
तशा िlथतीत मJलीचा सारा लोभसपणा सामोरा Yताच Nlतीको अिभलाषK< ‡डाव"न ƒला, अािण
अापोअापच जीणš›ार झाला. अिलpख या दœ•याकडK थ‰क होऊन पाहात रा:हली, अािण Dयाला Pहणाली,
"Nlतीको, T समोर लSबत+य V काय अाT? मला तसल+ काही नाही."
Nlतीको Pहणाला, "अग+ मJली, मी सRतान Pहणत होतो तो हाच. बघVस ना त"? तो मला इतका –ास
\तोय, की मला अगदी सहन होत नाही."
मJलगी Pहणाली, "\वाची अगदी क˜पा अाT बाई! मला अशा काही सRतानाचा जाच नाही, Vsहा माझी गत
तJ•या_=ा बरी अाT Pहणायची."
Nlतीको Pहणाला, "V खर+ अाT, पण तJ•याकडK अशी एक चीज अाT की जी मा•याकडK नाही." मJलगी
Pहणाली, "कZठली?"
Nlतीको Pहणाला, "तJ•याकडK पाताळ अाT. मा•या अाDPयाला मJ‰ती िमळावी Pहण"न \वा<च तJला इ…
पाठवल+ असा माझा पJ3प"र :वŸास अाT. हा सRतान मला जर असाच –ास \त रा:हला, अािण तJला जर
माझी कीव अाली अuल तर याला पJ•हा पाताळात कSबhयासाठी त" माझी मदत करायला हवीस. DयामJळK
मलासJ›ा ख"प हायस+ वाŠल, अािण \वाची फार मोठी uवा O[यामJळK तोही fस•न होईल. त" इ… अाली
होतीस V याLयासाठीच की नाही?"
यावर ती मJलगी :नरागसपणK Pहणाली, "जर मा•याकडK पाताळ अuल, तर त" Pहणतोस तस+ लागलीच
क]या." Nlतीको Pहणाला, "मJली, \व तJझ+ भल+ करो. Dयाला अात कSब" Pहण† तो मला अाणखी छळणार
नाही." मग तो मJलीला एका पल+गावर घKऊन ƒला, अािण या हलकट सRतानाला कसा कद करायचा T
Dया< :तला िशकवल+. सRतानाला पाताळात कSबhयाचा fस+ग प"व¡ कधी अाला नस[यामJळK हा प:हला
अनJभव मJलीला काहीसा €खला. ती Pहणाली, "हा सRतान फारच €H अाT बाई! \वाचा हा अगदी क—र
वRरीच असला पा:ह†, कारण माणस1ना तर सोडाच पण अात िशरताना पाताळालाही तो –ास \तोय."
Nlतीको Pहणाला, "मJली, अस+ <हमीच होणार नाही." अािण तस+ काही होऊ नY याची खा–ी
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Nlतीको Pहणाला, "मJली, अस+ <हमीच होणार नाही." अािण तस+ काही होऊ नY याची खा–ी
करhयासाठी पल+गाव]न उतरhयाअाधी Dय1नी अाणखी पाचसहा ‡ळा सRतानाला अात कSब"न Dयाचा न=ा
असा उतरवला, की पJ•हा :दवसभर Dया< डोक¢ वर काढल+ नाही.
पण पJढLया काही :दवस1त सRतानाचा गव? पJ•हापJ•हा उफाळ"न Yऊ लागला, अािण अाप[या कतsयाLया
?
हाOला ओ \ऊन Dयाचा ताठा मोडhयात कधीही माƒ नसणा^या Dया मJलीला हा fकार फारच अावड"
लागला. ती Nlतीकोला Pहणाली, "\वाची uवा करhयात अान+द अाT अस+ गाnसामधy लोक Pहणत असत
V :कती खर+ अाT, T अाता मला कळल+. सRतानाला पाताळात कSब[यामJळK िजतक¢ बर+ वाटत+ :ततक¢ बाकी
कशामJळKही वाट[याच+ मा•या अाठवणीत नाही. मी तर PहणKन की † लोक \वाची uवा करायची सोड"न
बाकी काहीतरी करत बसतात V अगदी बRलोबा अाTत."
ती अाता सारखीसारखी NlतीकोकडK Yऊन Pहण" लागली, "मी इ… अाy अाT ती \वाची uवा करायला,
फZकट ‡ळ दवडायला नाही. चल ना, सRतानाला पाताळात कSबायला." अािण काही ‡ळा u‡त गक£
असताना ती PहणK, "हा सRतान पाताळात"न बाTर का पळतो Vच मला कळत नाही. तो इ… असताना
पाताळाला िजतका अान+द होतो :ततकाच Dयालाही झाला, तर Dयाला कधी :नघाव+स+ वाटणारच नाही."
अशा रीती< Nlतीकोला िझजव"न िझजव"न :त< Dयाचा पार :नकाल लाव"न टाकला. िज… बाकी एखादा
पJ]ष तापला असता :त… Nlतीकोला थ+डी भ] लागली. Dया< :तला समजावhयाचा fयDन Oला की
सRतान गवt< फार माजला तरच Dयाला पाताळात कSबायचा, एरवी नाही. \वाLया क˜_< अापण Dयाची
अशी खोड मोडली अाT, की माझा :पLछा सोड बाबा अाता अशा तो \वासमोर गयावया क] लागला
अाT." T इतक¢ स1ग"न Dया< मJलीची कशीबशी समज"त काढली, पण सRतानाला अात कSबायला Nlतीको
अाप[याला बोल‡नासा झाला अाT T अोळख"न एक :दवस ती Pहणाली, "T बघ Nlतीको. तJ•या
सRतानाला अ¤ल घडली अािण तो तJला अाता –ास \त नाही T ठीक अाT, पण माझ+ पाताळ काही मला
lवlथ बस" \त नाही. तJ•या सRतानाची खोड मोडhयासाठी मा•या पाताळाची मदत झाली, तशी मा•या
पाताळातल+ वादळ शमवhयासाठी तJ•या सRताना< पJढK यायला हव+."
वनlपतQची मJळ+ अािण पाणी यावर गJजराण करीत अस[यामJळK Nlतीकोला ही मागणी पJरी करण+
जमhयासारख+ नsहत+. तो Pहणाला की तJझ+ पाताळ श1त करायच+ तर ब3च सRतान लागतील, पण मला
ज¥ल Vवढ+ मी क3न. Vsहा कधीमधी तो श‰य :ततक¢ करी, पण ¦सहाLया जबड्यात फZटाणा
टाकhयासारखाच तो fकार होता. DयामJळK अाप[याकड"न Pहणावी तशी \वाची uवा होत नाही अस+
मJलीला वाट" लागल+, अािण ती सतत कZरकZ] लागली.
अािण अशाfका3 एका बाज"ला खावखाव अािण €स^या बाज"ला कमजोरी अशा प:रिlथतीत अिलpखच+
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अािण अशाfका3 एका बाज"ला खावखाव अािण €स^या बाज"ला कमजोरी अशा प:रिlथतीत अिलpखच+
पाताळ अािण Nlतीकोचा सRतान य1Lयातला हा झगडा काही काळ चाल" रा:हला. Dयाच‡ळी गोH अशी
झाली की गाnसामbY एक ख"प मोठी अाग लागली. अिलpखचा बाप अािण DयाLया मJलाबाळ1सकट
कZटJ+बातy सगळK जळ"न ठार झाy. Dयाची सगळी मालमjा अापोअापच अिलpखLया नावावर झाली.
DयामJळK अापला सगळा पRसा चRनीपायी फZ+क™न टाकy[या नीरबाल नावाLया माणसाला :तLयात रस
उDप•न झाला, अािण अिलpख िजव+त अाT अस+ ऐक™न तो :तLया शोधात :नघाला. वारस नाही या
कारणापायी :तची सगळी मालमjा सरकारजमा होhयाअाधीच ती Dयाला सापडली. :तची नाखJषी
अस"नही :तLयाशी ल§ क]न नीरबाल :तला गाnसामbY परत घKऊन अाला, DयामJळK Nlतीकोला च1गल+च
हायस+ वाटल+. अिलpखLया स+पjीतला अधt वाटा नीरबालचा झाला. :तथ[या बायक1नी अिलpखला
:वचारल+ की त" वाळव+टात \वाची uवा Oलीस ती कशी? नीरबालचा :तLयाशी स+ग होhयाअाधीची ही
गोH. तर ती Pहणाली की सRतानाला पाताळात कSब"न मी \वाची uवा करीत अu, अािण या u‡त ख+ड
पाड"न नीरबाल< फार मोठ+ पाप Oyल+ अाT. सRतानाला पाताळात कस+ कSबतात अस+ Dया बायक1नी
:वचारल+, Vsहा अधवट
?
श|द1त अािण अधवट
?
हातवा3 क]न :तन+ V समजाव"न स1:गतल+. Dय1ची हस"न
हस"न अशी मJरकZ+डी वळली, की Dया अज"न हसायLया थ1बy[या नाहीत. Dया Pहणा[या, "अग+, त" काही
नाराज होऊ नको. अाPहीपण इ… सगळ+ काही :ततक¢च च1गल+ करतो, अािण \वाची uवा करायला तJला
नीरबाल पJvकळ मदत करील."
ही गोH थोडaाच :दवस1त षट्कण¡ झाली, अािण \वाची uवा करायचा सगwयात च1गला माग? Pहण†
सRतानाला पाताळात कSबणK अशा अथtची एक Pहणच सगwया बायक1त fचिलत झाली. ही Pहण न+तर
समJ¨पार झाली, अािण अज"नही इ… इटलीत ती कधीकधी ऐकायला िमळV. अािण Pहण"नच, तNणQनो,
जर \वाची तJPहावर क˜पा sहावी अस+ वाटत अuल तर तJPहीही सRतानाला पाताळात कSबायला िशका.
यात भाग घKणा^या सव}ना अािण \वालाही DयामJळK अान+द होतो, अािण Dया अनJष+गा< पJvकळ च1ग[या
गोHी उDप•न होऊन बाTर Yतात.
❈
:दअो<अोLया गोHीमJळK ©ीवगtला च1ग[याच गJदगJ[या झा[या, अािण Dयान+तर बराच ‡ळ Dया अ+ग
हलव"न िखदळत रा:ह[या. गोH पJरी झा[यान+तर, अाप[या राजवटीची मJदत स+प[याची ख"ण Pहण"न राणी<
फZल1चा मJकZट अाप[या डो‰याव]न उतरवला अािण हल‰या हात1नी तो :फलो©ातोला बहाल Oला. ती
Pहणाली, "अाjापयत
ª «ढa1नी ल1डƒ हाकy, अाता ल1ड¬य1ना «ढaा हाकण+ Dया_=ा :कती च1गल+ जमत+
V बघ"!"
:फलो©ातो हस"न Pहणाला, "जर तJPही माझ+ ऐकल+ असत+ तर सRतानाला पाताळात कसा कSबायचा T
Nlतीको< अिलpखला िशकवल+ :तत‰याच कौश[या< ल1ड¬य1नी «ढa1ना िशकवल+ असत+. तJPही काही
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Nlतीको< अिलpखला िशकवल+ :तत‰याच कौश[या< ल1ड¬य1नी «ढa1ना िशकवल+ असत+. तJPही काही
«ढaासार-या वागला नाहीत, Vsहा उगीच अाPहाला ल1डƒ Pहण" नका. V काही असल+, तरी अाता रा®य
माझ+ अाT Vsहा मला ज¥ल तस+ मी V चालवीन."
यावर नाय:फली Pहणाली, "T बघ, :फलो©ातो! तJPही पJNष1नी असल+ काही अाPहाला िशकवायचा fयDन
Oला असता, तर Dया माujोला कॉ•‡•टमध[या ननकड"न िशकावी लागली तशी अाPही तJPहाला काही
अ‰कल िशकवली असती. काबाडकH क]न तJमची हाड+ िखळिखळी झाली असती Vsहा कZठK तJमची ƒyली
बोलती परत अाली असती."
❈ ❈
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जबरी%य'क)ी
ल"ईस क&रल(या 'Alice's Adventures Through the Looking Glass' या गो-ीम01 'Jabberwocky'
नावाची एक क6वता अा9. म:ळ क6वता अाधी =ऊन मग 6तच? भाषBतर =तो अा9.
`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
"Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!"
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought -So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!
One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.
"And, has thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!'
He chortled in his joy.
`Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
❈

11

जबरी%य'क)ी

Cभाळ धाD पFGवीवरती
कHदम?दJ 6गर6गरD

बोरगL 9 6ववशमती

Nलकटी जण" पRवफTD
"कराल दाढा, Cकाळ प?जा
नको W बाXपा, जबरीYय?कZ
नको म"ला तो कTकHक म"?जा
6नहालयोगी तीथ\6^श?कZ"
घ`ऊन हाती जभई भाला

शो6धतो ज"ना 6वमाथी अरी
थBa bcbवFdा(या छा1त
दहा िम6नg 6वचार करी

6वचारBस या उijफोहाiमक
जबरीYय?कZ kl6न अाला

जळडोnयBo च?ड` दीपक
रानामधला दहp पाला

साड` माड` ऐलमा पcलमा

जभई भाला घ"J िघसाडा

काप"न म"?डी म"Rया मढrाची
sला दौडत गcबी घोडा
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"स"भग\ 6दन हा, प"uहा 6पuहा!
Yय?कोडrाला खलास करशी
हष\ मनीचा िशs सBडतो

म"ला 1ऊनी लाग गnयाशी!"
Cभाळ धाD पFGवीवरती
कHदम?दJ 6गर6गरD

बोरगL 9 6ववशमती

Nलकटी जण" अxफTD
❈ ❈
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डॉ#टर जी)कल अािण िम0टर हाइड
य4ची )वल7ण ह)ककत
────────────

"Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde", from The Works of Robert Louis
Stevenson, Vailima Edition, volume VII, published by William Heinemann in
association with Chatto and Windus, London, 1922.
────────────

दार
िम$टर अटरसन * एक व.कली 1शा4 ग6ह$थ हो:. ि$मतहा$याची >षा @यावर कधी उजळत
नाही असा अोबडधोबड 4हरा GयHना िमळाIला होता, सJभाषणात : िभड$त, तMटक अािण
बMज> हो:, $वत:ला काय वाटतJ * NमOया शPदHत पकडणJ GयHना जड जात अS; .दसायला
उJचाडT, हाडकUळT, मळकट अािण कोVजII हो:, पण का कोण जाणT, अावडWयासारX हो:.
अाYतिमZH[या क\डा]यात असतील, अािण वाईन जर GयH[या मनासारखी अSल, तर अशा
`सJगी अGयJत मानवी अशी काही सJaदना GयH[या डो]यHतbन खMणावत अS. GयH[या सJभाषणात
ती कधी उघड झाली नाही; पण पोट भरeयानJतर माणसH[या 4हfयHची जी एक मbकसJgतHची
भाषा अस: Gयात ती बोलbन जाई, इतकiच नj* तर GयH[या .नGया[या jयवहारHत .तचा अावाज
सतत खणखणीत ऐकl mत अS. अटरसन $वत:4 चोचI पMरवत नसत. GयHना जMnया उJची
वाईnसची चव होती, पण ती दाबbन टाकWयाकरता एकo असताना : िजन पीत असत, अािण
GयHना जरी नाटकाचा षौक असला तरी qeया वीस वषrत एकाही .थएटरचा उJबरठा GयHनी
अोलHडला नjहता. पण इतर माणसHची वागणbक : सHभाळbन घTत, अािण GयHनी gIeया
`मादHमाq खळबळणाfया उमtचा जो दाब असतो, तो पाuन GयHना वाटणाfया अाvयwला
जवळजवळ असbmचा $पशx होई. अाणीबाणी[या `सJगी दोष yWया1zा मदत करWयाकडT GयHचा
कल होता. GयHचJ एक .विzYत वाOय होतJ: "माझा कल gनN gIeया पापाकडT अा*. मा{या
भावाला मी Gया[या मागwN ख|}यात जाऊ yतो." अािण •हणbनच, जी माणसJ रसातळाला
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चालIली अा*त अशH[या अायM€यातला `.ति•त माणसाशी ‚वटचा सJबJध अािण ‚वटचा
.वधायक `भाव असणJ, ही भbिमका अNकदा GयH[या वाटƒाला अाIली होती. असा माणbस जर
क4रीत „टायला अाला, तर GयH[या Nहमी[या वागणMकीत : तसbभरही फरक करीत नसत.
* सवx करणJ अटरसनना सोपJ होतJ †ात शJका नाही; कारण अापeया भावना उघड करWयाचा
GयHचा $वभाव अिजबात नjहता, अािण GयH4 ‡TहसJबJध yखील अशाच मोक]या समJजसपणावर
अाधारII हो:. जसजS `सJग mतील तसतS अापसbक िमळाII िमZ $वीकारत राहणJ, हा
अeपसJतMˆ माणसाचा गMण.व‚ष GयHनी घTतIला होता. GयH4 िमZ * एकतर GयH4 रOता4
ना:वाईक तरी हो:, ‰कवा GयH[याशी बरीच वषŠ अोळख असIली ती माणसJ होती. खbप काळ
जाऊ .दला तर aली जशा वाढतात तS GयH4 ‡Tह हो:; @यावर तो अा* Gयाची .व‚ष काही
पाZता अा* असा अथx Gयातbन काढता अाला नसता. िम$टर .रचडx एनफीeड नावा[या GयH[या
Œर[या नाGयातeया एका सव`
x .स• छानछोकी इसमाशी असIली GयHची •Zी खिचत अशाच
कारणामMळT होती. या दोघHना एकVकHत काय रस वाटतो, ‰कवा बोलायला काय .वषय
सापडतात * अNकHना कोडJ होतJ. र.ववारी * दोघT एकZ .फरायला .नघाII असताना @यHना
„टII हो: : असJ सHगत की एकVकHशी GयHचJ काही बोलणJ नS, दोघTही अगदी कiटाळII
.दसत, अािण अोळखीचा माणbस „टला तर GयHना हायसJ वाटeयाचJ उघडउघड कळbन mई. माZ
असJ असbनही या .फरायला जाWयाचJ दोघHनाही खbप मह•व वाo, अाठवड‘ा[या काय’मातलJ
x
*
एक .व‚ष कलम अा* असJ : समजत, अािण Gयात अडथळा mऊ नm •हणbन करमणMकी[या
सJधीच काय तर कामyखील बाजbला ठTवत.
एकदा : दोघT अSच भटकत असताना लJडनमधeया एका गजबजIeया भागातeया एका
अाडर$Gयावर अाI. र$ता “चचोळा होता, अािण तसा .नवHत समजला जात अS, पण कामा[या
.दवशी .त” जोराN jयापारउदीम होत अS. इ” राहणाfया लोकHचJ एकiदरीत बरJ चालb अा*,
अािण याही1zा बरJ चालावJ •हणbन अहम.हgN `यGनही सM• अा*त असJ .दसत होतJ. धJ–ातbन
बा*र अाIला नफा GयHनी भपgबाजपणात खच— घातला होता; GयामMळT ि$मतहा$य करणाfया
ि˜यHची रHगच .दसावी तशी ती ™कानJ अामJZणा[या प.वšयात उभी होती. र.ववार[या
.दवशी यातeया .व‚ष डामडौला[या व$तb पडदानशीन होत असeया, अािण व.हवाटही तMलNN
कमी असली, तरीyखील हा र$ता Gया कळकट व$तीम›m जJगलात वणवा 1टIला .दसावा तसा
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उठbन .दसत अS; अािण नa रJगवII दरवाœ, चकाकणाfया .पतळी कड्या, सगळीकडT साफसbफ
अािण उeहासाचJ वातावरण यामMळT जाणाfयाmणाfयाचJ लz तडक aधbन घTत अS.
एका वळणापासbन दोन दारJ सोडbन, पbवकडT
ž
जाणाfया डावीकड[या र$Gयावर एका कोटमM
x ळT ही
रHग तMटIली होती, अािण Gयाच .ठकाणी एका „दक .दसणाfया इमारती[या ठोक]याN
अापली .Zकोणी “भत पMढT घMसवIली होती. ही इमारत दोन मजली उJच होती, .तला िखडकी
नjहती, खाल[या मजeयावर फOत एक दार होतJ, वर[या मजeयावर रJग उडाIeया एका
“भतीचJ अHधळJ कपाळ होतJ, अािण फार वषž अाबाळ झाeया[या खMणा सवZ
x होGया. दारावर
कडी ‰कवा घJटी नjहती, िशवाय : डागाळIलJ अािण फोड अाeयासारखJ .दसत होतJ. Gया[या
खोबणीत Ÿघर लोक .ठ या मा•न बसII असत, अािण : दारा[या लाकडाचा अागकाड‘ा
घासbन 1टवWयासाठी उपयोग करीत. पायfयHवर लहान मMलJ काहीना काही .वकायला बसत.
दारा[या लाकडी प¡ीवर शाळकरी पोरटƒHनी चाकl चालवbन पा.हIला होता. जवळजवळ एक
.पढीत या उपटसMJभ लोकHना कोणीही हाकलbन .दIलJ नjहतJ, ‰कवा GयHनी gIली खराबी भ•न
काढली नjहती.
एनफीeड अािण वकीलसा*ब र$Gया[या ™सfया बाजbला हो:. : œjहा कोटकडT
x
अात जाणाfया
वाoपाशी अाI, :jहा एनफीeडN अापली काठी उचलbन Gया दाराकडT रोखली. तो •हणाला, "*
दार कधी लzात अालJय का तMम[या?"
वकीलसा*बHनी £कार yताच तो पMढT •हणाला, "मा{या मनात एका अGयJत .विचZ घटNशी या
दाराचा सJबJध जोडला qIला अा*."
"असJ?" ‰किचत बदलIeया अावाजात अटरसन •हणाI, "•हणœ झालJ तरी काय?"
"झालJ असJ की एकदा .हवा]यात, एका काळो¤या राZी तीन[या सMमाराला मी खbप लHबbन
कUठbनतरी घरी परत mत होतो," एनफीeड •हणाला. "मी िजथbन चाललो होतो Gया भागात
र$Gयावर4 .दa सोडI तर अzरश: ™सरJ काहीही नjहतJ. र$Gयामागbन र$: माq पडत हो:,
िमरवणMकीसाठी लावाa तS .दa सवZ
x लावII हो:, पण सा>जण झो1त हो: अािण र$:
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माZ एखा–ा चचसारX
x
सJपण
b x .रकाV हो:. कUठT काही अावाज mतो का यासाठी कान yऊन
yऊन ‚वटी मा{या मनाची अव$था अशी झाली होती, की .नदान अाता एखादा पोलीस तरी
.दसावा. अािण एकदम मला दोन अाक¥ती .दसeया. एक बMटका माणbस .विचZ चालीN भराभर
पbवकडT
ž
.नघाला होता, अािण ™सरी एक अाठदहा वषwची मMलगी एका अाडjया र$Gयाव•न
जोरात पळत mत होती. अथwत वळणावर : दोघT एकVकH[या वाoत अाI; मग झाIला
भयानक `कार असा की तो माणbस शHतपणT Gया मMलीला तMडवbन पMढT qला अािण ती ‰कचाळत
जिमनीवर पडली. ऐकायला * काहीच वाटत नाही, पण बघणJ अस† होतJ. तो माणbस नj* तर
एखादा Ÿफाम झाIला गाडा वाटत होता.
"मी मोठƒाN अोरडbन जोरात पMढT धावलो, अािण Gया माणसाची बखोट पकडbन Gयाला घTऊन
अालो. मMलगी रडत होती .त” अा¦ापयत
Š ब>च लोक जमा झाI हो:. माणbस अगदी थJड
रा.हला अािण काहीही `.तकार GयाN gला नाही. पण मा{यावर एकच नजर टाकली ती अशी
खMनशी होती, की मा{या अJगातbन घामा[या धारा लागeया. जमII लोक Gया मMली[या
कUटMJबातIच हो:, अािण डॉOटरला बोलावलJ होतJ तोही लqचच अाला. GयाचJ •हणणJ असJ की
मMलगी फOत घाबरली अा*, बाकी .तला काही झाIलJ नाही. खरJ तर हा `सJग इ” सJपायला
हवा, पण सHगWयासारखी बाब अशी की या माणसाला बघताzणीच मला Gया[याब¨ल
.तटकारा उGपnन झाIला होता. मMली[या कUटMJबालाही तसJ वाटावJ यात काही नवल नाही, पण
Gया डॉOटरची अव$था फार पाहWयासारखी होती. तसा तो Nहमीचा अौषधJ खलणारा रोखठोक
$वभावाचा इसम होता. GयाचJ रJग•प अािण वय काही नOकी सHगता अालJ नसतJ. Gया[या
बोलWयाला ए‰डबरामधला खणखणीत *ल होता, अािण सवसाधारणपणT
x
तो एखा–ा
ब©गपाईपसारखा .नªवकार होता. पण तM•हाला सHगतो, अाम[याइतकाच अाता तोही 1टला
होता; अािण Gया पकडIeया माणसाकडT नजर जाताच †ाला ठार मारावा अशा .वचाराN
दरaळी Gयाचा 4हरा अा’सbन पHढरा पडत होता. Gया[या मनात काय अा* * मी अोळखलJ,
अािण मा{या मनात काय अा* * GयाN अोळखलJ. ठार मारणJ शOय नसeयामMळT अा•ही Gयातeया
Gयात शOय होतJ : gलJ. अा•ही Gया माणसाला •हणालो, की या `करणाचा असा बोभाटा क•
की लJडन[या या टोकापासbन Gया टोकापयत
Š तMझी नाल$ती होईल. तM{या अोळखी4 य[चयावत
लोक त\ड .फरवतील अािण तMझी असIली पत .नकालात .नघTल इतकi अा•ही बघbन घTऊ. *
सगळJ होत असताना अाजbबाजb[या बायका भMgN चवताळIeया पिzण«सार¤या Gया[या अJगावर
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जाऊ पाहात होGया, अािण Gयाला धMरी yत असताना GयHना बाजbला करता करता अा•हाला
पM>वाट झाली.
".तर$काराN भरIeया 4हfयHचJ एक क\डाळJ Gया[या भोवताली तयार झालJ होतJ. असला
`कार मी पbव— कधी पा.हला नjहता, अािण हा माणbस तM[छ थJडपणT म›m उभा होता. तो
घाबरला अा* * मला .दसत होतJ, पण स¬तानी `सJगावधान राखbन तो aळ .नभाऊन Nत होता.
तो •हणाला, 'तM•ही या अपघाताचJ भHडवल करायचJ ठरवलJत तर माझा अथwत नाइलाज अा*.
याचा बोभाटा होऊ नm अशी सवसाधारण
x
अ-bदार माणसासारखीच माझीही इ[छा अा*. .कती
पा.हœत : सHगा.' अाता काय! मMली[या कUटMJबासाठी अा•ही Gया[याकडbन शJभर पाउJड उकळI.
अडbन बसायची Gयाची तयारी अा* * कळत होतJ, पण इतका घोळका बघbन तो .बचकला अािण
एकदाचा तयार झाला. अाता पMढचा `¯न •हणœ प¬S अाणायचा, अािण तो अा•हाला कUठT घTऊन
अाला अSल तर NमOया याच दाराशी. GयाN एक .कeली काढली, अात qला, अािण दहा
पाउJडHची सोnया[या नाणी अािण िशeलक रकVसाठी कlट्स ब°.कग हाऊसचा 4क घTऊन बा*र
अाला. 4क '1एबल टM Ÿअरर' होता, अािण Gयावर @याची सही होती Gया माणसाचJ नाव मा{या
गोˆीसाठी जरी मह•वाचJ असलJ तरी मी उ[चा• शकत नाही. पण : नाव `.स• अा*, अािण
बfयाचदा वतमानपZात
x
वाचायला िमळतJ एवढJ सHगतो. रOकम बरीच होती, पण खालची सही
@या jयOतीची होती .तला याही1zा मोठी रOकम परवडWयासारखी अा*. अथwत ही सही खरी
अा* की नाही हाच `¯न होता. मी Gया माणसाला सरळसरळ •हणालो की हा सगळा `कार
भानगडीचा वाटतोय. एखा–ा माणसानJ पहाo चार वाजता तळघरा[या दारातbन अात िशरावJ
अािण जवळजवळ शJभर पाउJड रकVचा ™सfया[या नावाचा 4क घTऊन बा*र यावJ *
jयवहारात घडत नाही. पण Gयाचा अा.वभwव कUिGसत Ÿ.फ.करीचा होता. तो •हणाला,
"काळजी नको, ब°क उघडTपयत
Š मी तMम[याबरोबर थHŸन अािण $वत:च 4क वटवीन. :jहा मग
मMलीचा बाप, अौषधखeया, तो माणbस अािण मी .तथbन .नघालो अािण मा{या घरात उरIली
राZ घालवली. ™सfया .दवशी -Tकफा$ट झाeयानJतर सगळTजण एकZ ब°gत qलो. 4क मीच
.दला अािण •हणालो की हा खोटा अा* अशी माझी जवळपास खाZी अा*. पण तसJ काहीही
नjहतJ. 4क खराच होता."
अटरसन चMकचMकI. "मलाही तसJच वाटतJ," एनफीeड •हणाला. "हा सगळा `कार खराब अा*.
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कारण हा माणbस अगदी हरामखोर होता; Gया[याशी कUणी सJबJध ठTवाय[या लायकीचा नjहता.
याउलट 4क िल.हणारा माणbस `.ति•त अा*, गडगJज मालम¦ा बाळगbन अा*, अािण
Gयाही1zा वाईट असJ की @यHना सावज
x .नक .हतासाठी झटणा> •हणbन अोळखतात GयH[याप¬की
अा*. मा{या म: हा ब±©कVलचा `कार अा*. एक `ामािणक माणbस अापeया ता£Wयात gIeया
उ[छ6Jखलपणाची जबरी ‰कमत मोजतो अा*. GयामMळT : दार अा* Gया जाqला मी ब±©कVल हाऊस
•हणतो. पण तरीyखील †ा सग]या `करणाचा उलगडा होतो असJ नाही." इतकi

बोलbन

एनफीeड .वचारात गMJग होऊन qला.
अटरसन[या `¯नामMळT Gयाची तJ²ी मोडली. "अािण 4क अाणणारा इ” राहतो की नाही * तMला
मा.हत अा* का?"
"या जाqकडT बघbन तरी तसJ मMळीच वाटत नाही!" एनफीeड •हणाला. "पण मला Gयाचा प¦ा
वाचIला अाठवतोय, तो कUठeयातरी एका चौकात राहतो."
"अािण तb Gयाला – दार असIeया .ठकाणाब¨ल .वचारलJ नाहीस?" अटरसन •हणाI.
"नाही. मला सJकोच वाटला," एनफीeड •हणाला. "`¯न .वचारणJ या `काराब¨ल माझी मतJ
फार ठाम अा*त. Gयाला फार उलटतपासणी घTतeयाचा वास mतो. एक `¯न .वचारणJ •हणœ
ध\डा हलवWयासारखJ : असतJ. तM•ही oकाडावर शHतपणT बसII अाहात, ध\डा गडगडत जातो,
अािण जाताजाता ™स> ध\डT हलवतो. @याची शJकाही mणार नाही असा कोणी सालस माणbस
अापeयाच परसदारी असताना बघताबघता Gया[या डोOयावर तो जाऊन अादळतो, अािण
Gया[या कUटMJबाला नाव बदलावJ लागतJ. माझा Nम असा अा* की `करण िजतकi जा$त
भानगडीचJ .दसतJ .ततg मी कमी `¯न .वचारतो."
"हा फार चHगला .नयम अा*," अटरसन •हणाI.
"पण मी Gया जाqकडT थोडJफार लz .दIलJ अा*," एनफीeड पMढT •हणाला. ": घर असJ वाटतच
नाही. Gयाला :वढJ एकच दार अा*, अािण मा{या गोˆीतला माणbस .तथbन Oविचत gjहातरी m
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जा करतो. बाकी कोणीही : वापरत नाही. प.हeया मजeयावर Gया कोटम›m
x
उघडणाfया तीन
िखडOया अा*त, खाली माZ एकही नाही. िखडOया Nहमी बJद असतात पण $व[छ असतात,
अािण .तथeया िचमणीतbन Nहमी धbर mत असतो, याचा अथx .त” कोणीतरी राहात असावJ. पण
याचीही तशी खाZी नाही, कारण Gया कोट[या
x
अासपास इमारत«ची अशी .गचिमड झाIली
अा* की कUठली कUठT सJप: अािण ™सरी सM• हो: * लzात mत नाही."
न बोलता काही aळ : दोघT चालत रा.हI. अटरसन एकदम •हणाI, "एनफीeड, तMझा हा
.नयम चHगला अा*."
"हो," एनफीeड •हणाला.
"पण : काही असलJ, तरी मला एक .वचारायचJच अा*," वकीलसा*ब •हणाI. "मMलीला तMडवbन
qला Gया माणसाचJ नाव काय?"
"ठीक अा*, : सH.गतeयानJ काही .बघडTल असJ वाटत नाही. Gया माणसाचJ नाव हाइड,"
एनफीeड •हणाला.
"अ$सJ. हा माणbस .दसायला कसा अा*?"
"GयाचJ वणन
x करणJ सोपJ नाही. Gया[यात काहीतरी nयbन अा*; .कळस वाटावी, .तटकारा यावा
असJ काही अा*. इतका अिजबात न अावडावासा माणbस मी ™सरा पा.हIला नाही, पण तसJ का
* माZ मला ठाऊक नाही. Gया[यात कUठTतरी काहीतरी jयJग असलJ पा.हœ अशी कमालीची ती³
जाणीव हो:, पण नOकी कUठT यावर बोट ठTवणJ मला शOय नाही. .दसायला तो काही aगळाच
अा*, पण एकही व¬िशˆƒ असJ मला Nमकi सHगता mणार नाही. नाही – मला GयाचJ वणन
x करता
mणार नाही; : काही मा{याN जमायचJ नाही. अाठवत नाही •हणbन नj*, कारण अा¦ा या
zणी तो मला डो]यासमोर $व[छ .दसतो अा*."
.वचारात गढII अटरसन काही aळ न बोलता चालत हो:. "Gया[याजवळ नOकी .कeली
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होती?" : ‚वटी •हणाI.
"मी तM•हाला सH.गतलJ ना – " एनफीeड चमकlन •हणाला.
"* बघ, माझJ असJ `¯न .वचारणJ तMला चमGका.रक वाटतJय * मला कळतJ. मी तMला Gया ™सfया
jयOतीचJ नाव .वचारIलJ नाही, कारण : मला अाधीच मा.हत अा*. .रचड,x तMझी गोळी अगदी
बरोबर लागIली अा*. सHगWयात जर तb कUठT चMकला असशील तर ताबडतोब ™£$ती क•न
टाक."
"तM•ही मला अाधी सH.गतलJ असतJ तर बरJ झालJ असतJ," एनफीeड काहीशा नाराजीN •हणाला.
"पण मी सगळJ काही अगदी शा˜काटƒाची कसोटी •हणतात ती लावbन सH.गतलJ अा*.
Gया[याकडT .कeली होती, एवढJच नj* तर अजbनही अा*. अाठवडाभरापbव—च ती वापरताना मी
Gयाला पा.हलJ अा*."
अटरसननी एक खोल .न´ास सोडला, पण : काही बोलI नाहीत. एनफीeड पMढT •हणाला,
"काही बोलb नm हा धडा मी पMnहा िशकलो. मी इतका बडबडलो याची मला शरम वाट:. या
गोˆीचा उeIख पMnहा करायचा नाही असJ अापण ठरवb."
"मला शJभर टOg कबbल अा*," अटरसन •हणाI, ".रचड,x हात y तMझा."

हाइडचा शोध
Gया सJ›याकाळी अटरसन अापeया सड‘ाफ‰टग घरटƒात िखnनपणT परत अाI, अािण अ.न[µN
œवायला बसI. दर र.ववार सJ›याकाळचा GयHचा .रवाज असा, की œवण झाeयानJतर
‚कोटीजवळ बसbन धमशा˜ावरचा
x
कUठलातरी कोरडाख¡ ¶Jथ : वाचत रहात. ‚जार[या
चचची
x बाराची घJटा वाजली की : शHत, क¥त· भावNN झोपायला जात. अाज माZ œवण
होताच GयHनी Vणब¦ी 1टवली अािण : कागदपZH[या खोलीत qI. GयHनी .तजोरी उघडली,
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.त[या सHदीकोपfयातbन 'डॉ. जी.कल यH4 म6GयMपZ' असJ िल.हIला एक िलफाफा बा*र काढला
अािण भMवया अा’सbन : अातI कागद वाचb लागI. म6GयMपZ पbणपणT
x
जी.कलNच $वत:[या
हाताN िल.हIलJ होतJ; कारण अाता : िलuन झाeयानJतर अटरसननी Gयाचा ताबा घTतला
असला, तरी : िल.हलJ जात असताना काहीही मदत करायला GयHनी नकार .दIला होता.
म6GयMपZात तरतbद अशी होती, की *¸ी जी.कल, एम. डी., डी. सी. एल., एIल. डी., एफ. अार.
सी. एस. इGया.द, यHचा म6Gयb झाeयास GयHची सवx मालम¦ा GयH4 '‡Tही अािण उपकारकतž
एडवडx हाइड' यH[याकडT ह$तHत.रत jहावी, इतकiच नj* तर 'तीन म.हnया1zा अ.धक काळ
डॉ. जी.कल Ÿप¦ा असeयास ‰कवा .वना$पˆीकरण ग¬रहजर असeयास' सदरu एडवडx हाइड
यHनी तGकाळ GयHचा सवx कारभार हाती ¹यावा, अािण अशा `सJगी डॉOटरH[या घरातील
नोकरमाणसHना काही .करकोळ रOकम yWयाjय.त.रOत GयH[यावर कोण:ही बJधन राहणार
नाही.
हा कागद ब>च .दवस वकीलसा*बH[या डो]यात सलत अाIला होता. अायM€या[या सरळधोपट
अािण शहाWयासMरGया बाजbकडT GयHचा अोढा होता, अािण कeपनार•यता हा मयwदाभJग अा*
अशी GयHची धारणा होती. GयामMळT, अािण एकlणच अJगातeया व.कली बाWयामMळT, हा `कार
GयHना नापसJत होता. अा¦ापयत
Š GयHना राग mत अS तो हाइडची काही मा.हती नसeयामMळT,
अािण अाता अाला होता तो अचानक प.रि$थतीला कलाटणी िमळbन ही मा.हती झाeयामMळT. :
gवळ एक नाव असणJ अािण Gयाबाबत काहीही मा.हती न कळणJ ही बाब पbव— GयHना सलत
अSच; पण Gयाही1zा वाईट गोˆ •हणœ अाता या नावावर घ6णा$पद गMणधमrचा 1हराव चढb
लागला होता, अािण @या तरल, हलGया धMOयामMळT इतg .दवस GयHची द6ˆी ग\धळIली होती,
Gयातbन एका द¬Gयाचा 4हरा अचानक $पˆपणT पMढT अाला होता.
GयHनी तो Zासदायक कागद .तजोरीत परत ठTवbन .दला. "मला अाधी वाटलJ होतJ की हा सगळा
ºिमˆपणा अा*. पण हा काहीतरी अ-bनMकसानीचा `कार अा* अशी अाता मला शJका यायला
लागली अा*," : •हणाI.
GयHनी Vणब¦ी फUJकlन टाकली, अािण अापला .हवा]यातला कोट चढवbन व¬–कशा˜ाचा
बाI.कeला असIeया क»j¼.डश $OaअरकडT : .नघाI. .त” GयHचा िमZ सM`.स• डॉOटर
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ल©.नयन राहात अS, अािण £½णH[या गद—ला त\ड yत अS. "जर कUणाला काही मा.हती अSल
तर : ल©.नयनलाच," : $वत:शी •हणाI.
अटरसनना अोळखणाfया गJभीर 4हfया[या बटलरN GयHचJ $वागत gलJ, अािण GयHना ताटकळत
न ठTवता तो ”ट दारापासbन डाय‰नग •मपयत
Š घTऊन अाला. .त” डॉ. ल©.नयन अापली वाईन
घTऊन एकoच बसI हो:. हा एक दणदणीत, .नरोगी `क¥तीचा, £बाबदार कपडT घातIला,
तHबड्याभडक 4हfयाचा, gसHची एक बट अकाली पHढरी झाIला, उGसाही अािण .नणयी
x
$वभावाचा माणbस होता. अटरसनना बघताच डॉOटर ताडकन खMच—तbन उठI अािण दोnही हात
पस•न GयHनी GयHचJ $वागत gलJ. हा लाघवीपणा GयH[या $वभावात मMरIला होता, अािण
बघणाfयाला तो काहीसा नाटकी वाटला तरी Gयामागची भावना खरी होती. * दोघT फार
पbव—पासbन4 िमZ हो:. शाळTत अािण पMढT कॉIजात : एकZ हो:. $वत:.वषयी अािण
एकVकH.वषयी GयHना अादर होता, पण एवढJ असbनही ग6हीत धरता mत नाही अशी गोˆ •हणœ
एकVकHची सJगत GयHना अावडत अS.
थोडJसJ इकडचJ.तकडचJ बोलणJ झाeयानJतर, अापeया मनावर झाकोळ घालbन असIeया अ.`य
.वषयाला वकीलसा*बHनी हात घातला.
"ल©.नयन, अापण दोघT *¸ी जी.कल4 सवwत जMN िमZ अाहोत * खरJ की नाही?"
"िमZ इतg जMN झाI नस: तर बरJ झालJ असतJ," डॉ. ल©.नयन हसbन •हणाI. "पण तb •हणतोस
: खरJ अा*. पण GयाचJ काय अाता? अा•ही अलीकडT फारS „टत नाही."
"खरJच की काय?" अटरसन •हणाI. "मला वाटलJ की तM•हा दोघH[या अावडीचा असा
सामा.यक .वषय अा*."
"होता," ल©.नयन उ¦रI. "पण qली दहाएक वषŠ *¸ी जी.कल[या @या चमGका.रक तfहा चालb
अा*त Gया मला £चWयासार¤या नाहीत. मा{या म: तो चMकी[या वाoN चालIला अा*, अािण
@याला 'भbतकाळची भbल' •हणतात तशा कारणासाठी GयाचJ काय चालb अा* याकडT मी थोडJफार
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लz yत असलो, तरी अलीकडT तो मला मMळीच „टIला नाही अािण „टतही नाही. Gयाची
इतकी अशा˜ीय भJकस चाल: की डTमॉन अािण .पथीयासम›m yखील .वतMˆ अाणायला ती
पM>शी पडTल." * बोलताना डॉOटरHचा रJग एकदम जHभळा पडला होता.
†ा भावनो²TकामMळT अटरसनना हायसJच वाटलJ. GयHचा असा ¶ह झाला की फOत काहीतरी
शा˜ीय मM–ाव•न या दोघHचJ .बनसलJ अा*. (मालम¦TचJ कायyशीर ह$तHतर कसJ करावJ हा
एक .वषय सोडbन) GयHना $वत:ला शा˜ात काही रस नjहता, GयामMळT : "एवढJच ना?" इतकi
•हणाI. ल©.नयन पMnहा शHत होWयाची वाट पाहात : काही aळ थHबI, अािण जो `¯न
.वचारWयासाठी अाI हो: तो GयHनी .वचारला. "Gयाचा हाइड नावाचा एक 4ला तMला कधी
„टलाय का?"
"हाइड? नाही बMवा. माझी अािण जी.कलची अोळख अा* :jहापासbन * नावही मी कधी
ऐकIलJ नाही."
इतकी मा.हती िमळवbन वकीलसा*ब घरी अाI. अापeया भeयाथोरeया का]या पलJगावर पहाट
फUoपयत
Š : अ$व$थपणT उलoसMलo होत हो:. अJधारात गटHग]या खाणाfया GयH[या मनात
zोभ उसळला होता, अािण चोहोबाजbJनी `¯नHची सरब¦ी चालb होती. िजवाला $व$थता
नjहती.
अटरसन राहात असIeया घरा‚जारीच सो.य$करपणT असणाfया चचम›m
x
सहा4 टोI वाजI,
पण अजbनही : सम$mचा खल करीत हो:. अा¦ापयत
Š : gवळ अापeया बM•ीN झटत हो:, पण
अाता GयHची कeपनाशOतीही याम›m सहभागी झाली, ‰कवा खरJतर aठीला धरली qली. पडy
लावIeया अJधाfया खोलीम›m .बछाnयात तळमळत असताना `काशाN झळकणाfया िचZH[या
अोळीतbन एनफीeडची गोˆ GयH[या मनासमो•न सरकl लागली. महानगराम›m राZी .दjयHचJ
`चJड ‚तच पसरलJ अा* असा GयHना भास होई, अािण Gयापाठोपाठ झपझप चालणाfया
माणसाची अाक¥ती .दS. GयानJतर डॉOटरकडbन पळत mणारी मMलगी .दS, : दोघT एका .ठकाणी
mत, अािण हा जगnनाथा[या रथासारखा माणbस Gया मMलीला तMडवbन .त[या ‰कका]यHची पवw
न करता पMढT .नघbन जाई. ‰कवा मग GयHना एका धनाढ‘ वाड‘ातली खोली .दS, .त” Gयाचा
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िमZ झोपIला अा*, $वYनJ पाहतो अा*, अािण $वYनात हसतो अा*. अचानक Gया खोलीचJ दार
उघडलJ जाऊन .बछाnयाभोवताल4 पडy बाजbला सारI जात, अािण झोपIeयाला उठवWयात
mई. अािण हा पाहा बाजbला एक माणbस उभा अा*. सbZJ Gया[या हाती अा*त, :jहा अशा
अaळी yखील जागJ झालJ पा.हœ अािण तो सHqल तसJ gलJ पा.हœ. Gया दोnहीही .ठकाणी हजर
असणाfया अाक¥तीN वकीलसा*बHचा राZभर .प[छा पMरवला. GयHना डMलकी लागली तर तीच
अाक¥ती अ.धकच लपbनछपbन .नजानीज झाIeया घरHमधbन सरपटताना GयHना .दS; aगाN,
अािण मग ग±ानी mईल इतOया aगाN, .दjयH[या `काशाN उजळIeया महानगरात .व$तारत
जाणाfया च’jयbहHमधbन ती हलb लाq, अािण `Gmक वळणावर एका मMलीला तMडवbन .त[या
‰कका]या ऐकl mत असताना पMढT .नघbन जाई.
पण या अाक¥तीला अोळखता mईल असा 4हरा नjहता. GयH[या $वYनातही .तला 4हरा नjहता,
‰कवा असलाच तर फसवा होता अािण GयH[या डो]यHसमोर .वतळbन जाई. अशा `का>, Gया
`Gयzातeया िम$टर हाइडचा 4हरा बघावा अशी जबरद$त अािण जवळजवळ अ.त>की इ[छा
GयH[या मनात उ¾वली, अािण उ¦रो¦र बळावb लागली. जर एकदा फOत Gयाला पा.हला, तर
यातलJ गbढ कमी होईल अािण कदािचत पbणपणT
x
उडbनही जाईल GयHना वाटb लागलJ. गbढ
वाटणाfया गोˆी चHगeया .नरखbन पा.हeया तर अNकदा GयHची प.रणती अशी हो:. अापeया
िमZाचा इतका .विचZ कल का असावा ‰कवा तो अशा `का> कचाटƒात का असावा (याप¬की
तM•हाला œ •हणायचJ : •हणा), ‰कवा Gया[या म6GयMपZातली धOकादायक कलमJ तशी का अा*त,
यामागचJ काहीतरी कारण कळTल. .नदान हा 4हरा पाहWयासारखा तरी अSल; फारशा
.वचिलत न होणाfया एनफीeड[या मनाम›m जो नMसता .दसeयामMळT कायम$व•पी ¿TषानJ घर
करावJ, असा हा दयामाया नसIeया माणसाचा 4हरा कसा अा* : बिघतलJच पा.हœ.
:jहापासbन अटरसननी Gया ™कानJ असIeया अाडर$Gयातeया दारावर पाळत ठTवायला सM£वात
gली. सकाळी अॉ.फस सM• होWयाअाधी, ™पारी वदळ
x पM€कळ अािण aळ कमी असताना, राZी
शहरावर[या धMकाळIeया चJ²ा[या पहाfयाखाली, अशा .नवHत असो की गजबजIeया, `Gmक
aळी : अापeया ठरIeया जाqवर हजर हो:.
"तो िम$टर हाइड अSल, तर मी िम$टर सीक अा*," : मनोमन •हणाI.
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अािण ‚वटी GयH[या तपvयला
ž फळ अालJ. छान कोरडी हवा असIली राZ होती, हaत बफwचा
गारवा होता, अािण र$: बॉल•म[या फरशीसारX $व[छ हो:. वारा नसeयामMळT .दa
.नvलपणT छाया`काशा[या नीटस अाक¥Gया >खाटत हो:. दहा वाजता ™कानJ बJद झाली तसा
र$ता .रकामा पडला, अािण सगळीकडbन लJडन शहराची खजwतली गMरगbर असbनही अगदी शHत
होऊन qला. लहान अावाज Œरवर पोहोचb लागI; घरगMती अावाज र$Gया[या दोnही बाजbJना
$व[छ ऐकl mऊ लागI. वाटस• mWया[या पM€कळ अाधी Gयाची चाuल ऐकl mऊ लागली. काही
िम.नटHपbव— अटरसन अापली जागा घTऊन बसI हो:; तसा GयHना एका aग]याच हलOया
पावलHचा अावाज ऐकl mऊ लागला. माणbस अजbनही पM€कळ Œरवर असताना शहरा[या
कोलाहलातbन अािण खडखडाटातbन अचानक Gया[या पावलHचा अावाज $पˆपणT aगळा कसा
ऐकl mऊ लागतो, याची GयHना इतOया राZी ग$त घातeयामMळT अा¦ापयत
Š पM>पbर सवय झाIली
होती. पण अापलJ अवधान इतOया झटकन अािण पOकi िखळbन राहावJ असा अनMभव GयHना पbव—
कधी अाला नjहता. अापeयाला काहीतरी सापडणार अशी ती³ जाणीव GयHना झाली, अािण :
कोट[या
x
`aशामाq सरकlन दडbन रा.हI.
पावलJ झपझप GयH[या .द‚N अाली, अािण वळण माq टाकताच GयHचा अावाज एकदम मोठा
झाला. अापली कसeया माणसाशी गाठ अा* * वकीलसा*बHना अापeया जाqव•न .दसत होतJ.
तो लहानखMरा होता, Gया4 कपडT अगदी साधT हो:, अािण इतOया अJतरावर असbनही बघणारा
कमालीचा अ$व$थ jहावा असJ काहीतरी Gया[यात होतJ. पण aळ वाचावा •हणbन GयाN सरळ
र$ता पार gला अािण तो ”ट दारापाशी अाला. अापण घरी अाIलो अाहोत अशा अा.वभwवात
GयाN िखशातbन एक .कeली बा*र काढली.
अटरसन बा*र अाI, अािण तो जात असताना GयHनी Gया[या खH–ाला हात लावला. "िम$टर
हाइड?"
िम$टर हाइडN फU$का•न ´ास अात घTतला अािण तो पाऊलभर माq सरला. पण Gयाची भीती
zणभरच .टकली, अािण वकीलसा*बH[या 4हfयाकडT न पाहता तो थJडपणT •हणाला, "मीच तो.
काय पा.हœ तM•हाला?"
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"तM•ही अात चाललाहात असJ .दसतJ," अटरसन •हणाI. "मी डॉ. जी.कलसा*बHचा जMना िमZ
अा*. मी िम$टर अटरसन – गॉ°ट $Àीट म›m राहतो. तM•ही माझJ नाव ऐकलJ अSल; अापण
अनायाS „टलोच अाहोत, तर मला वाटलJ तM•ही मला तMम[याबरोबर अात mऊ –ाल."
"डॉ. जी.कल घरी नाहीत, : बा*र qII अा*त." .कeली अात खMपसत हाइड •हणाला. अािण
वर न पाहता अचानक GयाN .वचारलJ, "तM•ही मला कS अोळखता?"
अटरसन •हणाI, "तM•ही मा{यासाठी एक कराल का?"
हाइड •हणाला, "हो. काय क•?"
"तMमचा 4हरा मला दाखवाल का?" वकीलसा*ब •हणाI.
हाइडची ‰किचत चल.बचल झाeयाचJ .दसलJ. अािण अचानक काहीतरी ठरवbन तो .वरोधी
प.वšयात सामोरा उभा रा.हला. काही Sकiद दोघTही न हलता एकVकHना रोखbन बघत हो:.
"अाता मी तM•हाला अोळखb शgन," अटरसन •हणाI. "Gयाचा कदािचत उपयोग होईल."
"हो," हाइड •हणाला. "अापण „टलो : बरJच झालJ. तM•हाला माझा प¦ा मा.हत असणJ
चHगलJ." अािण GयाN सोहोमधeया एका र$Gयावर[या घराचा नJबर सH.गतला.
"बाप>! •हणœ या[याही डोOयात म6GयMपZाचा .वचार अा* की काय?" अटरसन मनात •हणाI.
पण GयHनी $वत:4 .वचार $वत:पाशीच ठTवI, अािण प¦ा कळeयाचा पMसटसा होकार .दला.
"अाता `¯न हा की तM•ही मला कS अोळखता," हाइड •हणाला.
"वणनाव•न,"
x
अटरसन उ¦रI.
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"कUणा[या वणनाव•न?"
x
"अापeया दोघHनाही अोळखणा> लोक अा*त," अटरसन •हणाI.
"असJ? दोघHनाही अोळखणा>? कोण अा*त :?" ‰किचत घोगfया अावाजात हाइड •हणाला.
"उदाहरणाथ,x जी.कल."
"GयाN तM•हाला सH.गतIलJ नाही!" अचानक सJतापाN हाइड •हणाला. "तM•ही खोटJ बोलाल असJ
मला वाटलJ नjहतJ."
"अहो असJ काय? असली भाषा बरोबर नाही," अटरसन •हणाI.
हाइड रानटी खMnनस yऊन हसला. ™सfयाच zणी .वलzण चपळाईN GयाN कUलbप उघडलJ अािण
घरात तो अद6¯य झाला होता.
हाइड GयHना िज” सोडbन qला Gया .ठकाणी अGयJत अ$व$थपणT वकीलसा*ब उ„ रा.हI. मग
धीVपणाN र$ता चढता चढता `Gmक एकदोन पावलHनJतर ग\धळात पडeयासारX हात भMवईशी
Nऊ लागI. @या `कार[या सम$mचा : चालताना .वचार करत हो:, .तची सहसा उकल होत
नाही. िम$टर हाइड हा मनM€य खMजा अािण .फकUटIला होता. एकाही jयJगावर बोट ठTवता
mWयासारखJ नसतानाही Gया[याम›m jयJग असावJ असJ वाटत अS. GयाचJ हसणJ अावडb नm असJ
होतJ. अटरसनशी तो जसा वागला Gयात िभZटपणा अािण Ÿधडकपणा यHचJ एक खMनशी िमÁण
होतJ. Gयाचा अावाज घोगरट, कUजबMजता अािण काहीसा फUटका होता. मत वाईट jहायला ही
सगळी कारणJ होती, पण तरीyखील पbव— कधीही वाटली नjहती इतकी भीती अािण घ6णा
Gया[या.वषयी अापeयाला का वाटावी याचJ $पˆीकरण अटरसनना सापडत नjहतJ. "†ा1zा
aगळJ काहीतरी अा*," हतबM• मनाN : •हणाI. "पण मला Gया[यासाठी शPदच सापडत नाही.
हा माणbस मनM€यजातीतला वाटतच नाही; Gया[यात ŸडकासारखJ काहीतरी अा* असJ कदािचत
•हणता mईल. ‰कवा ती एक जMनी डॉOटर फÂलची गोˆ अा* तसा `कार नाही ना? एखा–ा[या
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घाणTरड‘ा अJतरJगातI ™गMण
x बा*र फUटbन .नघाaत अािण GयHनी म6Wमयी शरीराचा कायापालट
करावा असJ तर नाही ना? मला वाटतJ असJच असावJ. .बचारा *¸ी जी.कल! Gया[या िमZा[या
4हfयावर स¬तानाN अापला िशOका उमटवIला अा* * माZ नOकी!"
Gया अाडर$Gयापासbन जवळच वळणावर एक चौक होता. जMnया काळी बHधII .कGmक
£बाबदार बJगI इ” हो:; पण अाता बÃ:कHना अवकळा अाIली होती, अािण नका‚
बनवणा>, अाªकoOट, काहीS अ`.ति•त वकील अािण समजायला अवघड जाaत अS jयवसाय
चालवणा> लोक अशा तf*तf*[या माणसHना GयHतeया aगaग]या खोeया ‰कवा मजI
भाड‘ाN .दII हो:. पण वळणापासbन ™सरJ घर अजbनतरी एकसJध एका[याच ताPयात होतJ.
Gया[या दारावर व¬भवा[या अािण ऐषअारामा[या खMणा .दसत होGया, पण वर[या एका
अधव
x तMळ
x ाकार िखडकीचा अपवाद वगळता : अाता अJधारात बMडbन qIलJ होतJ. अटरसन इ”
थHबI अािण GयHनी दार ठोठावलJ. नीटNटका पोषाख gIeया एका वय$क नोकराN दार
उघडलJ.
"पbल, डॉOटर जी.कल घरी अा*त का?" वकीलसा*बHनी .वचारलJ.
"िम$टर अटरसन! या, मी बघbन सHगतो," असJ •हणbन पbल पाÃWयHना अात घTऊन अाला. : एका
बMटOया छता[या, `श$त अािण अारामशीर हॉलम›m अाI. खाली दगडी फरशी घातIली होती,
कiÀी-हाऊस म›m प•त अस: तशी एक उघडी ‚कोटी `खरपणT धगधगत होती, अािण अोक[या
लाकडाची उJची कपाटJ बनवIली होती. "तM•ही इ” ‚कोटीपाशी थHबणार का, सर? की मी
तM•हाला डाय‰नग •मम›m .दवा अाणbन yऊ?"
"मी इ”च थHŸन, थ°क यb" असJ •हणbन वकीलसा*ब उJच फÄडरवर >लbन उ„ रा.हI. हॉलम›m :
अाता एकoच हो:. हा हॉल GयH[या डॉOटर िमZा[या .व‚ष अावडीचा होता, अािण खM¨
अटरसन Gयाचा उeIख Nहमी 'लJडनमधली सवwत छान जागा' असा करत असत. पण अाज
GयH[या रOतात भीतीN िशरकाव gIला होता, अािण हाइडचा त\डवळा GयH[यावर जडशीळ
दडपण अाणत होता. सहसा कधी mत नS इतका GयHना अायM€याचाच वीट अाला होता, अािण
GयHची मनि$थती इतकी खJतावIली होती की पॉिलश gIeया लाकडावर चमकणारा .व$तव
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अािण छतावर अ$व$थपणT हलणाfया सावeया †Hत काही गÅभत धमकी असावी असा भास
GयHना होत होता. "डॉOटर जी.कल बा*र qII अा*त," असJ सHगायला पbल परत अाला, :jहा
अापeयाला .कती हायसJ वाटलJ * जाणवताच : शर“मy झाI.
"मी Gया .डS“Oटग •म[या दारातbन िम$टर हाइडना अात जाताना पा.हलJ," : •हणाI.
"डॉOटर जी.कल घरी नसताना * असJ बरोबर अा* का?"
"हो सर," नोकर •हणाला. "िम$टर हाइडकडT .कeली अा*."
"पbल, तMझT मालक या माणसावर बराच .व´ास टाकतात असJ .दसतJ," काहीशा .वचारात
गढII अटरसन •हणाI.
"होय सर, खरJच अा* :," पbल •हणाला. ": •हणतील तसJ करा असJ अा•हा सग]यHना सHगbन
ठTवIलJ अा*."
"िम$टर हाइडना मी „टलोय असJ मला नाही वाटत–" अटरसननी `¯न gला.
"µ, µ! .बलकUल नाही, सर. : इ” œवायला कधीच नसतात," बटलर •हणाला. "घरा[या या
भागात अा•हाला : जवळजवळ .दसतच नाहीत. बÃ:क aळा : ल©बो>टरीतbनच m जा
करतात."
"ठीक अा*. गMड नाइट, पbल."
"गMड नाइट, िम$टर अटरसन."
जड मनाN वकीलसा*ब घरी जायला .नघाI. ".बचारा ह©री जी.कल! तो चHगeयाच खोल
पाWयात अा*, अशी मला भीती वाट:य. त£ण असताना तो Ÿलगाम होता – Gयाला अाता
बरीच वषŠ झाली * खरJ, पण अमMक इतकी वषŠ लोटली की गMnहा काय–ा[या वतMळ
x ाबा*र जातो,
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असा काही `कार ई´रा[या रा@यात नसतो. * नOकीच कUठeयातरी जMnया पापाचJ भbत असणार.
दडवbन ठTवIeया कसeयातरी ™€क¥Gयाची ही कीड अा*. अाठवण बMजbन qeयानJतर, अािण
अाYपलपोoपणाN $वत:चीच अागळीक माफ geयानJतर, इतOया वषrनी अाता Gयाची िशzा
दबOया पावलHनी m: अा*." अािण मग या .वचाराN दबकlन जाऊन वकीलसा*ब बराच aळ
$वत:[या भbतकाळाचा .वचार करत रा.हI. न जाणो, कUठTतरी दडbन बसIलJ जMनJ कUकमx
“$`ग[या बाÃलीसारखJ उठbन बसत नाही ना, या धा$तीN GयHनी अापeया अाठवणीचा
कानाकोपरा धMJडाळला. खोट काढWयासारखJ GयH[या अायM€यात .व‚ष काही नjहतJ. $वत:[या
अायM€याचा जमाखचx ™सfया कUणाही1zा : अ.धक .नभयपणT
x
वाचb शकI अस:, पण तरीही
अापeया हातbन घडIeया अNक वाईट क¥GयHमMळT : कमाली4 लािजरवाणT झाI. मग जी अNक
वाईट क¥GयJ अगदी करWया[या Ÿतात असताना GयHनी चMकवली होती GयH[या अाठवणीN GयHना
पMnहा उभारी अाली, अािण GयHचJ धा$तावIलJ मन नÆ अािण क¥त· होऊन qलJ. मघा[याच
.वषयावर पMnहा .वचार क• लागताच GयHना अा‚चा एक .करण .दसला. "†ा हाइडचा
भbतकाळ तपासbन पा.हला तर Gया[याही अायM€यात काही रह$यJ असणारच. अािण GयH[या
तMलNत .बचाfया जी.कलचJ सवwत लािजरवाणJ रह$यyखील सbय`काशासारखJ
x
वाटावJ इतकी ती
काळीकU¡ असणार, अशी या माणसाकडT नMसतJ बिघतलJ तरी खाZी हो:. * असJ चालb yता कामा
नm. हा माणbस भामटƒासारखा .बचाfया ह©री[या .बछाnयाजवळ दबकत यावा, या .वचाराNच
मला धडकी भर:. ह©री, बाबा>, अाता जागा हो! अािण जर म6GयMपZ अि$तGवात अा* असा या
हाइडला सJशय अाला, तर अापला वारसा ह$तगत करायला तो उतावीळ होईल अशीही शOयता
अा*च. जी.कल जर हो •हणाला तर मी Gयाला झटbन मदत करायला तयार अा*, फOत GयाN हो
•हणायला हवJ." अािण पMnहा एकदा म6GयMपZातली ती .विचZ कलमJ GयH[या डो]यासमोर ल¤ख
.दसbन qली.

डॉ#टर जी)कल )नध>0त हो?
इथbन एका पJधरवड्यानJतर सMद¬वाN एक फार चHगली गोˆ झाली ती अशी, की एg सJ›याकाळी
डॉOटरसा*बHनी अापeया पाचसहा जMnया अोळखी[या िमZHना बोलावbन चHगलJचMJगलJ œवायला
घातलJ. हजर असII सगळT शहाणTसMर: अािण लPध`.ति•त हो:, िशवाय चHगeया वाईन4
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दद— हो:. बाकी4 सगळT परत qeयानJतरyखील अटरसन मM¨ाम यMOतीN माq रा.हI. यात
नवीन Ÿत असा काही नjहता; यापbव— अNकदा घडIली अशी ती गोˆ होती. अटरसन @यHना
अावडत असत, GयHना अ.तशय अावडत असत. बोलघTवडT अािण $व[छJदी पाÃणT œjहा
परतWया[या Ÿतात असत, :jहा या कोरड‘ा ठणठणीत व.कलाला यजमान लोक अावजbन
x
थHबवbन घTत. अापeयाकडT लz जाईल असJ काहीही न करणारा हा माणbस जवळ बसवbन ¹यायला
GयHना हवाहवासा वाo. हा$य.वनोद करWया4 कˆ अािण ताण सJपeयानJतर, या अबोल
माणसा[या खानदानी .न:शPद सहवासात अापलJ मन शHत करीत एकटJ बसbन राहावJसJ GयHना
वाo. डॉOटर जी.कल याला अपवाद नjह:. डॉOटर * मोठƒा चणी4, `माणब• शरीरा4,
तMळतMळीत 4हfया4 पnनाशीला अाII ग6ह$थ हो:. GयH[या 4हfयावर कदािचत काहीसा
Ÿरकीपणा .दसला तरीसM•ा हा माणbस कतबगार
x
अािण कनवाळb असeया[या उघड खMणा होGया.
अटरसनब¨ल GयH[या मनात खरोखरीच दाट ‡Tह अा* * GयH[या कटाzHतbन $पˆ होत होतJ. या
aळी : ‚कोटी[या .व£• बाजbला बसII हो:.
"जी.कल, मला तM{याशी बोलायचJ होतJ," अटरसन •हणाI. "* œ तMझJ म6GयMपZ अा* – "
हा .वषय अ.`य अा* * बारकाईN पाहणाfयाला लzात अालJ असतJ, पण डॉOटरHनी तो सहज
1लला. "अटरसन, बाबा>, तMला असJ अिशल िमळणJ * तMझJ ™दÇव अा*. * माझJ म6GयMपZ तb
िजवाला इतकi लावbन घTतलJ अा*स, .ततकi ™सरJ कUणी काही लावbन घTतeयाचJ मा{या पाहWयात
नाही. नाही •हणायला तो जMनाट मतHचा खMसपटकाढb ल©.नयन मा{या सJशोधनाब¨ल ™:ख क•न
घTत असतो; Gया[या म: : मbलभbत शा˜ीय .स•ाnतHशी Vळ घTत नाही. तb इतका 4हरा पाडb
नकोस, तो तसा चHगला माणbस अा*, अ.तशय चHगला माणbस अा*. Gयाला वर4वर „टायला
हवJ असJ मला Nहमी वाटतJ. पण तरीही तो जMनाट मतHचा अािण खMसपटकाढb अा* * काही खोटJ
नाही. GयाN माझी िजतकी .नराशा gली .ततकी ™सfया कUणीही gली नाही."
"मला : कधीही पसJत नjहतJ * तMला मा.हत अा*," या नवीन .वषयाकडT .नदयीपणT
x
™लz
x
क•न अटरसन पMढT •हणाI.
"माझJ म6GयMपZ ना? हो, मला : मा.हत अा*," डॉOटर काहीशा कडवटपणT •हणाI. "तb मला
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तसJ सH.गतIलJ अा*स."
"मी तMला पMnहा सHगतो," वकीलसा*ब •हणाI. "या हाइडब¨ल काही गोˆी मला समजeया
अा*त."
डॉOटर जी.कलचा भलाथोरला yखणा 4हरा अोठHसकट पHढराफटक पडला, अािण
डो]यHभोवती काळी छटा अाली. "मला या1zा जा$त काही ऐकायचJ नाही," : •हणाI. "मला
वाटतJ हा .वषय अापण सJपवला होता."
"मी œ ऐकलJ : फार भयJकर अा*," अटरसन •हणाI.
"GयाN काही फरक पडत नाही. मी काय प.रि$थतीत अा* : तMला ठाऊक नाही," काहीS
असJब• हावभाव करत डॉOटरHनी `GयM¦र gलJ. "अटरसन, मी फार अडचणीत अा*. मी फार
चमGका.रक प.रि$थतीत सापडलो अा* – फार चमGका.रक. काही अडचणी चचw क•न सMटत
नाहीत, Gयातलीच ही एक अा*."
"जी.कल," अटरसन •हणाI. "तb मला अोळखतोस. मी भरवशाचा माणbस अा*. तb काहीही
अाडपडदा न ठTवता मला सगळJ सHग; मी तMला Gयातbन बा*र काढb शgन याम›m शJgला जागा
नाही."
"अटरसन, तb फार चHगला माणbस अा*स. तb अ.तशय चHगला माणbस अा*स. तMझT अाभार
मानायला मला शPद सापडत नाहीत. माझा तM{यावर पMरा .व´ास अा*. मला तसJ शOय असतJ
तर बाकी कUठeयाही माणसा1zा, एवढJच काय मा{या $वत:1zाही मी तM{यावर जा$त भरवसा
ठTवला असता. पण तMला वाटतJ तसJ : नाही. प.रि$थती इतकी काही वाईट नाही. तMझी तगमग
शHत jहावी •हणbन एक गोˆ सHगतो: @या zणी मी तसJ ठरaन Gया zणी मी हाइडशी सJबJध
तोडb शकतो. मी तMला तशी हमी yतो, अािण मी पMnहा पMnहा तMझT अाभार मानतो. मला फOत एक
गोˆ सHगायची अा*; अटरसन, .तचा तb राग मानbन घTणार नाहीस * मला ठाऊक अा*. *
खाजगी `करण अा*, अािण तb GयाकडT ™लz
x कर."
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.व$तवाकडT रोखbन पाहात अटरसननी थोडा aळ .वचार gला.
"माnय अा*, तMझJच बरोबर अा*," असJ •हणbन : उठI.
"अाता हा .वषय पMnहा .नघणार नाही असJ मी समजतो, पण .नघालाच अा* तर एक गोˆ तMला
सHगायची अा*. .बचाfया हाइडचJ भलJ jहावJ याची मला खरJच खbप काळजी अा*. तb Gयाला
„टलास * मला समजलJ अा*, तोच मला तसJ •हणाला. मला वाटतJ तो तM{याशी उ•टपणT
वागला. पण माणbस त£ण अा*, अािण मला खरोखरीच Gया[याब¨ल खbप खbप कमालीची अा$था
अा*. माझJ काही बरJवाईट झालJ, तर अटरसन, तb Gयाला सHभाळbन घTशील अािण Gया4 हOक
Gयाला िमळवbन yशील, असJ मला वचन y. GयामMळT मा{या मनावरचJ एक अोझJ उत>ल. जर
तMला सगळJ मा.हत असतJ तर मला वाटतJ तb तसJ वचन .दलJ असतJस."
"मला तो कधीकाळी अावडTल असJ स\ग मी करणार नाही," वकीलसा*ब •हणाI.
": मी मागत नाही," अटरसन[या खH–ावर एक हात ठTवbन डॉOटर जी.कल .वनवणी[या सMरात
•हणाI. "मी फOत nयाय मागतो अा*. मी œjहा qIलो अSन, :jहा तb मा{याकरता Gयाला
मदत करावीस एवढJच मी मागतो अा*."
अटरसननी न राहवbन मोठƒाN .न´ास सोडला. "ठीक अा*, मी तसJ वचन yतो," : •हणाI.

सर कA य4चा खCन
यानJतर जवळजवळ वषभराN,
x
१८— साल[या अॉOटोबर म.हnयात एका अGयJत .नघ6ण
x
खMना[या बातमीN लJडन शहर हाद•न qलJ. मयत झाIली jयOती उ[च`.ति•त असeयामMळT
गMn†ाची `.स•ी जा$तच झाली. तपशील मोजका होता, अािण होता तो हादरवbन टाकणारा
होता. नदीपासbन जवळ अापeया घरात एकटीच राहणारी एक मोलकरीण अकरा वाजता वर[या

34

मजeयावर झोपायला qली होती. पहाo जरी शहरात धMकi पडलJ असलJ तरी Gयाअाधीची राZ
.नरº होती. मोलकरणी[या घराची िखडकी @या गeलीवर उघडत होती .त” पौÅणVचा
झगझगीत चJ²`काश होता. ती काहीशी $वYनाळb व6¦ीची असावी असJ वाटतJ, कारण .त[या
िखडकीखालीच एक 1टारा होता, Gयावर ती बसली अािण .तची तJ²ी लागली. पbव— कधीही
वाटलJ नjहतJ इतकi सवx मानवजातीशी तादाG•य, अािण जगाब¨ल का£Wय .तला वाटb लागलJ
होतJ. (हा अनMभव नJतर सHगताना घळघळा अÁb ढाळत ती असJ •हणT.) ती अशी बसली असताना
.तला एक yखणा वय$क माणbस Gया गeलीतbन जवळ mताना .दसला. ™सरा एक अगदी
लहानखMरा माणbस Gयाला सामोरा जात होता, पण सMरवातीला GयाकडT .तचJ तMलNN कमी लz
qलJ.
œjहा : एकVकHशी बोलWयाइतg जवळ अाI, :jहा वय$क माणसाN अादबीN मान लवbन
अगदी डौलदार नम$कार gला. (* सगळJ मोलकरणी[या अगदी डो]यासमोरच घडलJ.) तो
काही .व‚ष मह•वाचJ बोलत होता असJ .दसलJ नाही; तो फOत र$ता .वचारतोय असJच Gया[या
हावभावाव•न वाटत होतJ. पण तो बोलताना Gया[या 4हfयावर चJ²`काश पडला होता, अािण
Gया मMलीला : पाहायला फार अावडलJ. Gयात काहीसा .नरागस, जMnया वळणाचा खानदानी
बाज होता, अािण अायM€यात समाधानी असeयाची यथाथx भावना Gया[या जोडीला होती.
एवढ्यात .तची नजर Gया ™सfया माणसाकडT qली अािण : िम$टर हाइड अा*त * अोळखताच
.तला अाvयx वाटलJ. हा माणbस .त[या मालकाला एकदा „टला होता, अािण :jहापासbन .त[या
मनात नावड उGपnन क•न qला होता. Gया[या हातात एक जड काठी होती, अािण तो
.त[याशी चाळा करत होता. GयाN एका शPदाNही `GयM¦र तर gलJ नाहीच, पण याउलट ऐकत
असताना Gयाचा Zा.सकपणा लपत नjहता. अािण अचानक Gया[या सJतापाचा मोठा $फोट
झाला. GयाN पाय अापटI, काठी उगारली, अािण डोकi गमावeयासारखा क• लागला (असJ
मोलकरीण •हणाली). वय$क माणbस चHगलाच च.कत होऊन काहीसा ™खावला qeयाचा
अा.वभwव करीत पाऊलभर माq अाला, अािण लागलीच हाइडN Ÿफाम होऊन Gयाला काठीN
हाणbन जिमनीवर पाडलJ. ™सfयाच zणी डोOयात सणक qIeया माकडासारखा तो अापलJ
सावज पायाखाली तMडवb लागला अािण GयाN घावHमागbन घाव घातI. हाडH4 तMकडT होताना4
अावाज झाI, अािण शरीर र$Gयावर उडbन पडलJ. हा सगळा भयानक `कार ऐकlन अािण बघbन
मोलकरणीला घTरी अाली.
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.तला शM• mऊन पोिलसHना बोलाaपयत
Š दोन वाजI हो:. खMनी gjहाच .नघbन qIला होता,
पण VIला माणbस सJपण
b x ÊदाËदा झाIeया अव$”त र$Gया[या मधोमध पडला होता. जी काठी
हGयार •हणbन वापरIली होती, ती कसeयातरी ™म—ळ अािण अ.तशय िचवट, जड लाकडाची
होती; पण हा असला Ÿदरकार ’lरपणा न 1लeयामMळT ती मधोमध मोडली होती. एक तMकडा
जवळ[या गटारात जाऊन पडला होता अािण उरIला तMकडा खMनी माणbस घTऊन qला अा* *
उघड होतJ. `Tतावर एक प¬शाचा कसा अािण सोnयाचJ घड‘ाळ सापडलJ. बाकी काडŠ ‰कवा कागद
असJ काहीही नjहतJ, पण एक मोहरबJद क•न िशOका मारIलJ पाकीट होतJ. बÃ:क हा माणbस :
पो$टात घTऊन चालला होता. पा.कटावर िम$टर अटरसन यHचJ नाव अािण प¦ा होता.
™सfया .दवशी सकाळी वकीलसा*ब .बछाnयाबा*र पडWयाअाधीच * पाकीट GयH[याकडT
अाणWयात अालJ. GयHनी : बिघतलJ अािण GयHना तपशील कळला, तसा लागलीच GयHचा 4हरा
लHब झाला. : •हणाI, "`Tत बिघतeयाXरीज मी काही बोलणार नाही. * फार गJभीर `करण
असb शgल. मी कपडT घालbन होईपयत
Š थHबाल तर बरJ होईल." .वचारमÌ 4हरा तसाच ठTवbन
GयHनी कशीबशी nयाहारी gली, अािण `Tत िज” NलJ होतJ Gया पोलीस $oशनम›m :
घोडागाडीतbन mऊन पोहोचI. खोलीत जाताच GयHनी मान डोलावली.
"†ा ग6ह$थHना मी अोळखतो. * सर ड©njहसx क•."
"बाप>!" अॉ.फसर •हणाला. "शOयच नाही!" अािण ™सfयाच zणी Gया4 डोळT jयावसा.यक
मह•वाकHzTN चमकI. "याचा बोभाटा खbपच होणार," तो •हणाला. "हा माणbस सापडवbन
yWयासाठी तMमची मदत होईल का?" मग Gया मोलकरणीN काय पा.हलJ * GयाN थोडOयात
सH.गतलJ, अािण ती मोडIली काठी दाखवली.
हाइडचJ नाव ऐकताच अटरसन सटपटI हो:च, पण ती काठी समोर बघताच GयHना शJका
रा.हली नाही. .तची जरी मोडतोड झाIली असली, तरी *¸ी जी.कलला अापण अNक वषrपbव—
„ट .दIली हीच ती काठी * GयHनी अोळखलJ.
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"हा हाइड लहानखMरा अा* का?" अटरसननी .वचारलJ.
"मोलकरणी[या •हणWयानMसार अगदी खMजा अािण .दसायला अगदी खMनशी अा*," अॉ.फसर
•हणाला.
अटरसननी .वचार gला, अािण डोकi उJचावbन : •हणाI, "तM•ही मा{या गाडीतbन अालात, तर
मला वाटतJ मी तM•हाला Gया[या घरी घTऊन जाऊ शgन."
इतकi होईपयत
Š सकाळ4 जवळजवळ नऊ वाजI हो:, अािण चालb ऋतbम›m प.हeयHदाच धMकi
पडलJ होतJ. अाकाशावर चॉकIटी रJगHचJ मोठJ मळभ अाIलJ होतJ, पण धMOयावर सतत चाल
क•न जाऊन वारा Gयाचा .व›वJस करत होता. GयामMळT गाडी जसजशी एका र$Gयाव•न ™सfया
र$Gयावर खडबडत जात होती, तसतशा कमीजा$त सJ.ध`काशा[या gवढ्यातरी मनोaधक छटा
अटरसनना पाहायला िमळत होGया. एकीकडT सJ›याकाळ होऊन qeयावर .दसावी तशी काळोखी
अSल, तर ™सरीकडT कोणGयातरी .वलzण व$तbचा जाळ झाला असावा अशी दाटसर बटबटीत
मातकट रJगाची चमक होती. अाणखी कUठT zणभरासाठी धMकi पbणx .वरघळbन जाऊन, च’ाकार
.फरत जाणाfया वाफHमधbन `काशाची Iची1ची .तरीप .दसb लाq. सोहोमधला हा कळकट
मोहeला, GयातI िचखलाN भरII र$:, भ\गळपणT चालणा> लोक, कधीही न .वझवII अािण
पMnहा एकदा $वारी करणाfया †ा उदासवाWया अJधाराचा मMकाबला करWयासाठी नjयाN न
1टवII .दa, †ा साfया गोˆ«कडT Gया घडीघडीला बदलणाfया `काशात पाहताच अटरसनना
वाटbन qलJ की अापण कोणGयातरी ™:$वYनातeया एखा–ा शहरा[या व$तीत अालो अाहोत.
GयH[या मनातI .वचार अGयJत िखnन छo4 हो:. गाडीतeया अापeया सह`वाशाकडT GयHनी
पा.हलJ. कायदा अािण कायदा राबवणा> यHची जी एक `कारची दहशत अस:, अािण .नखालस
`ामािणक माणbस yखील कधीकधी िज[या `भावाखाली mतो, .तची काहीशी चMणbक अटरसनना
िमळत होती.
हjया असIeया प•यावर : mऊन पोहोचI, :jहा धMकi ‰किचत .वतळलJ होतJ. GयHना .दसला तो
एक घाणTरडा र$ता, एक $व$त ÎÄच खाणावळ, एक गM¦ा, सवJग .डoिOटव पM$तकi अािण
भाजीपाला .वकणारJ एक ™कान, दारHदारHत गद—N जमा झाIली फाटकी पोरJटोरJ, अािण
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हातात .कeली घTऊन सकाळचा एक ग±ास .वकत ¹यायला जाणाfया कUठकUठeया yशHतbन अाIeया
बायका. ™सfयाच zणी अ°बरसार¤या .करिमजी रJगा[या धMOयाचा अJमल पMnहा सगळीकडT बसbन
qला, अािण सÏय माणसाN .फरकl नm अशी ही व$ती GयH[या नज>अाड झाली. * घर *¸ी
जी.कल[या 4eयाचJ होतJ, अािण हा माणbस अडीच लाख पाउJडHचा वारसदार होता.
हि$तदJती 4हfया[या अािण £1री gसH[या एका •हाताfया बाईN दार उघडलJ. .तचा मbळचा
खMनशी त\डवळा ढ\ग क•न क•न गMळगMळीत झाIला होता, पण .तची वागWयाबोलWयाची रीत
माZ अ.तशय अादबीची होती. ती •हणाली: हो, िम$टर हाइड इ” राहतात, पण : अा¦ा घरी
नाहीत. : राZी बfयाच उशीरा अाI, पण तासाभरात पMnहा बा*र .नघbन qI. œ काही :
करतील Gयाला काळaळ नसतो अािण पM€कळदा : इ” असतच नाहीत, :jहा †ात अाvयx
वाटWयासारखJ काही नाही. अाता काल .तN GयHना जवळजवळ दोन म.हnयानJतर बिघतलJ होतJ.
"ठीक अा*, मग अा•हाला GयHचJ घर बघायचJ अा*," वकीलसा*ब •हणाI. बाई •हणb लागली
की : शOय नाही, तसJ : •हणाI, "हा माणbस कोण अा* * मी तM•हाला सHगतो. * $कॉटलJड
याड4
x इn$1Oटर nयbकVन."
बाई[या 4हfयावर कUिGसत अानJद चमकlन qला. "अाहा! याचा अथx तो काहीतरी भानगडीत
सापडलाय. GयानJ gलJ तरी काय?" ती •हणाली.
इn$1Oटर अािण अटरसन यHनी एकVकHकडT द6िˆzTप टाकI. "हा माणbस फार कUणा[या
अावडीचा .दसत नाही," इn$1Oटर •हणाला. "बाई, अाता मला अािण या सा*बHना अात mऊन
बघb –ा."
ती बाई वगळता बाकी घरात कोणीही नjहतJ. हाइडN फOत दोन खोeया वापरIeया होGया,
पण Gया चHगeयाचMJगeया उJची व$तbJनी सजवIeया होGया. एक कपाट वाईन[या बाटeयHनी
भरIलJ होतJ, œवणा[या YIटस् चHदी[या होGया, अािण oबलक±ॉथ भारीतI हो:. “भतीवर एक
उ¦म िचZ होतJ. * (अटरसन[या अJदाजानMसार) *¸ी जी.कलN „ट .दIलJ असावJ, कारण तो
Gयातला जाणकार होता. गािल4 दाट अािण डो]यHना सMखावणाfया रJगH4 हो:. पण अा¦ा
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माZ या खोeया नMकGयाच कUणीतरी घाईघाईN उलÐयापालÐया घातeया असाjयात अशा $पˆ
खMणा .दसत होGया. िखS उलo gIeया अव$”त कपडT जिमनीवर पडI हो:. ‚कोटीत जो
राXचा ढीग होता, Gयाव•न ब>च कागद जाळII असाaत असJ वाटत होतJ. Gया धMगधMगीतbन
इn$1OटरN एका .हरjया 4कबMकचा .व$तवामधbन वाचIला कWयाचा तMकडा उक•न काढला.
काठीचा ™सरा तMकडा दारामाq सापडला, :jहा अापला सJशय .फटला अािण अापण अाता खbष
झालो अाहोत असJ इn$1Oटर •हणाला. GयाN ब°gत जाऊन चौकशी gली :jहा खMनी माणसा[या
खाGयावर .कGmक हजार पाउJड जमा अा*त असJ Gयाला कळलJ, अािण GयाचJ पM>पbर समाधान
झालJ.
तो अटरसनना •हणाला, "सर, हा माणbस मा{या शJभर टOg तावडीत अा*. तो पMरता
बावचळला असला पा.हœ, नाहीतर काठी माq सोडbन qला नसता, ‰कवा .व‚ष •हणœ GयानJ
4कबMक जाळbन टाकलJ नसतJ. प¬सा •हणœ या माणसाचा जीव की `ाण अा*. अापण सगळीकडT
जा.हराती लावb अािण ब°gत Gयाची वाट बघत बसb; या1zा जा$त काही करायची गरज नाही."
* जा.हराती लावणJ माZ .ततकiसJ सोपJ नjहतJ, कारण हाइडला अोळखणा> फार कमी लोक
हो:. Gया मोलकरणी[या मालकाNही Gयाला फOत दोनदा बिघतIलJ होतJ. Gया[या कUटMJबीयHचा
काहीही ठाव.ठकाणा नjहता, अािण Gयाचा एकही फोटो काढIला नjहता. @यHना GयाचJ वणन
x
करता mत होतJ, GयH[याम›m एकVकHत बरीच तफावत होती. पाहणा> अNकजण असI की *
असJ NहमीचJच अा*. एकाच बाबतीत सग]यHचJ एकमत होतJ; अािण ती •हणœ, सHगता mत
नाही असJ काहीतरी jयJग फरारी माणसाम›m अा* असा खोल भास बघणाfयाला होत अS.

पE
अटरसन œjहा डॉOटर जी.कल[या घरी mऊन पोहोचI :jहा ™पार gjहाचीच होऊन qIली
होती. पbलN GयHना ताबडतोब अात घTतलJ, अािण $वयJपाकघरा‚जार[या खोeयHजवळbन
एgकाळी िज” बगीचा होता, अशा एका अावारातbन तो GयHना घTऊन अाला. : िज” mऊन
पोहोचI Gया इमारतीला •हटलJ तर ल©बो>टरी, अािण •हटलJ तर .डSOशन-••स अशी दोnही
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नावJ होती. * घर डॉOटरHनी एका `.स• सजन[या
x
वारसदारHकडbन .वकत घTतIलJ होतJ. GयHना
$वत:ला शरीरशा˜ा1zा रसायनशा˜ात जा$त ग•य असeयामMळT बाq[या ‚वटी असIeया या
इमारतीचJ $व•प GयHनी GयानMसार बदलIलJ होतJ.
घरा[या Gया भागात अापeया िमZाला „टWयाची अटरसन यHची ही प.हलीच aळ होती.
िखडOया नसIeया Gया कळकट इमारतीकडT GयHनी कUतbहलाN पा.हलJ. .थएटरमधbन जाताना
GयHनी नाराज परgपणा[या भावNN इकडT.तकडT नजर टाकली. एgकाळी इ” उGसMक .व–ाथ—
गद— करीत असत, पण अाता : “चचो]या भकासपणT पडbन होतJ. oबलावर रसायनशा˜ा[या
`योगHची उपकरणJ मHडIली होती. जिमनीवर लाकडी खोकी अ$ताjय$त पसरIली होती,
अािण Gयात प©‰कगसाठी वापरायचा कडबा .व$कटbन पडIला होता. धMरकटIeया घMमटामधbन
मJद `काश अात mत होता. ™सfया टोकाला एक िजना लाल मखमल लावIeया दारापयत
Š वर
जात होता; Gयाव•न एकदा4 अटरसन डॉOटरH[या खोलीत अाI. खोली `श$त होती, अािण
सगळीकडT का4ला तापवbन अाकार yWया4 िचमo बसवII हो:. सामानाम›m बाकी अNक
व$तbJबरोबर एक अाडjया दHडीवर .फरणारा पM£षभर मोठा अारसा होता अािण कामाचJ oबल
होतJ. पलीकड[या कोटया
x डवर
x उघडणाfया तीन मळकट िखडOयHना लोखJडी गज लावII हो:.
‚कोटीत .व$तव जळत होता, अािण िचमणी ठTवाय[या जागी एक .दवा :वत होता, कारण
अाता घरातyखील दाट धMकi िश• लागलJ होतJ. अ.तशय अाजारी .दसणा> डॉOटर जी.कल
.व$तवा[या उŸपाशी बसII हो:. पाÃणा अात अाला तरी : उठI नाहीत; GयHनी फOत एक
थJडगार पडIला हात बा*र काढला अािण पालटIeया अावाजात GयाचJ $वागत gलJ.
पbल .नघbन जाताच अटरसन डॉOटरना •हणाI, "तb बातमी ऐकलीस ना?"
डॉOटर थरथरI. "चौकात अारडाअोरडा चालb होता. मी मा{या डाय‰नग •मम›m ऐकलJ."
"एकच सHगतो. सर ड©nवसx क• * माझJ अिशल होतJ, अािण तbसM•ा अा*स. मी काय प.रि$थतीत
अा*, : मला कळायला हवJ. या माणसाला तb लपवbन तर ठTवIलJ नाहीस ना? तो शM• aडTपणा
होईल."
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"अटरसन, तMला yवाशYपथ सHगतो," रडत„कत डॉOटर •हणाI. "yवाशYपथ मी Gया[याकडT
बघणार सM•ा नाही. Gयाचा माझा या जगातला सJबJध सJपला * मी तMला शप”वर सHगतो. :
सगळJ सJपIलJ अा*, अािण Gयाला मा{या मदतीची काही गरजही नाही. मी Gयाला जसा
अोळखतो तसा तb अोळखत नाहीस. तो इथbन लHब अा*, अगदी लHब अा*. मी तMला .नzbन
सHगतो, GयाचJ अाता नावसM•ा ऐकl mणार नाही."
वकीलसा*ब * सगळJ िखnनपणT ऐकत रा.हI. अापeया ‡T†ा4 वात झाeयासारX हावभाव
GयHना अावडI नाहीत. "तMला Gया[याब¨ल चHगलीच खाZी .दस:," : •हणाI. "अािण तMझJ
बरोबर ठरो अशी मलाyखील अाशा अा*, कारण : तM{या पÐयावरच पडTल. जर * `करण
कोटwसमोर अालJ तर तMझJ नाव बा*र mऊ शgल."
"मला हाइडची पbणx खाZी अा*." डॉOटर उ¦रI. "ती तशी असWयाला मला माझी कारणJ
अा*त, पण ती मी कUणाला सHगb शकत नाही. पण मला एका बाबतीत तMझा सeला हवा अा*.
मा{यापाशी – मा{याकडT एक पZ अालJ अा*. पोिलसHना : दाखवावJ का * मला काही समजत
नाही. अटरसन, मला : तM{याकडT सMपद
b x करायचJ अा*. तb यो½य तो .नणय
x घTशील याची मला
खाZी अा*. माझा तM{यावर खbप .व´ास अा*."
"या पZामMळT तो सापडTल अशी तMला भीती वाट:," अटरसननी .वचारलJ.
"तसJ नाही," डॉOटर •हणाI. "हाइडचJ काय होईल याची मला .बलकUल पवw नाही; माझा
अािण Gयाचा सJबJध सJपला अा*. मला मा{या अ-bची जा$त काळजी अा*. या सग]या
घाणTरड‘ा `कारामMळT ती उघड‘ावर mऊ पाह: अा*."
अटरसन थोडा aळ .वचारात पडI. अापeया िमZाचा $वाथ—पणा बघbन GयHना अचJबा वाटला,
पण तसJच हायसJही वाटलJ. "ठीक अा*," : ‚वटी •हणाI. "मला : पZ दाखव."
पZ काहीशा .विचZ, उभट अzरHत िल.हIलJ होतJ, अािण खाली 'एडवडx हाइड' अशी सही
होती. Gयातला Zोटक मजकlर असा होता, की अापI अाÁयदा: डॉOटर जी.कल यHनी
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अापeयावर खbप उपकार gI, पण GयHची अापण फार वाईट परतफÂड gली. तरीyखील अापeया
सMरिzत:ब¨ल GयHनी कोणतीही काळजी बाळगb नm; पळbन जाWयाचा हातखJडा मागx
अापeयाकडT अा*. वकीलसा*बHना * पZ पसJत पडलJ. हाइड अािण अापला िमZ यH[यातली
जवळीक जशी अाधी वाटली होती तशी ती नाही, असा अथx Gयातbन .नघत होता. अापeया
मनात पbव— अाIeया काही शJकHब¨ल GयHनी $वत:ला दोष .दला.
"तM{याकडT या पZाचJ पाकीट अा* का?" GयHनी .वचारलJ.
"मी पbणx .वचार न करताच : जाळbन टाकलJ," डॉOटर •हणाI. "पण Gयावर पो$टाचा िशOका
नjहता. एक माणbस * पZ घTऊन अाला होता."
"* मी घTऊन जाऊ का? मला .वचार करावा लाqल," अटरसननी .वचारलJ.
"मा{याऐवजी अगदी तbच काय तो .नणय
x घT," डॉOटर उ¦रI. "माझा $वत:वर भरवसा
रा.हIला नाही."
"ठीक अा*, मी पाहतो," अटरसन •हणाI. "अाणखी एक गोˆ: तM{या म6GयMपZातली तb Ÿप¦ा
होWयाब¨लची कलमJ ही हाइड[या सbचNव•न ठरली होती?"
अचानक डॉOटरना भोवळ अाeयाची भावना झाeयाचJ .दसलJ. GयHनी त\ड घ¡ अावळलJ, अािण
होकाराथ— मान डोलावली.
"मला वाटलJच होतJ," अटरसन •हणाI. "तMझा खbन करायचा Gयाचा कट होता. तMझा जीव तMला
कसाबसा परत िमळाIला अा*."
"मला œ िमळालJ अा* : याही1zा मह•वाचJ अा*," डॉOटर गJभीरपणT •हणाI. "मला एक धडा
िमळाला अा*. अटरसन, तMला काय सHगb, yवाशYपथ मला सणसणीत धडा िमळाला अा*."
अािण zणभर GयHनी तळहातHनी 4हरा झाकlन घTतला.
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बा*र पडताना, वकीलसा*ब थोडा aळ पbलशी बोलI. "तMला .वचारायचJ •हणœ, अाज एक पZ
घTऊन कUणीतरी अालJ होतJ. हा माणbस .दसायला कसा होता?" पण Nहमी[या टपालाXरीज
काही अाIलJ नाही याब¨ल पbल ठाम होता. "अािण तीसM•ा फOत काही छापील पZकi अाली,"
तो पMढT •हणाला.
वकीलसा*ब बा*र पडत असताना या बातमीमMळT GयHची भीती पMnहा जागी झाली. * पZ
नOकीच ल©बो>टरी[या दाराN अात अालJ असणार. कदािचत : .त” डॉOटरH[या खोलीतच
िल.हलJ qलJ असणार. असJ जर अSल तर : जा$त काळजीपbवक
x हाताळलJ पा.हœ, अािण Gयाची
शहा.नशा aग]या `का> gली पा.हœ. अटरसन चालत असताना वतमानपZJ
x
टाकणारी पोरJ
र$Gयावर घसा खरवडbन खरवडbन अोरडत होती: ".व‚ष पMरवणी! पालËट
x सद$याचा सनसनाटी
खbन." जो GयHचा िमZ अािण अिशल दोnहीही होता अशा एका माणसाची जणb ती शोकसभाच
होती, अािण या `करणा[या भोवfयात अशाच एका ™सfया माणसाची `.त•ा खाली Xचली
जाईल ही धा$ती GयHना वाटत होती. GयHना ¹यायचा असIला .नणय
x फार नाजMक होता. gवळ
$वत:वर िभ$त ठTवWयाचा GयHचा $वभाव असbनही कUणाचा तरी सeला िमळायला हवा असJ
GयHना वाटb लागलJ. तसा तो सरळ मागwN िमळWयासारखा नjहता, पण Gयासाठी गळ टाकता
mईल असJ GयH[या मनात अालJ.
यानJतर थोड‘ाच aळाN, अापeया घरी ‚कोटी[या एका बाजbला : बसI हो:, अािण GयHचा
मM¤य कारकlन िम$टर q$ट ™सfया बाजbला बसला होता. Gया दोघHमधोमध .व$तवापासbन[या
अJतराचा काoकोर .ह‚ब क•न एका खास जMnया वाईनची बाटली ठTवIली होती; ही GयHनी
अापeया तळघरात बरीच वषŠ सbय`काश
x
न लागb yता सHभाळIली होती. बMडाIeया
महानगरावर अजbनही धMकi पÃडIलJ होतJ, अािण .दa पाचbJ`माणT लखलखत हो:. खाली
अाIeया ढगH[या .न:शPद गMबगMबीत ™लयHमधbन, घ\घावणाfया झJझावाता`माणT अावाज करीत
लJडन शहराचJ जीवन मोठमोठƒा धमnयHतbन अजbनही वाहात होतJ. पण ही खोली माZ
झगझगीत .व$तवा[या `काशाN उजळIली होती. बाटलीतली अा•लJ फार पbव— .नवळली होती;
अािण चचमधeया
x
काचिचZH4 रJग जS काळा[या `वाहात अ.धका.धक ÁीमJत होत जातात,
Gया`माणT दरबारी जHभ]या रJगाला मादव
x अाIलJ होतJ. oकडीवर[या ²ाzा[या म]यHतली
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¶ी€माची उ€णता अाता मोकळी होऊन लJडनमधलJ धMकi पHगवणार होती. वकीलसा*ब GयH[या
नकळत .वतळI. िम$टर q$टपासbन : फार थोड‘ा गोˆी लपवbन ठTवत असत, अािण @या
लपवWयाचJ GयH[या मनात अS Gया तरी तशा ठTवत की नाही या.वषयी शJकाच होती.
कामा.निम¦ q$ट डॉOटरHकडT अNकदा जाऊन अाIला होता; Gयाची अािण पbलची अोळख
होती. हाइड Gया घरी Nहमी m जा क•न असतो * q$ट[या कानी पडIलJ नाही असJ शOय
नjहतJ. Gयातbन तो $वत:4 .न€कषx काढणारच. मग असJ जर अSल तर या रह$याचा उलगडा
क• शgल असJ पZ Gयाला दाखवलJ तर काय .बघडलJ? अािण q$ट हा ह$ताzरHचा त@·
अÏयासक असeयामMळT Gयाला †ात काहीच वावगJ वाटणार नाही, उलट : अापलJ कामच अा*
असJ Gयाला वाटणार. अािण याही1zा •हणœ हा कारकlन सeला घTWयासारखा माणbस होता.
इतका .विचZ कागद तो वा4ल :jहा Gया[या त\डbन एखादा ‚रा बा*र पडeयाXरीज राहणार
नाही, अािण पMढT काय करायचJ या.वषयी काही .नणय
x अटरसनना Gया ‚fयाव•न घTता mईल.
"हा सर ड©njहसब¨लचा
x
सगळा `कार फार ™दÇवी अा*," : •हणाI.
"खरJ अा*. लोक फार हळहळI अा*त," q$ट •हणाला. "तो माणbस aडा होता * .निvत."
"Gयाब¨लच तMला काय वाटतJ : मला ऐकायचJ अा*," अटरसन उ¦रI. "इ” मा{याकडT Gया[या
ह$ताzरातला कागद अा*. GयाचJ काय करायचJ : मला समजत नाही, :jहा * सगळJ
अापeयातच राu y. हा `कार सरसकट फार अ\गळ अा*. हा घT कागद; हा तMझाच `Hत अा*;
खMनी माणसाची †ावर सहीसM•ा अा*."
q$ट4 डोळT चमकI. तो लागलीच खाली बसला, अािण GयाN कागदाचJ सखोल .नरीzण gलJ.
"नाही सर, माणbस aडा नाही, पण अzर चमGका.रक अा*," तो •हणाला.
"अािण सवसाधारण
x
मत असJ की िल.हणाराही अ.तशय चमGका.रक अा*."
एवढ्यात एक िचठ्ठी घTऊन नोकर अाला.

44

"ही डॉOटर जी.कलकडbन अाIली अा* सर?" कारकUनाN .वचारलJ. "मला अzर अोळखीचJ
वाटलJ. काही खाजगी अा* का?"
"बाकी काही नाही, œवायचJ अामJZण अा*. का? तMला बघायची अा*?"
"फOत थोडा aळ, थ°क यb, सर." कारकUनाN दोnही कागद ‚जारी ‚जारी ठTवI अािण दोह\तला
मजकlर काळजीपbवक
x ताडbन पा.हला. ‚वटी "थ°क यb, सर" असJ •हणbन GयाN दोnही कागद परत
gI. "िलखाण फार नमMNदार अा*," तो •हणाला.
zणभर कोणी काही बोललJ नाही; :वढ्या aळात अटरसनची $वत:शीच र$सीXच चालb होती.
"q$ट, तb दोnही कागद ताडbन का पा.हIस?" GयHनी अचानक .वचारलJ.
"असJ अा* सर," कारकlन •हणाला, "दोह\म›m फार व¬िशˆƒपbणx सा•य अा*. बfयाच बाबत«त
दोnही अzरJ सारखीच अा*त, फOत अधो>षTपासbन होणारा कोन aगaगळा अा*."
"काहीतरी गौडबJगाल अा*," अटरसन •हणाI.
"तM•ही •हणता Gया`माणT, काहीतरी गौडबJगाल अा*," q$ट उ¦रला.
"* कUठT बोलb नको," मालक •हणाI.
"नाही सर," कारकlन •हणाला, "मी समजलो."
माZ Gया राZी िम$टर अटरसनना एकHत िमळताच GयHनी ती िचठ्ठी .तजोरीत कUलbपबJद क•न
टाकली, अािण ती .त”च पडbन रा.हली. "हा काय `कार अSल?!" : $वत:शीच •हणाI. "*¸ी
जी.कलN एका खMnया[या सहीचा बनावट कागद तयार करावा?" अािण GयHचJ रOत GयH[या
धमnयHत थJडगार होऊन qलJ.
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डॉ#टर लF)नयन य4Gया सHबHधीचा JसHग
भराभर .दवस लोटI. सर ड©njहसx यHचा खbन ही सJपण
b x समाजाला झाIली जखम अा* अशी
साव.x Zक भावना होती, GयामMळT इनाम •हणbन हजारो पाउJडHचJ `लोभन दाखवWयात अालJ. पण
िम$टर हाइड अशा तf*N पोिलसH[या कचाटƒातbन .नसटला, की जणb कधी अि$तGवातच
नjहता. Gया[या भbतकाळातeया बfयाच गोˆी बा*र अाeया; Gयाची नाचOकी jहावी अशाच
सग]या Gया होGया. या माणसाचा ’lरपणा, सहानMभbतीशbnयपणा अािण रानटीपणा जगजाहीर
झाला; Gया[या .वभ² साथीदारHचा, अािण Gया[या सJपण
b x जीवन’मालाच ‰हSचा जो .वळखा
पडला होता Gयाचा व6¦ाnत बा*र अाला; पण तो स›या कUठT अा* याब¨ल अवाzरही कळTना.
खbन झाeयानJतर[या सकाळी सोहोमधeया $वत:[या घरातbन तो बा*र पडला, :jहापासbन जणb
पMसलाच qला. जसजS .दवस qI, तसतशी अटरसन[या काळजातली भीती थJडावb लागली,
अािण GयH[या मनाला अ.धका.धक .दलासा वाटb लागला. GयHचा .वचारHचा कल असा होता,
की सर ड©nवस[या
x
म6Gयbची ‰कमत हाइड नाहीसा होWयामMळT पM>पbर चMकती झाIली अा*. हा
अ.नˆ `भाव जसा Œर झाला तशी डॉOटर जी.कलसाठी एका नवीन अायM€याची सM£वात झाली.
: अापeया एकलक\डTपणातbन बा*र अाI, पMnहा अापeया िमZH[या गाठी„टी घTऊ लागI, पMnहा
GयHचा पाÃणचार घTऊ लागI, GयHचJ मनोरJजन क• लागI. दानधमx करWयाब¨ल GयHची
Nहमीच `.स•ी होती, पण अाता : धाÅमक क¥GयHतही अ¶Tसर राu लागI. अलीकडT : सतत
कशा ना कशात गMJतII असत, बा*र मोक]या हaत .फरत असत, इतरHकरता काही ना काही
करत असत. GयHचा 4हरा खMलला अािण अापण इतरH[या उपयोगी पडतो अाहोत या अHत.रक
जाणीaN टवटवीत .दसb लागला. .नदान दोन म.हN तरी डॉOटरH[या मनाला $व$थता होती.
अाठ जाNवारी[या राZी अटरसन काही मोजOया िमZH[या सJगतीत डॉOटरH[या घरी œवायला
हो:. ल©.नयन .त” होता, अािण फार पbव— : .तघT सतत एकVकHबरोबर असत :jहासारखाच
यजमानHचा 4हरा अालटbन पालटbन GयH[याकडT पाहात होता. बारा तारXला, अािण मग चौदा
तारXला, डॉOटरH4 दरवाœ वकीलसा*बHसाठी बJद हो:. पbल •हणाला, "डॉOटरHनी $वत:ला
घरात क\डbन घTतलJ अा*. : कUणालाही „टत नाहीत." पJधरा तारXला GयHनी पMnहा `यGन gला,
पण GयHना नकार िमळाला. qI दोन म.हN जवळ जवळ रोज अापeया िमZाला „टeयानJतर
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अाता पMnहा हा एकoपणा 1लणJ GयHना जड वाटb लागलJ. पाचjया राZी GयH[याबरोबर q$ट
œवायला होता. सहाjया राZी : डॉOटर ल©.नयन[या घरी qI.
.त” .नदान GयHना „ट नाकारWयात अाली नाही, पण अात mताच ल©.नयन[या .दसWयात .कती
फरक पडला अा* * बघbन : हाद•न qI. †ा jयOतीचJ मरण जवळ अाIलJ अा* असJ
4हfयावर ढळढळीत िल.हIलJ .दसत होतJ. गMलाबी कHतीचा हा माणbस पHढरट पडला होता,
Gया[या अJगावरचJ मHस घटलJ होतJ, टOकल वाढलJ होतJ अािण तो जा$त वय$क .दसb लागला
होता. पण वकीलसा*बH[या नज>त भरeया, Gया झपाटƒाN खालावत जाणाfया शरीरा[या
खMणा नj*त तर एकlण वागणJबोलणJ अािण डो]यHतI भाव याव•न उघड होणारी मनात
खोलवर घMसIली `चJड भीती. डॉOटर म6Gयbला घाबरत असाaत * सJभाjय वाटत नjहतJ, पण
तरीही अटरसनना तशी शJका अाली. GयH[या मनात अालJ की कारण *च अा*; अापली अव$था
काय अा* अािण अापI .दवस मोजgच उरII अा*त * Gयाला $वत: डॉOटर असeयामMळT
मा.हत असणार, अािण ती जाणीव Gयाला सहन होत नसावी. `क¥ती खराब .दस: अा* असJ
अटरसननी बोलbन दाखवलJ, :jहा अGयJत मह•वाची घोषणा करत असeया[या अा.वभwवात,
अापण अाता रसातळाला qलो अाहोत असJ डॉOटरHनी .नzbन सH.गतलJ.
: •हणाI, "मला धOका बसIला अा*. मी यातbन उठणार नाही. फOत काही अाठवड‘Hचा `¯न
अा*. माझJ अायM€य तसJ अानJदात qलJ. मजा अाली, खरJच मजा mऊन qली. मला वाटतJ
अापeयाला जर अाधी सगळJ मा.हत असतJ, तर जा$त राजीखMषीN अापण इथbन .नघbन qलो
असतो."
"जी.कलसM•ा अाजारी अा*," अटरसन •हणाI. "तb Gयाला „टलास का?"
पण डॉOटर ल©.नयनचा 4हरा पालटला, अािण GयHनी एक थरथरता हात उभा धरला. "मला
यापMढT डॉOटर जी.कलला „टWयाची ‰कवा Gया[याब¨ल ऐकWयाची इ[छा नाही," डळमळGया
ककश
Ñ अावाजात : •हणाI. "Gया[याशी माझा सJबJध सJपला अा*, अािण जो माणbस VIला
अा* असJ मी समजतो Gयाचा उeIख तb मा{यासमोर क• नmस असJ तMला माझJ सHगणJ अा*."
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"च् च्," अटरसन •हणाI, अािण बराच aळ गYप रा.हI. GयHनी पMढT .वचारलJ, "मी काही क•
का? ल©.नयन, अापण .तघT फार जMN िमZ अाहोत. यापMढT नa िमZ करायला अापण िजवJत
राहणार नाही."
"करWयासारखJ काही नाही," ल©.नयन उ¦रI. "Gयालाच .वचार."
"तो मला „टायचJ नाकारतो," वकीलसा*ब •हणाI.
"मला GयाचJ अाvयx वाटत नाही," ल©.नयन उ¦रI. "अटरसन, मी VeयानJतर gjहातरी एक
.दवस †ातलJ बरोबर काय अािण चbक काय * कदािचत तMला कळTल. मी : तMला सHगb शकत
नाही. अािण तोपयत,
Š जर तb इ” बसbन मा{याशी इतर कशाब¨ल बोलणार असशील तर ठीक
अा*; पण हा अवलzणी .वषय टाळणJ तMला जमणार नSल, तर इथbन चालता हो, कारण मला
तो सहन होत नाही."
घरी mताच अटरसन जी.कलला पZ िलहायला बसI. अापeयाला „ट िमळत नाही याब¨ल
GयHनी त’ार gली, अािण ल©.नयनशी .वतMˆ mWयाचJ कारण .वचारलJ. ™सfया .दवशी GयHना
लHबलचक उ¦र अालJ. Gयातली भाषा अNक .ठकाणी अ.तशय क£ण होती, अािण अात खोलवर
काहीतरी गbढ लपलJ असावJ असा Gयाचा एकlण रोख होता. ल©.नयनबरोबर œ भHडण झालJ
Gयावर तोडगा नjहता. "तो अापला जMना िमZ अा*, अािण मी Gयाला दोष yत नाही,"
जी.कलN िल.हलJ होतJ, "पण अापण अाता कधीही „टb नm, असJ अा•हा दोघHचJही मत अा*.
यापMढचJ अायM€य अGयJत एकHतात घालवWयाचJ मी ठरवIलJ अा*. मी तMलाyखील „टायचJ
अNकदा जरी नाकारलJ, तरीही तb अाvयx वाटbन घTऊ नmस अािण मा{या •Zीब¨ल शJका घTता
कामा नmस. मा{या अJधाfया र$GयाN तb मला जाऊ y. मी $वत:वरच एक शासन, एक गJडHतर
अोढवbन घTतलJ अा*, : काय * मी तMला सHगb शकत नाही. मी जर महापापी अSन, तर
Gयाचबरोबर मी महापvा¦ापी yखील अा*. माणसाला इतकi हतबल क•न टाकणाfया aदना
अािण सJकटJ या भbतलावर असb शकतील असJ मला वाटलJ नjहतJ. †ा अ.रˆाचJ अोझJ हलकi
करWयासाठी, अटरसन, तb एकच गोˆ क• शकतोस. तb मा{या .न:शPद:[या मयwदा अोलHडb
नकोस." अटरसनना अचJबा वाटला. हाइडचा अ.नˆ `भाव बाजbला पडला होता, अािण डॉOटर
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GयH[या जMnया कामHत अािण जMnया प.रिचतHत पMnहा रमb लागI हो:. GयHचJ उतरतJ वय
अानJदात जाईल, मानसnमानात जाईल अशी पM>पbर अाशा अाठवडाभरापbव— वाटb लागली होती;
अािण अाता एका zणात, GयH4 ‡TहसJबJध, GयHची मन:शHती, GयH[या सJपण
b x अायM€याची घडी *
सगळJ मोडbन पडलJ होतJ. हा बदल इतका मोठा होता, इतका अन1िzत होता की GयाचJ मbळ
ºिमˆपणात असावJ असJ वाटत होतJ. पण ल©.नयन œ •हणाला, अािण जशा प•तीN •हणाला,
Gयाव•न याही1zा खोल काहीतरी यामाq असलJ पा.हœ.
GयानJतर अाठवडाभरात डॉOटर ल©.नयन अJथ£णाला िखळI, अािण पJधरवड्या[या अात :
दगावI. अJGयसJ$कारा[या aळी अटरसनची मन:ि$थती फार ™:खी होती. Gया राZी GयHनी
अापeया क4रीला अातbन कUलbप लावलJ, अािण एका िखnन Vणब¦ी[या `काशात GयH[या
.दवJगत िमZा[या हाताN िल.हIलJ अािण मोहरबJद gIलJ पाकीट बा*र काढलJ. Gयावर
ठसठशीत अzरHत "खाजगी: हा मजकlर जी. œ. अटरसन यH[यासाठीच अा*, अािण : अाधी
.नवतeयास
x
तो न वाचता नˆ करWयात यावा." असJ िल.हIलJ होतJ. अात काय अा* : पाहायला
वकीलसा*बHचा धीर होईना. "मी अाज एका िमZाला मbठमाती .दIली अा*. यामMळT मी ™सरा
yखील गमावला तर?" असा .वचार GयH[या मनात अाला. अािण मग ही भीती •हणœ •Zीशी
`तारणा होईल असJ GयHना वाटलJ अािण GयHनी सील फोडलJ. अात तसJच मोहरबJद gIलJ
अाणखी एक पाकीट होतJ, अािण Gयावर "डॉOटर जी.कल यHचा म6Gयb होईपयत
Š अथवा : Ÿप¦ा
होईपयत
Š उघडb नm" असा इशारा होता. अटरसनचा अापeया डो]यHवर .व´ास बSना. इ”ही
Ÿप¦ा होWयाचा उeIख होता. इ”yखील Gया .विzYत म6GयMपZा`माणTच (: GयHनी Gया[या
Iखकाला खbप पbव—च परत yऊन टाकलJ होतJ), *¸ी जी.कलचJ नाव अािण Ÿप¦ा होWयाची
कeपना यHची सHगड पडIली होती. पण म6GयMपZात ही कeपना अाली होती ती हाइडN कपटी
*तbN gIeया सbचNव•न, अािण .त[यामागचा ™ˆ कावा अगदी उघड होता. तीच कeपना
ल©.नयनN कागदावर उतरवावी याचा अथx काय? :jहा ती अट मोडावी अािण * गbढ अा* तरी
काय याचा तळापयत
Š शोध ¹यावा अशी `बळ इ[छा या पZा[या .व´$ताला झाली. पण
अापeया jयवसायाचJ -ीद अािण अापeया qIeया िमZाशी .न•ा * धाq मजबbत हो:; GयामMळT
: पाकीट GयH[या खाजगी .तजोरी[या सवwत अातeया कोपfयात पडbन रा.हलJ.
अौGसMOय दाबbन टाकणJ ही गोˆ aगळी, अािण Gयावर मात करणJ ही aगळी. Gया .दवसानJतर,
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हयात असIeया अापeया िमZा[या सहवासाची ऊम— अटरसनना पbव—`माणTच वाटत रा.हली
का, याब¨ल शJका ¹यायला जागा अा*. : अापeया िमZाचJ भलJच “चतत रा.हI, पण GयH4
.वचार भीतीN पछाडII अािण अ$व$थ हो:. „टायला : जात असत * खरJ, पण „ट
नाकारली qली की बÃधा GयHना हायसJच वाo. िज” अापणuन जोखड अोढवbन घTतIलJ अा*
अशा .ठकाणी िश•न .तथeया अग•य एकलक\ड‘ाशी बोलत बसWया1zा, खMeया शहराची हवा
अािण अावाज भोवताली असताना पायरीवरच पbलशी बोलत राहणJ कदािचत GयHना जा$त बरJ
वाo. माZ पbलकडT सHगायला काहीही चHगली बातमी नjहती. डॉOटर $वत:ला सतत
ल©बो>टरीवर[या खोलीत क\डbन घTत हो:. काही aळा : .त”च झोपत. Nहमी िखnन असत,
अािण काही बोलत नसत की वाचत नसत. GयH[या मनाला काहीतरी खातJ अा* * कळत होतJ.
कधी न बदलणाfया †ा वणनाची
x
अटरसनना इतकी सवय झाली, की हळbहळb GयHचJ mणJ कमी
होत qलJ.

िखडकीपाशी घडMला JसHग
एg र.ववारी Nहमी`माणT अटरसन अािण एनफीeड .फरायला .नघाI हो:. .फरता .फरता :
पMnहा एकदा Gया अाडर$Gयापाशी अाI, अािण Gया दारासमोर mताच दोघTही थHबbन GयाकडT
एकटक पाहात रा.हI.
एनफीeड •हणाला, ".नदान ती गोˆ तरी सJपली. अापeयाला अाता हाइड पMnहा कधी .दसणार
नाही."
"तसJ झालJ तर बरJच होईल," अटरसन •हणाI. "मी तMला सH.गतलJ का? मी Gयाला एकदा
पा.हलJ होतJ अािण तb •हणतोस तशी िशसारी मलाही अाली होती."
"†ाप¬की ™सरी गोˆ टाळbन प.हली करणJ शOय नाही," एनफीeड उ¦रला. "अािण *
जी.कल[या घराचJ मागचJ दार अा* * मला ठाऊक नjहतJ, याब¨ल तM•ही माझी मनातbन
चHगलीच थ¡ा gली असणार. अािण मा{या : लzात अालJ :jहा तोसM•ा थोडाफार तMमचाच
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दोष •हणावा लाqल."
"•हणœ : ‚वटी तM{या लzात अालJ तर," अटरसन •हणाI. "मग तसJ अSल तर अापण
कोट[या
x
अात जाऊन Gया िखडOया बघbन mऊ शकतो. तMला खरJ सHगायचJ तर जी.कलब¨ल मला
फार काळजी वाट:. कोणी िमZ जवळ असणJ * Gया[या भeयाचJच होईल असJ माझJ •हणणJ
अा*."
कोटम›m
x
चHगलाच गारठा होता, अािण हवा सदx होती. बा*र अाकाशात डोOयावर जरी
सbयw$ता[या aळचा झगझगीत `काश असला, तरीyखील अातम›m फार लवकर सJ.ध`काश
अाeयासारखा वाटत होता. तीनप¬की मधली िखडकी अधवट
x उघडी होती, अािण .त[या बाजbला
एखा–ा .नराश झाIeया बJ.दवाना`माणT कमाली[या .वमन$क अा.वभwवात वारा घTत डॉOटर
जी.कल बसII अटरसनना .दसI.
"अ>! जी.कल!" : मोठƒाN अोरडI. "तMला बरJ वाटतJय ना अाता?"
"मी फार खचलोय, अटरसन," डॉOटर िखnनपणT •हणाI. "फार खचलोय. yवा[या क¥1नJ
लवकरच * अाता सJ1ल."
"तb सतत $वत:ला घरात क\डbन घTतोस," वकीलसा*ब •हणाI. "एनफीeड अािण मी बघ कS
बा*र पडbन रOतािभसरण वाढवतोय, तसJच तbही करायला हवJस. (हा माझा चMलतभाऊ –
िम$टर एनफीeड – डॉOटर जी.कल.) चल, अाता तMझी ह©ट घTऊन m, अािण अाम[याबरोबर
.फरायला बा*र पड."
"तMला माझी काळजी अा* * अगदी खरJ," सM$कारा टाकlन डॉOटर •हणाI. "मलाही बा*र
पडायला खbप अावडTल; पण नाही – : अगदी शOय नाही. माझJ .ततकi धाडस होत नाही. पण
अटरसन, तMला बघbन मला खbप बरJ वाटलJ, फार अानJद झाला. मी तMला अािण िम$टर
एनफीeडना वर बोलावलJ असतJ, पण ही जागा फारशी jयवि$थत नाही."
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"ठीक अा* तर," अटरसन समजbतदारपणT •हणाI. "मग सग]यात उ¦म •हणœ अा•ही इ”च
थHबतो अािण इथbनच तM{याशी बोलतो."
"मीसM•ा अगदी :च सMचवणार होतो," डॉOटर हसbन •हणाI. पण अS शPद त\डातbन बा*र
पडतात न पडतात तोच * हा$य GयH[या 4हfयाव•न ताबडतोब पMसलJ qलJ, अािण जबरद$त
भीती अािण ™:खाची अशी एक मM²ा Gया जागी उमटली, की खाली उÏया असIeया दोघHचJ
रOत गोठbन qलJ. िखडकी पटकन खाली पडeयामMळT Gया दोघHना * द6¯य zणभरच पाहायला
िमळालJ, पण :वढJ पM>सJ होतJ. एक शPदही न बोलता : कोटमधb
x न माq .फरI, न बोलताच Gया
दोघHनी अाडर$ता पार gला, अािण जवळ[याच एका हमर$Gयावर : अाI. इ” माZ र.ववार
असbनही थोडीफार वदळ
x होती. अटरसननी एकदाचJ वळbन अापeया सोबGयाकडT पा.हलJ. दोघTही
.फकUटI हो:, अािण `चJड „दरIeया GयH[या नजरा एकVकHना िभडeया होGया.
"अाता yवच एक अा•हाला वाचवणारा अा*," अटरसन •हणाI. पण एनफीeडN फार
गJभीरपणT नM$ती मान हलवली, अािण न बोलता तो पMढT चालb लागला.

Nवटची राE
अटरसन एg .दवशी सJ›याकाळचJ œवण झाeयानJतर ‚कोटीपाशी बसI हो:, :jहा
अन1िzतपणT पbल GयHना „टायला अाला.
"पbल! तb इ” कसा काय?" अटरसन अाvयwN उÒारI. Gया[याकडT पMnहा नजर टाकlन : पMढT
•हणाI, "काय होतJय तMला? डॉOटर अाजारी अा*त का?"
पbल •हणाला, "िम$टर अटरसन, काहीतरी .बनसIलJ अा*."
"अाधी बस. ही ग±ासभर वाईन घT," अटरसन •हणाI. "दम खा, मग तMला काय पा.हœ : सरळ
शPदHत मला सHग."
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"सर, डॉOटरH[या सवयी तM•हाला मा.हती अा*त," पbल •हणाला. "सारX बJद बJद असतात.
अाता GयHनी $वत:ला पMnहा क\डbन घTतलJय सर. हा सगळा `कार मला अगदी अावडत नाही,
.बलकUल सहन होत नाही. सर, मला भीती वाट:."
"बाबा>!" वकीलसा*ब •हणाI. "नीट $पˆ काय : सHग. तMला कशाची भीती वाट:?"
"मला qला अाठवडाभर सारखी भीती वाट:य," िचवटपणT `¯नाला बगल yऊन पbल •हणाला.
"अाता मला अगदी राहवत नाही."
पbल[या अवताराव•न Gया[या शPदHना पMˆीच िमळत होती. तो खराब .दसb लागला होता.
'अापeयाला भीती वाट:' असJ प.हeयादा •हणाला होता :jहापासbन GयाN एकदाही
वकीलसा*बHकडT पा.हलJ नjहतJ. अा¦ाyखील वाईनची चवसM•ा न पाहता ग±ास गMड¹यHवर ध•न
जिमनीवर[या एका कोपfयाकडT पाहात तो बसbन होता. "अाता मला अगदी राहवत नाही," तो
पMnहा •हणाला.
"* बघ. तMला भीती वाट: यामाq काहीतरी .व‚ष कारण असणार. काहीतरी बरJच मोठJ
.बनसIलJ .दसतJ अा*. मला सHग काय झालJ अा* :. `यGन कर."
"काहीतरी घातपात अा*," घोगरट अावाजात पbल •हणाला.
"घातपात?!" वकीलसा*ब मोठƒाN •हणाI. : चHगIच घाबरI हो:, अािण GयामMळT चHगIच
ZासII .दसत हो:. "कसला घातपात? काय •हणायचJय तMला?"
"मला : बोलbन दाखवायचJ धाडस होत नाही, सर," पbल •हणाला. "तM•ही मा{याबरोबर mऊन
बघाल का?"
उ¦र न yता अटरसन उठI, अािण GयHनी ह©ट अािण ¶Tटकोट उचलला. एकाएकी बटलरला
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.कती हायसJ वाटलJ * बघbन : चमकI, अािण अ.धकच अाvयx •हणœ .नघताना GयाN वाईनचा
ग±ास खाली ठTवला :jहा Gयाची चवही घTतIली नjहती.
माचx म.हnयात पM€कळदा अस: तशी थJड अशHत राZ होती. वाfयाN कलJडावा तसा .फकUटIला
चJ² पाठीवर पडbन होता. पारदश— गवताळ पोता4 ढग इत$तत: .वखMरI हो:. वाfयामMळT
बोलणJ अवघड होत होतJ, अािण 4हfयातला रOत`वाह उसासत होता. Nहमी व.हवाट
असणाfया र$Gयावर4 बÃ:क लोक कदािचत GयाNच झाडbन टाकII हो:. लJडनचा तो भाग
इतका .नमनM
x €य असIला अटरसननी कधीच पा.हला नjहता; तो तसा नसता तर GयHना थोडJ
बरJ वाटलJ असतJ. माणसJ बघावीत, GयHना $पशx करावा अशी अा¦ाइतकी `बळ ऊम— GयHना
पbव— कधी वाटली नjहती, कारण .कतीही जरी नाकारWयाचा `यGन gला तरी काहीतरी
.वपरीत घडणार अशी पbवसb
x चना GयH[या मनात घर क•न रा.हIली होती. : चौकात पोहोचI
:jहा .त” सगळीकडT वारा अािण धbळ होती, अािण बाqतली काटकUळी झाडJ कUJपणावर $वत:ला
बडवbन घTत होती. इतका aळ पbल एकदोन पावलJ पMढT होता; पण अाता तो फlटपाथ[या मधोमध
थHबला, चावरा वारा असbनही GयाN टोपी काढली अािण एका तHबड्या £मालाN भMवया
.टपeया. तो घाईघाईN चालला होता खरा, पण Gयाला घाम अाला होता तो दमeयामMळT नj*
तर घMसमटायला लावणाfया काळजीमMळT. Gयाचा 4हरा पHढरा पडला होता, अािण तो œjहा
बोलb लागला :jहा Gयाचा अावाज फUटका अािण ककश
Ñ होता.
"सर, अापण अालो तर ख>. अाता सगळJ ठीक असलJ •हणœ परV´राची क¥पा."
"होय, पbल. अशMभ टळो," वकीलसा*ब •हणाI.
पbलN अगदी ŸताŸतानJ दार ठोठावलJ. साखळीवर दार उघडलJ अािण अातbन एक अावाज
•हणाला, "पbल, तbच अा*स का?"
"हो, मीच अा*, दार उघड," पbल •हणाला.
: अात अाI, तसा हॉल झगझगीत `काशाN उजळला होता. मोठा .व$तव 1टला होता, अािण
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बायकापM£ष सगळT नोकर Ëढ‘H[या कळपासारX दाटीवाटीN ‚कोटीपाशी जमI हो:.
अटरसनना पाहताच मोलकरीण Ãमसbन Ãमसbन रडb लागली, अािण $वयJपाकीण 'yवाची क¥पा!
िम$टर अटरसन अाIत!" असJ अोरडत GयHना जणb काही िमठीत घTWयासाठी पMढT पळाली.
"* काय? तM•ही सगळT इ” का जमलाय?" वकीलसा*ब Zासbन •हणाI. "* अगदी ठीक नj*, *
असJ िश$तीत बसत नाही. मालकHना अावडणार नाही."
"सगळT घाबरI अा*त," पbल •हणाला.
यावर कUणीच अाzTप घTतला नाही. काळीकU¡ शHतता माZ पMढT चालb रा.हली. अाता मोलकरीण
फOत अावाज उJचावbन मोठƒाN रडb लागली.
"गYप बस, बाई!" पbल करड‘ा अावाजात •हणाला. शरीरातला सारा ताण Gया[या बोलWयात
उतरला होता. Gया मMलीN œjहा एकदम अापeया रडWयाचा अावाज वाढवला, :jहा अाता
भयJकर काहीतरी होणार या अ1zTN सगळTजण दचकlन अातeया दरवा@याकडT वळbन बघb लागI
हो:. बटलर पोfयाला •हणाला, "मला एक Vणब¦ी अाणbन y. याचJ अा¦ाच काहीतरी क•न
टाकl," अािण 'मा{याबरोबर चला' असJ अटरसनना •हणbन तो GयHना माग[या अावारात घTऊन
qला.
"सर, शOय .ततOया हलOया पावलHनी या," तो •हणाला. "`Gmक अावाज ऐकत रहा, पण
तMमचा अावाज होऊ yऊ नका. अािण एक पहा सर, जर GयHनी तM•हाला अात यायला सH.गतलJ,
तर जाऊ नका."
वाOयाचा हा अन1िzत ‚वट ऐकlन अटरसन इतg गडबडI की GयHचा तोलच जात होता. पण
GयHनी धीर गोळा gला, लाकडाची खोकी अािण बाटeयH[या पसाfयातbन वाट काढत :
बटलरबरोबर ल©बो>टरी[या इमारतीत िश•न सÅजकल .थएटरमधbन अात qI, अािण
िजnया[या खाल[या पायरीशी उ„ रा.हI. एका बाजbला थHबbन तM•ही ऐकत रहा, असा पbलN
GयHना इशारा gला. Vणब¦ी खाली ठTवbन, मनाचा मोठा .ह या क•न तो पायfया चढला, अािण
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GयाN काहीशा थरथरGया हाताN खोली[या दारावर[या लाल .कनखापी कापडावर ठोठावलJ.
"सर, िम$टर अटरसन तM•हाला „टायला अाI अा*त," तो •हणाला, अािण * बोलत असतानाच
GयाN वकीलसा*बHना उ¨Tशbन 'कान yऊन ऐका' अशा अथw[या जोरजोरात खMणा geया.
अातbन एक अावाज अाला. "GयHना सHग की मी कUणाला „टb शकत नाही," त’ारी[या सMरात तो
•हणाला.
"ठीक अा* सर," पbल •हणाला. Gया[या अावाजात कशाचीतरी खाZी पटeयासारखा सbर होता.
GयाN Vणब¦ी उचलली अािण याडमधb
x न तो अटरसनना $वयJपाकघरा[या म›यवत— `श$त
भागात घTऊन अाला. .तथला .व$तव .वझIला होता, अािण .कडT जिमनीवर उड‘ा मारत हो:.
"सर," अटरसन[या डो]यात रोखbन पाहात तो •हणाला, "हा मा{या मालकाचा अावाज होता
का?"
"पM€कळच बदलIला वाटतो," .न$:ज 4हfयाN, पण नजर परतवीत, अटरसन •हणाI.
"बदलIला वाटतो?! हो, बदलIला वाटतो खराच," बटलर •हणाला. "या घरात मी वीस वषŠ
नोकरी gली, : मालकाचा अावाज न अोळखb यायला नj*. नाही सर, मालकHचा .नकाल
लावIला अा*. मालक yवाचJ नाव घTऊन अोरडताना अाठ .दवसापbव— अा•ही ऐकI, :jहाच
GयHचा .नकाल लावIला होता. अािण िम$टर अटरसन, GयH[या जागी .त” कोण राहतJय अािण
का राहतJय : काही समजत नाही!"
"* सगळJ फार चमGका.रक अा*, काहीतरी भयJकर .विचZ अा*," $वत:चJ बोट चावत अटरसन
•हणाI. "समजा तb •हणतोस तसJ अSल, अािण डॉOटर जी.कलचा – समज, खbन झाला अSल,
तर खMनी माणbस .त” कशासाठी थHŸल? तसJ शOय वाटत नाही, : बM•ीला पटत नाही."
"िम$टर अटरसन, तM•हाला काहीही लवकर पटत नाही, पण मी अाणखी एक गोˆ क•न
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बघतो," पbल •हणाला. कUणीतरी qला अाठवडाभर .त” अा* * तM•हाला ठाऊकच अा* – तो
‰कवा :, कसलJतरी अौषध हवJय •हणbन .दवसराZ रडतJय अािण Gयाला हवJ तसJ : िमळत
नाहीय. काहीaळा मालक GयH[या सbचना एका कागदावर िलuन िजnयावर फÂकत असत. या
माग[या अाठवड‘ात अा•हाला फOत एकामागोमाग एक तसI कागद िमळाI अा*त, अािण
दार सतत बJदच अा*. .त” अाणbन ठTवIलJ œवण अा•ही बघत नसताना कोणीतरी छMYयाN अात
घTऊन जातJ. `Gmक .दवशी, अािण .दवसातbन दोनतीन aळा, काहीतरी सbचना तरी नाहीतर
त’ारी तरी mतात, अािण मला शहरातeया सग]या घाऊक gिम$टHकडT पाठवbन झालJ अा*. मी
माल घTऊन अालो, की यात „सळ अा*, :jहा तो परत Nऊन y •हणbन अाणखी एक िचठ्ठी m:,
अािण ™सfया कiपनीत जायला भाग पाडतात. * œ काही रसायन अा*, : फार तातडीN पा.हœ
अा*, सर. कशासाठी कUणास ठाऊक."
"यातला एखादा कागद तM{याकडT अा* का?" अटरसननी .वचारलJ.
पbलN िखशात हात चाचपडला, अािण एक चMरगळIली िचठ्ठी बा*र काढली. Vणब¦ी‚जारी
वाकlन अटरसननी ती काळजीपbवक
x तपासली. मजकlर असा होता: "Vससx मॉ यHना डॉOटर
जी.कल यHचा नम$कार. मी अS कळवb इि[छतो की GयHनी नMकताच पाठवIला नमMना अशM•
अा*, अािण .व–मान ि$थतीत मा{या काहीही उपयोगाचा नाही. अापeयाकडbन मी १८—
साली या1zा जा$त माल ख>दी gला होता. Gयाच `तीचा काही साठा िशeलक अा* का याचा
क¥पया अ.तशय बारकाईN तपास करावा, अािण असeयास ताबडतोब पाठवbन –ावा ही .वनJती.
खचwचा `¯न नाही. मा{यासाठी ही बाब अ.तशय मह•वाची अा*." इथपयत
Š पZ बfयाप¬की
सMसJगतपणT चाललJ होतJ. यापMढT माZ Iखणी अचानक भरकटbन पZIखकाचा बHध फUटला होता.
"काय वाoल : करा! पण जMना साठा काही सापडतो का : बघा." असJ पMढT िल.हIलJ होतJ.
"ही िचठ्ठी .विzYतच अा*," अटरसन •हणाI. अािण मग काहीशा करड‘ा अावाजात GयHनी
.वचारलJ, "ही तM{याकडT उघडी कशी काय?"
"तो मॉ मधला माणbस फारच सJतापला, सर. अािण GयाN ती मा{याकडT कचfयासारखी परत
िभरकावbन .दली."
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"* शJभर टOg डॉOटरHचJच ह$ताzर अा*, * तM{या लzात अालJय का?" अटरसन पMढT •हणाI.
".नदान तसJ .दसतJय तरी," बटलर काहीशा नाराजीN •हणाला. पण मग अावाज बदलbन:
"अzराचा काय `¯न अा*? मी Gयाला बिघतलJ अा*."
"बिघतलJ अा*?!" अटरसननी .वचारलJ. "कसJ काय?"
"शJकाच नाही!" पbल •हणाला. "झालJ असJ की मी बाqतbन एकदम .थएटरम›m अालो. * रसायन
की काय œ अा* : शोधायला तो बा*र पडला होता. कारण खोलीचJ दार उघडJ होतJ, अािण Gया
™सfया टोकाला लाकडी खोOयHम›m तो खMडबMड करत होता. मी अालो तसJ GयानJ वर बिघतलJ,
‰कचाळला अािण पटकन िजnयावर पळत qला. मी Gयाला िम.नटभरच बिघतलJ पण माझT gस
डोOयावर .पसHसारX ताठ उ„ रा.हI. सर, तो माणbस •हणœ मालकच असतील तर GयानJ
4हfयावर मMखवटा घालायचJ काय कारण? : जर मालकच असतील तर उJदरासारखJ ‰कचाळbन
मला बघbन पळbन जायचJ काय कारण? मी इतकी वषŠ GयHची Sवा gIली अा*. अािण अाता –"
बटलर बोलताना थHबला, अािण GयाN त\डावर हात ठTवला.
"ही सगळी कमालीची .विचZ प.रि$थती अा*," अटरसन •हणाI. "पण मला थोडJ थोडJ
कळायला लागलJ अा*. पbल, शारी.रक हाल होतील अािण jयJगही उ¾aल अशी काहीतरी
jयाधी तM{या मालकHना जडIली अा*. मला वाटतJ GयामMळTच GयHचा अावाज बदललाय,
GयामMळTच : 4हfयावर मMखवटा घालतात अािण िमZHना „टायचJ टाळतात. Gयासाठीच *
रसायन हवJ अा*, .नदान एकदाचJ बरJ होWयाची काहीतरी अाशा GयामMळT िजवJत राहील. yव
करो अािण GयHची अाशा फोल न ठरो. पbल, मा{या म: $पˆीकरण * असJ अा*. हा फार ™दÇवी
`कार अा*, अािण GयाचJ वाईट वाटणारच. पण .नदान * $पˆीकरण सरळ अािण न¬सªगक अा*,
यामMळT सग]या गोˆ«ची सJगती लाग:, अािण अवाजवी भीती बाळगWयाचJ कारण रहात नाही."
पbल[या 4हfयावर मधbन मधbन .फकट डाग .दसb लागI हो:. तो •हणाला, "सर, तो माणbस
•हणœ माझT मालक नj*त * नOकी." अािण मग अाजbबाजbला बघbन तो कUजबMजGया अावाजात
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•हणाला, "माझT मालक चHगI दणदणीत उJच अा*त, अािण हा माणbस बMटबÓगण अा*."
अटरसनना * माnय नसeयासारखJ .दसलJ. "सर, वीस वषrनJतर मला माझT मालक अोळखb mणार
नाहीत असJ तM•हाला वाटतJ का?" पbल मोठƒाN उÒारला. "मा{या अायM€यात रोज सकाळी मी
GयHना पा.हIलJ असताना, खोली[या दाराशी GयHचJ डोकi कUठपयत
Š mतJ * मला कसJ मा.हत
नSल? मMखवटा घातIलJ : œ काही होतJ, : डॉOटर जी.कल नOकीच नj*त. : काय होतJ,
yवालाच ठाऊक. माझी मनोमन खाZी अा* की खbन पडIला अा*."
"पbल, तb असJ •हणत असशील तर मला शहा.नशा क•न घTणJ भाग अा*," वकीलसा*ब उ¦रI.
"मला तM{या मालकHचJ मन ™खवायचJ नाही, अािण ही िचठ्ठी मला नीट कळIली नाही, पण
.त[याव•न : िजवJत अा*त असJ .स• होतJसJ वाटतJ. * सगळJ जरी असलJ तरीही दार तोडbन
अात जाणJ मला भाग अा*."
"अाहा, कसJ बोललात!" बटलर •हणाला.
"अािण अाता पMढचा `¯न असा की * करणार कोण?" अटरसन •हणाI.
"तM•ही अािण मी," बटलर ŸधडकपणT •हणाला.
"अगदी बरोबर बोललास," वकीलसा*ब •हणाI. "अािण यातbन काहीही .न€पnन झालJ तरी :
तM{यावर ‚कणार नाही * मी बघTन."
".थएटरम›m एक कUfहाड अा*. $वयJपाकघरातली सळई तM•ही ¹या," पbल •हणाला.
वकीलसा*बHनी : अोबडधोबड पण जडशीळ अवजार हातात घTऊन तोलbन पा.हलJ. "पbल,"
नजर वर उचलbन : •हणाI, "याम›m अापण दोघT अापला जीव काहीसा धोOयात घालतो
अाहोत * तMला समजतJय ना?"
"`¯नच नाही, सर," पbल उ¦रला.
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"असJ अSल तर अापण एकVकHशी उघडपणT बोलIलJ बरJ. िजतOया गोˆी अापण बोलbन
दाखवeया अा*त Gया1zा जा$त मनात ठTवIeया अा*त, :jहा Gया एकVकHना सHगाjयात *
उ¦म. मMखवटा घातIला हा जो माणbस तb पा.हलास, Gयाला तb अोळखलJस का?"
"सर, : इतOया झरकन हललJ, अािण GयाचJ अJग इतकi ™मडeयासारखJ होतJ की मला नOकी
सHगता mणार नाही," पbल उ¦रला. "पण : िम$टर हाइड हो: का असJ जर तM•हाला .वचारायचJ
अSल तर – मला वाटतJ हो! कारण Gयाचा अाकार जवळपास :वढाच होता, अािण चपळाईN
हलायची लकब पण तशीच होती. अािण िशवाय ल©बॉ>टरी[या दारानJ अात ™सरJ कोण mणार?
सर, खbन झाला :jहा .कeली अजbन Gया[याकडTच होती * .वस• नका. पण इतकiच नj*;
िम$टर अटरसन, †ा िम$टर हाइडना तM•ही कधी „टलाय का मला मा.हत नाही –"
"हो," वकीलसा*ब •हणाI. "मी एकदा Gया[याशी बोलIलो अा*."
"मग अा•हा बाकी[यHना जी गोˆ जाणवली ती तM•हालाही जाणवली असणार – की Gया
माणसात काहीतरी aगळJ होतJ. Gया[याकडT बिघतeयानJतर घालVल होत अS – सर, *
या[या1zा नीट कसJ सHगायचJ : मला कळत नाही, पण थJड अािण .नमbळतJ असJ काहीतरी
हाडात जाणवत अS."
"तb •हणतोस तसJ काहीसJ मलाही जाणवIलJ अा*," अटरसन •हणाI.
"मीही :च •हणतोय, सर. œjहा मी * मMखवटा घातIलJ `करण Gया रसायनH[या बाटeयHमधbन
माकडउडी मा•न सरकन अात खोलीत पळाIलJ बिघतलJ, :jहा मला मणOयHव•न बफÑ
घसरeयासारखJ वाटलJ. हा पMरावा नj* एवढJ मला कळतJय; :वढा मी िशकIलो अा*. पण मला
œ वाटलJ : वाटलJ. तM•हाला मी बायबलवर माझा शPद yतो की तो माणbस •हणœ िम$टर हाइड
होता."
"हो, मलासM•ा तशीच काहीशी भीती वाट:य. Gया माणसाशी सJगत मMळातच अभ² होती, अािण
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Gयातbन अभ²च बा*र mणार * ठरIलJ होतJ. तb •हणतोस तसJच तJतोतJत असणार! .बचाfया
ह©रीला ठार मारIलJ अा*, अािण Gयाचा खMनी अजbनही .त” खोलीत वावरतो अा* – अाता का
: yवालाच ठाऊक. याचा बदला अापण ¹यायला हवा! बोलाव -©डशॉला."
बोलावणJ पाठवeयावर फlटमन अात अाला. तो चHगलाच सटपटला होता, अािण पHढराफटक
पडला होता.
"-©डशॉ, जरा .ह•मत धर," वकीलसा*ब •हणाI. "†ा रह$याचा तM•हा सग]यHवर ताण
अाIला अा* * मला कळतJय, पण अापण * अाता सJपवbन टाकायचJ अा*. मी अािण पbल Gया
वर[या खोलीत जबरद$तीN घMसणार अाहोत. जर सगळJ काही ि$थर$थावर अSल तर अ¤खा
दोष मी मा{या अJगावर घTणार अा*. पण काही काळJŸरJ असbही शgल, अािण गMn*गार कदािचत
माग[या दाराN पळbन जायचा `यGन करील. :jहा तb अािण पोfया दोन दणदणीत काठƒा घTऊन
वळणाव•न पMढT जा, अािण ल©बॉ>टरी[या दाराशी पहारा yत रहा. .त” पोहोचायला अा•ही
तM•हाला दहा िम.नटJ yतो."
-©डशॉ जाताच वकीलसा*बHनी GयH[या घड‘ाळात पा.हलJ. : •हणाI, "पbल, अाता अापण
अापeया जाqवर जाऊ," अािण बगIत सळई घTऊन : पbलला याडम›m
x
घTऊन अाI. चJ²ावर
तMटपMJœ ढग ि$थरावI हो:, अािण अाता चHगलाच अJधार पडला होता. इमारत र$Gयापासbन खbप
खोलवर अात असeयामMळT, लहानशा झMळका अािण फUJकरी इतपतच वारा .त” mत अS.
दोघH[या Vणब•यHचा `काश GयH[या पावलHभोवती इत$तत: Xळत होता. .थएटर[या
अासfयाला : अाI, अािण खाली बसbन शHतपणT वाट पाu लागI. चोहोबाजbला लJडन शहर
गJभीरपणT गMणगMणत होतJ, पण GयH[या अाजbबाजbची .न:शPदता gवळ वर[या खोलीतeया
जिमनीवर mरझाfया घालणाfया पावलHनीच मोडली जात होती.
"सर, * असJच .दवसभर अािण राZीसM•ा बराच aळ mरझाfया घालत राहतJ," पbल कUजबMजला.
"gिम$टकडbन नवीन नमMना अाला तरच Gयात थोडाफार खJड पडतो. Gयाला GयाचJ मन खात
असणार; अािण •हणbनच िजवाला $व$थता नाही. Gया[या `Gmक पावलामाq घातपातानJ
सHडIलJ रOत अा* सर. पण जरा नीट कान yऊन ऐका. िम$टर अटरसन, हा डॉOटरH[या
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पावलHचा अावाज वाटतो का?"
पावलJ हलकी अािण काहीतरी .नराळीच पडत होती, अािण GयHत काहीसा .तरकसपणा होता;
पण तसाही माणbस खbप सावकाश चालत होता. *¸ी जी.कल[या चालीतbन mणाfया जडशीळ
कUर् कUर् अावाजा1zा हा अगदी aगळा होता. अटरसननी सM$कारा सोडला. "™सरJ काहीच करत
नाही का :?"
पbलN मान हलवली. "एकदा –" तो •हणाला, "मी Gयाला रडताना ऐकलJ."
"रडताना!? : कसJ काय?" वकीलसा*ब •हणाI. भयाची एक >षा अचानक GयHना हाताळbन
qली.
": एखा–ा बाईसारखJ ‰कवा .नराश झाeयासारखJ रडत होतJ," बटलर •हणाला. ": ऐकlन
मलासM•ा रडb अालJ अािण मी .नघbन अालो."
पण अाता दहा िम.नटJ झाली होती. गवता[या हाfयाखालbन पbलN कUfहाड बा*र काढली. हeला
करताना नीट पाहता यावJ •हणbन जवळ[या oबलावर Vणब¦ी लावbन ठTवली. अािण मग,
राZी[या $तPध:त, पावलJ िज” अथकपणT माq पMढT माq पMढT करत होती, Gया .द‚N : दोघT
´ास रोखbन पMढT झाI.
"जी.कल," अटरसन मोठƒाN अोरडI. "मला तMला पा.हलJच पा.हœ!" : zणभर थHबI, पण
काही `GयM¦र अालJ नाही. "मी तMला बजावbन सHगतो – अा•हाला सJशय अाIला अा*. तMला
`Gयz पाहWयाचा माझा इरादा अा*, अािण मी तो पMरा करणार," : पMढT •हणाI. "* जर सरळ
मागwN होत नSल, तर वाकड्यात िश•न करणार. तb जर कबbल होणार नसशील, तर अा•ही
बळजोरी क•न घMसणार अाहोत."
"अटरसन, मा{यावर V*रबानी कर!" अावाज •हणाला.
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"अाहा! हा अावाज जी.कलचा नj*, हाइडचा अा*!" अटरसन उÒारI. "पbल, दार तोडbन काढ!"
पbलN खH–ाव•न कUfहाड च’ाकार .फरवली. अाघाताN इमारत हादरली, अािण लाल
.कनखापी दाराची कUलपJ अािण .बजागfया खडाडeया. एखा–ा जबरद$त „दरIeया पशbसारखी
‰ककाळी अातbन ऐकl अाली. कUfहाड पMnहा उJचावली qली, पMnहा फ]या अादळeया अािण चौकट
थरथरली. चारदा घाव पडI, पण लाकlड िचवट होतJ अािण दाराची कारा.गरी फार उ¦म
होती. माZ पाचjया घावानJतर कUलbप तMटलJ अािण िछnन.विछnन झाIलJ दार अात गािलचावर
कोसळbन पडलJ.
अापणच gIला .व›वJस अािण तो सJपताच पसरIला सnनाटा यामMळT शर“मy होऊन हeIखोर
काहीS माq झाI, अािण GयHनी अात वाकlन पा.हलJ. .दjया[या शHत `काशात खोली
GयH[यासमोर पसरली होती. ‚कोटीत जाळ धगधगत होता अािण Gयाची खसपस ऐकl mत होती.
उJच अावाजात .कटली गात होती. एखाद™सरा खण उघडा होता, कामा4 कागद oबलावर नीट
रचbन ठTवII हो:, ‚कोटीजवळ चहाची तयारी मHडIली होती; एकlण खोलीत काही कUठT
गडबड नाही असJ कोणीही •हणाला असता. रसायनHनी भरIली खणHची कपाटJ सोडली, तर
लJडनमधeया Gया राZी, Gया जाqत, डो]यात भरावJ असJ काहीही नjहतJ.
या सग]या[या मधोमध एका माणसाचJ शरीर कसJतरी aडJवाकडJ होऊन झटg yत पडलJ होतJ.
अावाज न करता दोघT जवळ अाI, अािण Gयाला उताणा पाडताच एडवडx हाइडचा 4हरा
.दसला. Gया4 कपडT Gयाला फार ढगळ होत हो:, अािण : डॉOटरH4 असाaत इतg मोठT वाटत
हो:. अजbनही धMगधMगी असावी अशा `का> Gया[या 4हfयातI ‡ायb हलत हो:; पण `ाण
पbणपणT
x
qII हो:. हातातली चMराडा झाIली कUपी अािण हaत पसरIला .बयHचा उ¶ दपx
याव•न †ा माणसाN अाGमहGया gIली अा* असJ अटरसनना कळbन चMकलJ.
"सMटका करायला काय ‰कवा िशzा करायला काय – अापण उशीराN अाIलो अाहोत," :
करडTपणाN •हणाI. "$वत:चा .ह‚ब –ायला हाइड चालता झाIला अा*, अािण अाता तM{या
मालकाचJ `Tत शोधणJ एवढJच फOत अापeया हाती अा*."
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इमारतीचा बÃ:क भाग .थएटरN jयापIला होता. जवळजवळ सगळा तळमजला GयाN भ•न
qला होता, अािण व•न `काशझोत mWयाची .त” सोय होती. बाकी भागात वर[या मजeयावर
एका टोकाला डॉOटरHची खोली होती अािण .तथbन खाली कोटx .दसत अS. अाडर$GयावरचJ दार
अािण .थएटर यH[याम›m एक कॉ.रडॉर होता, अािण तो एका $वतJZ िजnयाN वर[या खोलीला
जोडIला होता. यािशवाय काही कपाटवजा अJधारी कवाडJ होती, अािण एक `श$त तळघर
होतJ. †ातली `Gmक जागा दोघHनी बारकाईN धMJडाळbन काढली. कवाडJ सगळी .रकामीच
असeयामMळT `Gmकात एgक द6िˆzTप टाकlन भागWयासारखJ होतJ, अािण GयH[या दारHतbन जी धbळ
खाली पडत होती Gयाव•न ती अलीकडT उघडIली नाहीत असJ लzात mत होतJ. डॉOटर
जी.कल[या अाधी .त” जो सजन
x घर क•न होता Gया[या aळची अडगळ तळघरात जमIली
होती; पण GयHनी .तथला दरवाजा उघडताच अNक वषŠ “लपbन रा.हIला कोिळˆकHचा गMJतवळा
खाली पडला, अािण यापMढT इ” शोधWयात हशील नाही * जाहीर झालJ. िजवJत ‰कवा VIeया
*¸ी जी.कलचा कUठTही मागमbस नjहता.
पbलN कॉ.रडॉर[या फरशीवर पाय अापटI. "GयHना इ” पMरलJ असणार," अावाजाकडT लz yत
तो •हणाला.
"‰कवा तो .नसटbनही qला अSल," अटरसन •हणाI अािण अाडर$Gयातeया दाराची चाचपणी
क• लागI. पण Gयाला कUलbप होतJ, अािण गJजा4 डाग दाखवb लागIली .कeली .त” जवळच
फरशीवर पडIली होती.
"ही वापरIली .दसत नाही," अटरसन •हणाI.
"वापरIली?!" पbल उÒारला. "सर, ही मोडIली अा* * तM•ही बिघतलJ नाही का? कUणीतरी
पायाN तMडवeयासारखी वाट:."
"हो, अािण .कeलीतeया „गासM•ा गJजIeया अा*त," अटरसन पMढT •हणाI. दोघHनीही एकटक
एकVकHकडT पा.हलJ. "पbल, * मला काहीच कळत नाहीय. अापण वर[या खोलीत परत जाऊ
या."
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न बोलता : िजना चढbन qI, अािण मधbनच `TताकडT एखादी अचJ.बत नजर टाकत खोलीत काय
काय अा* : अाणखी बारकाईN बघb लागI. एका oबलाशी रसायनJ वाप•न काही geया[या
खMणा होGया, अािण एखा–ा `योगासाठी तयार कराaत तS एका पHढfया zारा4 aगaगळT
मोजbन ठTवII ढीग का4[या बशHतbन रचII हो:, पण Gया ™दÇवी माणसा[या हातbन हा `योग
पMरा झाला नसावा असJ .दसत होतJ.
"*च रसायन मी सतत GयH[यासाठी अाणत होतो," पbल •हणाला, अािण तो बोलत असतानाच
एक ककश
Ñ अावाज काढbन .कटली उतb qली.
या अावाजामMळT दोघT ‚कोटीपाशी अाI. .त” एक अारामखMच— घरगMतीपणT जवळ अोढIली
होती, अािण बसणाfया[या हाताशी चहाची सामM¶ी तयार होती. कपात साखरही टाकIली
होती. ‚eफवर बरीच पM$तकi होती, अािण चहा[या सामM¶ी‚जारी GयातलJ एक उघडbन ठTवIलJ
होतJ. : एक धाÅमक पM$तक होतJ, अािण Gयाब¨ल जी.कल अNकदा फार अादराN बोलII हो:.
GयामMळT GयH[याच अzरात या पM$तकावर धमwची `[छnन नाल$ती करणा> ‚> मारII
पाहताच अटरसन अाvयwN थOक झाI.
खोली धMJडाळत धMJडाळत : दोघT .फरGया अारशापाशी अाI, अािण Gयात खोलवर पाहताच
नकळत दचकI. पण तो अशा `का> वळवIला होता की छतावर Xळणारा लालसर `काश,
िचमटƒH[या गMळगMळीत प6•भागHवर शतगMिणत होऊन चमकणारा .व$तव अािण वाकlन बघणा>
$वत:4च घाबरII .न$:ज 4ह> वगळता GयHना Gयात काहीही .दसलJ नाही.
"†ा अारशानJ फार .विचZ गोˆी बिघतeया असणार सर," पbल कUजबMजला.
"पण $वत:1zा .विचZ नOकीच काही पा.हलJ नसणार," वकीलसा*ब Gयाच प¡ीत उ¦रI.
"कारण जी.कलला †ाचा काय उपयोग होता?" $वत:[याच शPदाला दचकlन : अडखळI, पण
कमजोरपणावर मात क•न पMढT •हणाI, "– काय उपयोग अSल?"
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"कसJ बोललात!" पbल •हणाला.
मग : कामा[या oबलाकडT वळI. oबलावर कागदपZHचा गठ्ठा नीट मHडIला होता; Gयात
सवwत वर एक मोठJ पाकीट होतJ. Gयावर डॉOटरH[या ह$ताzरात 'िम$टर अटरसन' असJ
िल.हIलJ होतJ. वकीलसा*बHनी : फोडताच अातI अNक कागद खाली पडI. œ म6GयMपZ GयHनी
सहा म.हnयHपbव— परत क•न टाकलJ होतJ, Gयातeयासार¤याच .विzYत तरतMदी असIलJ एक
aगळJ म6GयMपZ GयHत होतJ. म6Gयb झाeयास ‰कवा Ÿप¦ा झाeयास मालम¦ा सMपद
b x करWयाब¨ल
तशीच कलमJ होती. पण वकीलसा*बHना पराकोटीचJ अाvयx वाटWयासारखी गोˆ •हणœ एडवडx
हाइड[या जागी ग©.-एल जॉन अटरसन असJ नाव होतJ. GयHनी पbलकडT पा.हलJ, मग कागदाकडT
पा.हलJ अािण ‚वटी गािलचावर अाडjया म•न पडIeया गMn*गाराकडT पा.हलJ.
"माझJ डोकi गरगरतJ अा*," : •हणाI. "इतg .दवस हा कागद Gया[या ताPयात होता,
मा{याब¨ल Gयाला `Tम वाटWयाचJ काही कारण नjहतJ, वारसा Gयाला िमळणार नाही *
कळताच तो सJतापला असणार, अािण तरीyखील GयाN हा कागद नˆ gIला नाही."
GयHनी ™सरा कागद उचलला. डॉOटरH[या अzरातली ती एक लहान िचठ्ठी होती, अािण वर
तारीख होती. "पbल!" वकीलसा*ब अोरडI, "अाज तो िजवJत होता अािण इ”च होता. इतOया
लवकर Gयाची .वe*वाट लावणJ शOय नाही. तो अजbन िजवJत असणार, अािण .नसटbन qला
असणार. पण कशाकरता .नसटbन जायचJ? अािण कसJ? अािण तसJ अSल तर ही अाGमहGया अा*
असJ अापण कसJ •हणणार? अापeयाला जपbन वागलJ पा.हœ, नाहीतर भलतJच काही geयामMळT
अजbनसM•ा कदािचत अापण तM{या मालकाला सJकटात पाडb."
"सर, तM•ही ती वाचत का नाही?" पbल •हणाला.
"कारण मला भीती वाट:य," वकीलसा*ब गJभीरपणT •हणाI. "माझी भीती अनाठायी ठरो
एवढJच माझJ मागणJ अा*." अािण मग कागदाला डोळT लावbन : वाचb लागI.
".`य िमZ अटरसन यास,
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हा कागद œjहा तM{या हाती पडTल :jहा मी Ÿप¦ा झाIलो अSन, पण : NमOया कोणGया
प.रि$थतीत याचा अाज अJदाज बHधणJ मा{या बM•ीपलीकडT अा*. पण माझी अJत:`Tरणा, अािण
िजला नाव नाही अशी माझी अव$था, या दोह\चJ मला असJ सHगणJ अा* की अाता ‚वट .निvत
अा* अािण तोही जवळ अाला अा*. ल©.नयनN मला बजावbन सH.गतलJ होतJ की तो एक ह.ककत
िलuन तM{या हाती yईल, :jहा ती अाधी वाचbन m. अािण GयानJतरही जर तMझी उGसMकता
िशeलक अSल तर या तM{या अधोगतीला लागIeया ™:खी िमZाचा कबMलीजबाब वाच.
– *¸ी जी.कल"
"याचा अथx अात .तसरJ एक पZ होतJ?" अटरसननी .वचारलJ.
"* ¹या सर," पbल •हणाला. अािण अNक .ठकाणी बJद gIलJ एक जड पाकीट GयाN GयH[या
हाती सोपवलJ.
वकीलसा*बHनी : िखशात घातलJ. "या कागदाब¨ल काही बोलb नकोस. जर तMझT मालक पळbन
qII असतील ‰कवा हयात नसतील, तर .नदान अापeयाला GयHची अ-b वाचवता mईल. अाता
दहा वाजI अा*त. मला घरी जाऊन * कागद काळजीपbवक
x वाचI पा.हœत. पण मी
म›यराZी[या अात इ” परत mईन, अािण GयानJतर अापण पोिलसHना बोलावb."
.थएटर[या दरवाजाला कUलbप लावbन दोघT बा*र पडI. हॉलम›m .व$तवापाशी जमा झाIeया
नोकरHना अटरसन पMnहा एकदा „टI, अािण * रह$य @यHत उलगडIलJ अा* अशा दोnही
ह.ककती वाचWयासाठी रडतखडत चालीN अापeया अॉ.फसम›m : परत अाI.

लF)नयनची जबानी
नऊ जाNवारीला, •हणœच चार .दवसHपbव—, सJ›याकाळ[या पो$टाN मा{यासाठी एक रिज$टर
gIला िलफाफा अाला. Gयावर माझा िमZ अािण जMना शाळbसोबती *¸ी जी.कल याचJ ह$ताzर
होतJ. एकVकHना पZ िल.हWयाचा अामचा .रवाज नसeयामMळT मला या `काराचJ फारच अाvयx
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वाटलJ. सदर ग6ह$थाला मी अादeयाच राZी „टलो होतो अािण अा•ही एकZ œवलो होतो,
:jहा रिज$टर पZ पाठवWयाचा उपचार पाळावा असJ अाम[या बोलWयात काहीही अाIलJ
नjहतJ. पZ वाचbन मा{या अाvयwत वाढ झाली. अातला मजकlर असा होता –
९ जाNवारी, १८—
.`य ल©.नयन,
तb माझा फार जMना िमZ अा*स. काही व¬·ा.नक `¯नHब¨ल जरी अापI aळोaळी मत„द
झाII असI, तरीही अापeयातला ‡Tह .नदान मा{या बाजbN कमी झाIला नाही. जर gjहाही
तb •हणाला असतास की "जी.कल,– माझJ अायM€य, माझी `.त•ा, माझी .वaकबM•ी या साfया
गोˆी तM{यावर अवलJबbन अा*त," तर तMला मदत करWयासाठी मी माझा डावा हात कापbन .दला
असता. ल©.नयन,– माझJ अायM€य, माझी `.त•ा, माझी .वaकबM•ी * सगळJ तM{या भरवशावर
अा*. अाज राZी जर तb मला दगा .दलास, तर मी सJपलो. या अशा `$तावNनJतर तMला वाoल
की मी तMला काही अ`ामािणक काम करायला सHगणार अा*. : तbच ठरव.
अाज राZी तMझी बाकी सगळी कामJ बाजbला ठTव – एखा–ा सÆाटा[या £½णश mपाशी जरी तMला
बोलावणJ अालJ तरीyखील. तMझी घोडागाडी अा¦ा जर दाराशी अSल तर ठीकच, नाहीतर
भाड‘ाची गाडी क•न * पZ बरोबर घTऊन सरळ मा{या घरी जा. मा{या बटलरला, पbलला,
सbचना .दIeया अा*त. एका कUलbपबJदाला बोलावbन तो तMझी वाट पाहात अSल. मा{या
ल©बो>टरीवर[या खोलीचJ दार उघड अािण एकट्याNच अात जा. डाjया बाजbचJ (E अzर
िल.हIलJ) फडताळ उघडbन (अािण जर : बJद अSल तर कUलbप तोडbन) व•न चौथा (‰कवा
™सfया शPदात खालbन .तसरा) खण अातeया व$तbJसह बा*र काढ. या zणी मा{या मनाचा
zोभ इतका अा*, की मी तMला चMकी[या सbचना yईन अशी मला अवाजवी भीती वाट: अा*.
पण जरी मी चMकलो अSन तरीही, Gयात काही पावडरी, एक कUपी अािण एक वही अा* एवढ्या
वणनाव•न
x
बरोबर खण सापडवणJ तMला अवघड नाही. हा खण तM{याबरोबर क»j¼.डश
$Oaअरम›m तसा[या तसा परत घTऊन m.
तM{या कामाचा हा प.हला भाग झाला, अाता ™सरा. जर * पZ िमळताच लागलीच तb
.नघालास तर म›यराZी[या बराच अाधी परत अाIला असशील. पण मी तMला :वढा अवधी
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yतो अा*, यामागचJ कारण •हणœ काही न टाळता mWयासार¤या अन1िzत अडचणी वाoत mऊ
शकतात इतकiच नj*, तर œ काही करणJ बाकी अSल Gयासाठी तMझT नोकर झोपII असतानाची
aळ जा$त सो.य$कर अा*. म›यराZी तb एकटाच तM{या कnस“eटग •मम›m थHब, माझJ नाव
सHगbन एक माणbस mईल Gयाला $वत: घरात घT, अािण मा{या खोलीतbन अाणIला खण समz
Gया[या हाती y. इतकi झालJ की तMझJ काम सJपIलJ अSल, अािण मी तM{या कायम[या ऋणात
राहीन. यानJतर पाच िम.नटHनी, जर Gयाaळी तMला $पˆीकरण हवJच अSल तर, †ा सग]या
तरतMदी अ.तशय मह•वा[या होGया अशी तMझी खाZी पoल. Gया .कतीही .विzYत वाटोत, पण
Gयातeया एकीब¨लही *ळसHड झाली तरीसM•ा तb कदािचत मा{या म6Gयbला ‰कवा माझी मती
ºˆ होWयाला जबाबदार ठरशील.
माझJ * मागणJ तb थ¡Tवारी Nणार नाहीस असा मला .व´ास अा*, पण तशी पMसटशी शOयता
जरी मनात अाली तरीyखील माझT हात कापतात अािण छातीत धडकी भर:. मी एका परOया
.ठकाणी अा*, अािण मा{या का]याकU¡ न¬रा¯याचJ अोझJ इतकi `चJड अा* की GयाचJ अ.तशयोOत
वणन
x कोणा[याही कeपनाशOतीला करता mणार नाही. अािण तरीyखील, जर aळTवर तMझी
मदत झाली तर गोˆ सJपावी तसा माझा सगळा Zास उडbन जाईल * मला ठाऊक अा*. :jहा
मला मदत कर. मला वाचव.
तMझा िमZ,
— एच. œ.
ताजा कलम: * पZ मी बJद gलJच होतJ :jहा एक नवी भीती मा{या मनात उ¾वली. जर पो$ट
अॉ.फसN मला दगा .दला, तर * पZ उ–ा सकाळपयत
Š तM{या हाती पडणार नाही. ल©.नयन, तसJ
जर झालJ तर .दवसभरात œjहा तMला सोयीचJ होईल :jहा * काम कर अािण म›यराZी मा{या
माणसाची वाट पाहा. तोपयत
Š कदािचत फार उशीर झाIला अSल. जर Gया राZी कोणी अालJ
नाही तर *¸ी जी.कल तMला अाता पMnहा „टणार नाही असJ समज."
मा{या िमZाचJ डोकi .फरIलJ अा* अशी * पZ वाचbन माझी खाZी पटली; पण मला असJही
वाटलJ की जोपयत
Š तसJ खाZीलायक .स• होत नाही, तोपयत
Š Gयाची .वनJती माnय करणJ *
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अापलJ कतjय
x अा*. ही सगळी भानगड काय अा* * मला समजलJच नसeयामMळT यातलJ काय
.कती मह•वाचJ अा* : ठरवणJ अवघड होतJ. पZातली मागणी अशा भाषTत होती की फार
मोठƒा प.रणामHची जबाबदारी अJगावर घTतeयाXरीज .तचा अj*र करणJ शOय नjहतJ. मी
उठलो, भाड‘ाची गाडी gली अािण सरळ जी.कल[या घरी qलो. बटलर माझी वाटच पाहात
होता. मा{या`माणTच Gयाच डाgनJ Gयालाही रिज$टर पZातbन सbचना अाIeया होGया. GयाN
ताबडतोब एक कUलbपबJद अािण एक सMतार बोलावbन घTतला होता; अा•ही बोलत असतानाच *
कामगार mऊन पोहोचI, अािण अा•ही सगळT एकZ डॉOटर डTनमन[या सÅजकल .थएटरम›m
qलो. .तथbन जी.कल[या खाजगी खोलीत जायला सोयीची वाट अा* (* तMला मा.हत अा*च).
दार अ.तशय मजबbत होतJ अािण कUलbप उ¦म `तीचJ होतJ. सMतार •हणाला की काम अतोनात
अवघड अा*, अािण जोर वापरला तर नासधbस फार होईल. कUलbपबJदाN तर जवळजवळ
हातपाय गाळIच हो:. पण तो Ãnनरीचा माणbस होता अािण ‚वटी दोन तासH[या VहनतीनJतर
दार उघडलJ. E अzर असIeया कYYयाला कUलbप नjहतJ. खण बा*र काढbन मी Gयावर कडबा
अJथरला अािण एका कापडात तो बHधbन घTऊन क»j¼.डश $Oaअरला परत अालो.
अात काय व$तb अा*त * मी पाu लागलो. रसायनH[या भMकट्या jयवि$थत बनवIeया होGया,
पण jयावसा.यक gिम$टइतकी सफाई Gयात .दसत नjहती, याव•न * उघड होतJ की
Gयामागची `.’या जी.कलची $वत:ची असावी. मी एक पMडी उघडली; Gयात एक साधा पHढfया
रJगाचा, $फ.टकH[या $व•पात असIला zार होता. मग मी Gया बाटलीत काय अा* : पा.हलJ.
.त[यात अ›यwपयत
Š एक रOतासारखा तHबडा ²व भरIला होता. Gयाला अ.तशय उ¶ वास
होता, अािण Gयात फॉ$फरस अािण इथर असावJ असा तकÑ मी gला. बाकी4 घटक काय असाaत
†ाचा मला काही अJदाज अाला नाही. वही •हणœ साधी न\दवही होती, अािण एकामागbन एक
तारखHिशवाय Gयात फारसJ काही नjहतJ. या तारखHचा एकlण काळ .कGmक वषrचा होता, पण
Gयातeया न\दी जवळपास वषभरापb
x
व— अचानक थHबeया होGया. म›m म›m तारXनJतर एखा–ा
शPदाचा Zोटक ‚रा मारIला होता: ‚कडो न\द«म›m '™Yपट' हा शPद सहाएक aळा अाला
होता. यादी[या अगदी सMरवातीला अNक उÒारिचnहJ टाकlन 'काही उपयोग नाही!!!' असJ
िल.हIलJ होतJ. †ा सग]यामMळT माझी उGसMकता चाळवली qली असली तरी नOकी काही समजb
शकलJ नाही. कUठeयातरी अौषधाची बाटली, कसलातरी zार असIली पMडी अािण अNक
`योगH[या न\दी इतकiच होतJ. या `योगHमधbन सM•ा काही jयावहा.रक .न€पnन झाIलJ .दसत
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नjहतJ. (जी.कल[या बÃ:क सJशोधनाचा ‚वट असाच होत अS.)
असeया व$तb मा{या घरात असeयामMळT मा{या या लहरी िमZा[या `.त•Tत, .वaकबM•ीत ‰कवा
अायM€यात काय फरक पडणार होता? Gयाचा .नरोYया जर एका जागी जाऊ शकत अSल तर
™सfया जागी का नाही? अािण काही अडचण असb शgल असJ जरी माnय gलJ तरी †ा
माणसाला घरात घTWयात मी गMYतपणा बाळगWयाची काय गरज? यावर मी अ.धका.धक .वचार
क• लागलो :jहा हा काहीतरी ËŒचा अाजार अा* अशी मला खाZी वाटb लागली. मा{या
नोकरHना मी झोपायला पाठवbन .दलJ, पण `सJगी बचाव करता यावा •हणbन एका जMnया
.रjहॉeवरम›m गो]या भरeया.
लJडनम›m बारा4 टोI पडतात न पडतात तोच दारावर अ.तशय हलका टकटक अावाज झाला.
मीच दाराशी qलो, तसा एक लहानखMरा माणbस सोYयातeया खHबHजवळ वाकlन उभा असIला
.दसला.
"तM•ही डॉOटर जी.कलकडbन अाला अाहात?" मी .वचारलJ.
अवघडeयासारखी हालचाल करत तो 'हो' •हणाला. मी Gयाला अात यायला सHगताच, माq
चौकातeया अJधारात एक शोधक नजर टाकlन मगच तो अात अाला. जवळच एक पोलीस .दसत
होता, अािण कi.दल घTऊन तो पMढT mत होता. Gयाला पाहताच मला „टायला अाIला माणbस
दचकला अािण GयाN अाणखी घाई gली, असJ मला वाटलJ.
हा सगळा `कार मला खटकला * माnय करायला हवJ. कnस“eटग •म[या `खर `काशात मी
Gया[या मागोमाग अालो, तसा एक हात मी हGयारावर तयार ठTवIला होता. .नदान इ” तरी
मला Gया[याकडT नीट बघWयाची सJधी होती. Gयाला मी पbव— पा.हIला नjहता * नOकी. मी
माq •हणालो तसा तो लहानखMरा होता, पण Gयाचबरोबर Gया[या 4हfयावरचा अ$व$थ
करणारा भाव मला `कषwN जाणवला. ‡ायbJम›m कमालीची चपळाई, अािण िज[यात मोठJ jयJग
असावJ असJ वाटणारी शरीर`क¥ती, या दोह\चJ काहीतरी चमGका.रक िमÁण Gया[यात झाIलJ
होतJ. †ा सग]या1zाही .वलzण •हणœ Gया[या सािnन›यात असताना अापण अाजारी अाहोत
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अशी भावना होत होती. म6GयbनJतर शरीर ताठ होऊ लागतJ Gया `.’mचJ .ह[याशी काही साध•यx
होतJ, अािण याबरोबर नाडीही अचानक मJदावत होती. काहीतरी न सHगता mWयासारखी,
मा{यापMरती व¬यिOतक नावड यामाq असावी असJ मी :jहा समजलो, अािण ही लzणJ इतOया
ती³:N जाणवावीत †ाचJच gवळ मला अाvयx वाटलJ. पण यामागचJ वा$त.वक कारण मानवी
$वभावाम›m फार खोलवर अा*, अािण gवळ घ6णT1zा अ.धक उदा¦ असा कोणतातरी अाधार
Gयामाq अा*, यावर अाता माझा .व´ास बसला अा*.
हा माणbस अात अाeया zणापासbन Gया[या.वषयी मला .तर$कारिमिÁत कUतbहल वाटb लागलJ
होतJ असJ •हणता mईल; या1zा aगळJ वणन
x मला सMचत नाही. GयाN जसा 1हराव gला होता
तसा जर सवसामाnय
x
माणसाN gला असता तर हा$या$पद वाटला असता. Gया4 कपडT सौ•य
रJगा4 अािण उJची हो:, पण सगळीकडbन : Gयाला खbप ढगळ होत हो:. प°ट खाली पायHवर
ल\बकळत होती, अािण जिमनीवर लोळb नm •हणbन .तची गMJडाळी gIली होती. कोटाची कiबर
मHड‘Hपयत
Š अाIली होती, अािण खH–Hवर सगळीकडT कॉलर पसरIली होती. पण सHगायची
.विचZ गोˆ अशी की या अवतारामMळT मला मMळीच हसb अालJ नाही. @या माणसाकडT मी पाहात
होतो Gया[या अJतरJगातच काहीतरी अन¬सªगक अािण .वक¥त होतJ – मनाची पकड घTणारJ,
अचJबा वाटायला लावणारJ, .कळस वाटायला लावणारJ काहीतरी होतJ. †ा नjया .वसJगतीचा
Gया सग]याशी Vळ बसत होता अािण Gयाला पMˆी िमळत होती. या माणसा[या $वभावाब¨ल
मला जो रस वाटत होता, Gयाम›m तो कUठbन अाला अा*, GयाचJ पbवwयM€य कसJ होतJ अािण GयाचJ
समाजातलJ $थान काय अा* †ा.वषयी[या अौGसMOयाची भर पडली.
ही .नरीzणJ िलuन काढWयासाठी जरी इ” बरीच जागा खच— पडली असली, तरी ती
बनवWयासाठी काही SकiदH1zा जा$त aळ लागला नाही. मला „टायला अाIला माणbस माZ
उतावळTपणाN खदखदत होता.
"अाणलJय का :?" तो अोरडला. "अाणलJय का :?" तो इतका अधीर झाला होता की GयाN
मा{या खH–ावर हात ठTवला, अािण मला हलवb लागला.
Gयाचा हात लागताच मा{या रOतात एक बफwळ >षा उमटbन qली, अािण मी Gयाला माq
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सारलJ. "सर," मी •हणालो. "अापली अजbन अोळख झाIली नाही * .वस• नका. जरा बसbन
¹या." अािण दाखला •हणbन मी मा{या Nहमी[या खMच—त बसलो. बरीच राZ झाIली होती,
मा{या डोOयात .वचारHचा कोलाहल होता, अािण मा{या पाÃWयाची मला दहशत वाटत होती;
पण इतकi असbनही, मा{याकडT mणाfया £½णाशी Nहमी जसा वागतो तसJ वागWयाचJ मी जVल
.ततकi स\ग करत होतो.
"माझी चbकच झाली, डॉOटर ल©.नयन," तो मऊपणT •हणाला. "तM•ही •हणता : अगदी बरोबर
अा*,

मा{या उतावळTपणामMळT मी माझा िशˆाचार .वस•न qलो अा*. तMम4 ‡Tही *¸ी

जी.कल यH[या अोळखीN मी इ” एका मह•वा[या कामासाठी अाIलो अा*, अािण मा{या
समजMती`माणT –" तो थHबला, अािण GयाN अापला हात ग]याशी Nला. जरी तो भानावर
.दसत असला, तरीही अापला उnमाद उफाळbन mऊ नm •हणbन झटापट करतो अा* * मला
.दसत होतJ. "मा{या समजMती`माणT, एक खण –"
या माणसाला जाणवत राहणाfया अ.निvतीचा, अािण कदािचत मा{या बळावणाfया
अौGसMOयाचाही अJत पाu नm असJ अाता मला वाटb लागलJ.
".त” अा*–" मी •हणालो, अािण oबलामाq जिमनीवर ठTवIeया अािण अजbन कापडाN
झाकIeया खणाकडT बोट दाखवलJ.
GयाN चपळाईN Gयावर झडप घातली, मग तो थHबला अािण GयाN एक हात छातीवर दाबbन
धरला. Gया[या जबड्यHना झटg mऊन दात घासI जाताना मला ऐकl mत हो:, अािण Gयाचा
4हरा इतका भयJकर .दसत होता, की तो जीव तरी गमाaल ‰कवा डोकi तरी अशी धा$ती मला
वाटb लागली.
"शHत jहा," मी •हणालो.
तो मा{याकडT पाuन „सbर हसला, अािण .नरा‚तbन .नधwर जnमाला यावा तसJ GयाN कापड
झटकन बाजbला gलJ. अातeया व$तb बघताच `चJड हायसJ वाटbन GयाN इतOया मोठƒाN ÃJदका
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.दला, की तो ऐकlन मी दगडासारखा $तPध झालो. ™सfयाच zणी GयाN $वत:चा अावाज
बfयाप¬की ताPयात अाणIला होता. तो •हणाला, "²वपदाथx मोजायचा खMणा gIला ग±ास अा*
का?"
उठWयासाठी मला Áम कराa लागI, पण Gयाला हवा होता तसला ग±ास मी अाणbन .दला.
GयाN हसbन मान डोलावली अािण माझT अाभार मानI. तHबड्या ²वा4 काही ”Jब मोजI,
अािण Gयात एक पbड िमसळली. सMरवातीला िमÁणाचा रJग लालसर होता, पण जसजS $फ.टक
.वतळI तसतसा तो उजळb लागला, अातbन बMडबMड‘Hची फसफस ऐकl अाली, अािण लहानलहान
वाफा बा*र पडeया. अचानक वाफा याय[या बJद झाeया अािण Gयाच zणी ²वाचा रJग दाट
जHभळा झाला. तोही रJग हळbहळb .फकट होऊन पाणचट .हरवा झाला. * सगळT बदल माझा
पाÃणा डो]यात `ाण अाणbन पाहात होता. तो खbष झाला, ग±ास GयाN oबलावर ठTवला, अािण
मा{याकडT िच.कGसक नजर वळवली.
"अािण अाता –" तो •हणाला, "‚वटचा टYपा. तM•ही सM·पणT वागणार का? तM•ही धोपटमागwN
चालणार का? यापMढT काहीही न बोलता हा ग±ास हातात घTऊन तM•ही मला तMम[या घरातbन
.नघbन जाऊ yणार का? की उGसMक हjयासाN तMम[यावर पMरता कPजा gIला अा*?
बोलWयापbव— .वचार करा, कारण तM•ही •हणाल तसJ होईल. तM•ही जर तसJ ठरवलJत तर होतात
तSच राहाल, अ.धक ÁीमJत होणार नाही ‰कवा अ.धक ·ानीही होणार नाही. अथwत जीवघTWया
सJकटात असIeया माणसाला मदत करणJ ही एक `का> अाG•याची ÁीमJती •हणता mईलच.
माZ जर तM•ही याउलट ठरवलJत, तर इ”, †ा जागी, †ा zणी, ·ानाचा एक नवा `Hत, अािण
स¦T4 अािण सnमाना4 नa र$: तMम[यासाठी खMI होतील, अािण स¬ताना[या अÁ•Tलाही सM£Jग
लावील अशा yखाjयाN तMमची द6ˆी .दपbन जाईल."
"सर –" जो थJडपणा खरJतर मा{या क†ात नjहता Gयाचा अाव अाणbन मी •हणालो, "तM•ही
कोड‘ात बोलता अाहात. तMम[या शPदHवर माझा फारसा खोल .व´ास बसIला नाही, याचJ
अाvयx तM•हाला वाटb नm. पण @यHचJ $पˆीकरण नाही अशा इतOया गोˆी मी मदत •हणbन
geया अा*त, की अाता ‚वट पाहWयाअाधी थHबणJ मला शOय नाही."
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"ठीक अा*," माझा पाÃणा •हणाला. "ल©.नयन, तb घTतIली शपथ लzात असb y: यापMढT œ काही
घडTल : अापeया 1शा[या बाWयाला अनMस•न गMYत राहायला हवJ. तMझा .वचार अा¦ापयत
Š
अ.तशय कोता अािण पदाथवादी
x
रा.हIला अा*. अा›यािGमक व¬–कात काही तÐय अा* *
नाकबbल क•न तM{या1zा @m•Hचा तb अवमान gIला अा*स. :jहा अाता बघ–"
GयाN ग±ास अोठHना लावला, अािण एका घोटात .पऊन टाकला. एक ‰ककाळी ऐकl अाली; तो
कोलमडला, अडखळला तसा GयाN oबलाचा अाधार घTतला. रOत चढIeया डो]यHनी एकटक
पाहात रा.हला अािण उघड‘ा त\डाN ´ास घTWयाचा `यGन क• लागला. मी पाहतो तो Gयाचा
कायापालट होतो अा* असJ वाटb लागलJ. Gयाचा अाकार मोठा झाला, 4हरा अचानक
काळवJडला, नाकडोळT .वतळI अािण GयHची ठTवण बदलIली .दसb लागली. ™सfयाच zणी मी
झटकन उभा रा.हलो अािण माq “भतीशी उडालो. माझJ मन भीतीम›m गटHग]या खात होतJ
अािण समोर[या द6¯यापासbन बचाव करWयासाठी माझा हात उJचावला qला होता.
"बाप>!" मी ‰कचाळलो. "बाप>!" मी पMnहापMnहा ‰कचाळलो. मा{या डो]यHसमोर – .फका
पडIला अािण हाद•न qIला, शM• गमावb पाहणारा, मरणा[या खाईतbन परत अाIeया
माणसासारखा हातHनी समोर चाचपडणारा – डॉOटर जी.कल उभा होता!
पMढ[या तासाभरात GयाN œ काही मला सH.गतलJ : िलहायला माझJ मन तयार होत नाही. मी
œ पा.हलJ : पा.हलJ, œ ऐकलJ : ऐकलJ. माझJ मन GयामMळT .वटbन qलJ. अािण तरीही, : द6¯य
अाता मा{या डो]यासमोर नसताना, †ावर तMझा .व´ास अा* का असJ मी $वत:ला .वचारलJ,
तर मला उ¦र yता mत नाही. माझJ अायM€य मMळापासbन हादरIलJ अा*, माझा .न²ानाश
झाIला अा*, अािण राZJ.दवस `Gmक zणी, महा`चJड भीती मा{या ‚जारी ठाण मHडbन
बसIली अा*. मला वाटतJ की माझT .दवस सJपत अाI अा*त अािण मी मरणार अा*, अािण
तरीही मी मरणार तो अ.व´ासातच. Gया माणसाN, पvा¦ापा4 अÁb ढाळत, œ न¬.तक
अनाचार मा{यासमोर कबbल gI, : कeपNत जरी डो]यासमोर अाI तरी अJगावर शहा>
mतात. अटरसन, मी एकच गोˆ सHगतो ती (तMझा .व´ास बसला तर) पM>शी अा*. जी.कलNच
असJ कबbल gIलJ अा*, की Gया राZी मा{या घरी सरपटत अाIeया माणसाचJ नाव हाइड असJ
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होतJ, अािण क•चा खMनी •हणbन अापeया yशा[या कानाकोपfयात Gयाचा तपास चालb होता.
– *$टी ल©.नयन

OPी जी)कलQ स)व0तर अाRमकथन
एका अ.तशय सधन कUटMJबाम›m १८– साली माझा जnम झाला. मा{या अJगी गMणव¦ा होती,
$वभाव कˆाळb होता, शहाWया अािण स¿तनी
x माणसाला इतरHकडbन जो मान िमळतो GयाचJ
मला अाकषण
x होतJ; अािण या साfयामMळT माझा भ.व€यकाळ कतबगारीचा
x
अािण `.त•Tचा
खाZीN ठ>ल अशी सवसाधारण
x
अ1zा होती. अJगी काहीसा उतावळा .थeलरपणा Xळत असणJ
या1zा मोठा दोष मा{या $वभावात नjहता. अशा $वभावातbन अायM€यात अानJद िमळाII
पM€कळ लोक अा*त; पण समाजात सतत मान उJचावbन चालWयाचा अािण अवाजवी गHभीयwN
वावरWयाचा जो सोस मला होता, Gया[याशी याचा Vळ घालणJ मला कठीण जात अS. GयामMळT
$वत:ला @या गोˆ«त मौज वाट: Gया मी लपवायला िशकलो; प.रणामी माझी जाण जसजशी
वाढत qली, अािण अाजbबाजbला द6िˆzTप टाकlन मी $वत:[या `गतीचा अािण जगातeया
प.रि$थतीचा अाढावा घTऊ लागलो, :jहा सतत ™त\डीपणT जगत राहWयाची खोलवर सवय
मला पडbन qIली होती. @या अागिळकी मा{या हातbन घडत होGया Gया कदािचत ™सfया कUणी
‚खीN िमरवeया असGया, पण मा{यासमोर4 अादशx इतg उ[च$थानी हो: की शरVN करपbन
जाऊन Gया मी दडवbन ठTवeया. एकlण पाहता, मी जो कUणी बनलो तो मा{यातI दोष अाणखी
बळावत चालI हो: •हणbन नj*, तर मा{या मह•वाकHzा फार अा¶ही होGया •हणbन.
माणसाचJ अJतरJग चHगलJ अािण वाईट अशा दोnही घटकHनी बनIलJ असतJ, पण * `yश बÃसJ¤य
jयOत«म›m असतात Gया1zा मा{याम›m .कतीतरी अ.धक खोल दरीN ™भJगII हो:. मानवी
$वभावाची रचना ¿J¿ाGमक असणJ ही कठोर व$तMि$थतीच धम.x वचारा[या मMळाशी अा* अािण
अNक ™:खHचा Õोतही तोच अा*, या .वषयावर `गाढ अािण सातGयाN “चतन करWयाची माझी
`व6¦ी होत qली.
माझी वागणbक सरसकट ™टYपी जरी असली तरी मा{यात कोणGयाही अथwN ढ\ग नjहतJ. मा{या

76

दोnही बाजb सJपणपणT
b x
`ामािणक होGया. बJधN झMगा•न yऊन लािजरवाWया क¥GयHम›m $वत:ला
बMडवbन घTणारा माणbस िजतका मीच होतो, .ततकाच ·ानाची zTZJ .व$तारावीत ‰कवा aदना
कमी jहाjयात •हणbन .दवसाउœडी झटणाराही मीच होतो. अािण योगायोगाची गोˆ अशी
झाली, की मा{या इJ.²यHम›m चालणाfया या सतत[या यादवीवर, पbणपणT
x
अ›याGमाकडT अािण
गbढवादाकडT जाणाfया मा{या शा˜ीय अÏयासा[या वाटचालीतbन झगझगीत `काश पडला.
न¬.तक अािण बौि•क अशा दोnही मान.सक अJगHनी मजल दरमजल करत हळbहळb मी एका
सGयापयत
Š पोहोचb लागलो (œ अधवटच
x
गवसeयामMळT माझी अशी अग.तक अव$था झाIली
अा*!) अािण : •हणœ, माणbस व$तMत: एक•प नसbन .¿•प अा*. मी .¿•प •हणतो, कारण
मा{या $वत:[या ·ानाची कzा GयापलीकडT पोहोचत नाही. मा{यामागbन अNक mतील अािण
याच र$GयाN मा{यापMढT .नघbन जातील. माणbस •हणœ अNकत\डी, पर$पर.वसJगत, $वतJZ अशा
अNक रहवाशHची भाऊगद— अा*, हाच .न€कषx ‚वटी .नघTल असा माझा कयास अा*.
मा{या अायM€याचा `वाह असा होता की न डगमगता मी एका अािण एकाच .द‚N चालत
रा.हलो. मा{या $वत:[याच jयिOतमGवाम›m, अािण :ही Gया[या न¬.तक अJगाम›m, माणसातलJ
सवjयापी
x
अािण अा.दम ¿¬त मला अाढळbन अालJ. मा{या सJ·Tत राuन पर$परHशी यM• करणाfया
या दोन •पHप¬की मी एक कोणीतरी अा* असJ जरी •हणता अालJ तरी GयाचJ खरJ कारण असJ की
दोघTही मbलत: मीच होतो. अािण अगदी सMरवातीपासbन (मा{या शा˜ीय शोधHतbन असा
चमGकार होऊ शकWयाची शOयता $पˆ होWयाअाधी), एक अाकषक
x .दवा$वYन •हणbन, * दोnही
घटक aगळT करता mतील का अशा सMखद .वचारHत मी गढbन जात अS. मी $वत:ला असJ
•हणालो, की `Gmक घटकाला जर $वत:चJ घर .दलJ, तर œ अस† अा* Gयाचा अायM€यातbन
.नचरा करता mईल. अापeया1zा अ.धक नी.तमान भावा[या अ1zHचJ अािण पvा¦ापाचJ अोझJ
खH–ाव•न उतरलJ तर अमJगल अापeया वाoN जाईल; अािण Gयाचaळी मJगल .नभयपणT
x
अािण
सJथपणT अापeया चढणी[या र$GयाN पMढT जाऊ शgल, Gयाला @यात क¥ताथता
x वाट: अशी
चHगली क¥GयJ तो क>ल, अािण वाईटा[या सािnन›यामMळT सोसाjया लागणाfया पापzालनाचा
अािण अपकीत—चा सSिमरा Gया[यामागbन कायमचा सMoल. †ा दोन .वजोड घटकHची मोळी
बHधIली असावी, अािण सJ·T[या अ$व$थ गभwशयात * पर$पर.व£• जMळT भाऊ सतत
लठ्ठालठ्ठी करत रहाaत हा मानवजातीला िमळाIला शाप अा*. पण GयHना aगळJ करणार :
कसJ?
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माझा .वचार इथपयत
Š अाला होता Gयाच सMमाराला मा{या रासाय.नक `योगHतbन या .वषयावर
.तरकस `काश पडb लागला. वरकरणी भरीव वाटणाfया @या जड शरीरात अापण वावरतो :
वा$तवात .कती अि$थर अािण अभौ.तक अा*, धMOया`माणT अ.नGय अा* * यापbव— कोणीही
िजतOया $पˆपणT •हटलJ नSल .ततOया $पˆपणT मला खोलवर जाणवb लागलJ. वाfयाN तJबb[या
कनाती उडाjयात तसJ * शरीर•पी व˜ हलवbन बाजbला करWयाची शOती काही रसायनHत अा*
असJ मा{या लzात अालJ. या .ठकाणी, माझा कबMलीजबाब yताना, या शा˜ीय उपशाXत मी
.व‚ष खोलवर न िशरWयाला दोन सबळ कारणJ अा*त. एकतर अापeया अायM€याचJ *
Zासदायक अोझJ माणसा[या खH–ावर कायमचJ बHधIलJ अा*, अािण : फÂकlन yWयाचा `यGन
gला तर : अाणखी जडशीळ होऊन अनोळखी अाकारात पMnहा अापeया मानगMटीवर mऊन बसतJ
असJ मी िशकIलो अा*. ™सरJ कारण •हणœ (अािण मा{या .वaचनाव•न * ढळढळीत उघड
होईलच), माझJ सJशोधन पMरJ झालJ नाही. तर एवढJच सHगतो की माझJ .नसगद¦
x
शरीर * मा{या
अJतरJगाची घडण @यHपासbन झाIली अा* अशा शOत«चJ gवळ बा€प ‰कवा :जोवलय अा* असJ
मला .दसbन अालJ, पण इतकiच नj* तर †ा शOत«ना GयH[या उ[चासनाव•न Xचbन काढील
अािण Gया जागी ™सरJ •प अािण ™सरा 4हरा अ.धि•त करील असJ रसायन मी .नमwण क•
शकलो. * •प मा{याच अJतरJगातeया .नक¥ˆ घटकHचJ एक `कटीकरण होतJ, अािण •हणbनच या
घटकHचा Gयावर ठसा होता. पण •हणbन Gया[या.वषयी मला अाGमीयता कमी होती असJ नाही.
हा .स•ाnत `Gयzात उतरवbन पाहWयाअाधी माझी बराच काळ चल.बचल झाली. म6Gयbशी हा
Xळ अा* * मला चHगलJ ठाऊक होतJ, कारण œ रसायन अि$तGवा[या गाÏयावरच इतOया
ताकदीN अJमल गाजवbन Gयाला हादरा पोहोचवb शकतJ, Gयाची माZा ”Jबभर जरी जा$त झाली
‰कवा GयाचJ Sवन थोड‘ाशा जरी चMकी[या aळी gलJ qलJ, तरी @या अपदाªथक वा$तbची रचना
GयाN बदलावी अशी माझी अ1zा होती ती पbणx नˆच होऊन जाWयाचा धोका होता. पण इतका
जगाaगळा अािण मbलगामी शोध लावWयाचा मोहच असा होता की GयाN ‚वटी सावध.गरी[या
इशाfयHवर मात gली. बfयाच पbव— मी मला हवJ तसJ अeकोहोलिमिÁत ²ावण तयार gलJ होतJ,
अािण एक ठरा.वक `कारचा zार हा मला पा.हœ असIला ‚वटचा घटक अा* * मा{या
`योगHमMळT मला मा.हत होतJ. घाऊक रसायनH[या एका jयापारी कiपनीकडbन मी तो मोठƒा
`माणात ख>दी gला. एका अभ² राZी मी सगळT घटक एकZ gI, लzपbवक
x एका का4[या
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भHड‘ात GयHना उ€णता .दली, तसा GयHतbन धbर अाला अािण िमÁणाला उकळी अाली. बMडबMडT
याय4 थHबताच मी मनाचा `चJड .ह या क•न तो ²व .पऊन टाकला.
शरीर फाटbन जाईलसJ वाटावJ अशा भयJकर कळा mऊ लागeया. हाडHचा चMरा होत असeयाची
भावना होऊन अतोनात वHती अाली, अािण जnमा[या ‰कवा म6Gयb[या aळीyखील िजचJ `माण
अोलHडलJ जाणार नाही, इतकी `चJड भीती मा{या मनात ठाण मHडbन रा.हली. मग †ा aदना
झपाटƒाN कमी होऊ लागeया, अािण खbप मोठƒा अाजारातbन मी उठलो अा* असJ वाटb लागलJ.
मा{या सJaदनHम›m काहीतरी aगळJ होतJ; शPदHत सHगणJ अवघड अा* असJ काहीतरी नवJ,
अािण Gया[या नावीnयामMळTच कमालीचJ गोड होतJ. माझJ शरीर अ.धक त£ण, अ.धक चपळ
अािण अ.धक उeह.सत झाIलJ होतJ, मा{या डोOयात Ÿ.फकीरपणा घMसला होता, अािण असJब•
श6Jगा.रक `.तमHचा एक `वाहच मा{या मन:चzbJसमो•न कालjयासारखा धावत होता.
जबाबदाfयH4 पाश .वरघळbन qI हो:, अािण एक अप.रिचत (पण .नरागस नj*) असJ
अHत.रक $वातJšय मला िमळाIलJ होतJ. या नjया अायM€यातला प.हला ´ास घTताच मी कळbन
चMकलो की मी खलपM£ष नj* तर दसपट खलपM£ष बनलो अा*, अािण मा{या मbळ[या
™€`व6¦«ना गMलाम •हणbन .वकला qलो अा*. अािण Gया zणी तो रोमहषक
x .वचार मला
म.द>`माणT अानJŒन qला. ता@या सJaदनHनी सMखावbन जाऊन मी हात ताणI, अािण याचaळी
अचानक मा{या लzात अालJ की अापली उJची कमी झाIली अा*.
Gयाaळी मा{या खोलीत अारसा नjहता; याzणी मी िलहीत असताना जो अारसा मा{या
बाजbला उभा अा*, तो याच •पHतरHकरता मी नJतर मM¨ाम अाणवला. राZ सJपbन जाऊन पहाट
होऊ लागली होती, अािण अजbन अJधार जरी असला तरी उजाडWयाची aळ होत अाली होती.
मा{या घरातली माणसJ अगदी गाढ झो1त होती, अािण माझJ मन अा‚[या अािण जया[या
भावNN असJ तMडMJब भरलJ होतJ की मा{या नjया •पात Ÿड•मपयत
Š जायचJ मी ठरवलJ. मी अJगण
पार क•न qलो; .त” चHदWया मा{याकडT खाली अाvयwN पाहात होGया. कधीही न झोप घTता
पहारा yत असताना अशा `कारचा प.हलाच `ाणी GयHना .दसला अSल. मा{याच घरात परका
असIला मी कॉ.रडॉरमधbन लपतछपत qलो, अािण मा{या खोलीत mऊन एडवडx हाइड कसा
.दसतो : `थमच पा.हलJ.
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इ” मला gवळ स¬•ािnतक द6ˆƒा बोललJ पा.हœ, •हणœ मला @याब¨ल मनोमन खाZी अा* :
नj*, तर Gयातeया Gयात œ सJभाjय वाटतJ : सH.गतलJ पा.हœ. मा{या अJतरJगातली जी ™ˆ
बाजb Gया zणी मी पHघरIली होती, ती @या चHगeया बाजbला मी अासनाव•न खाली XचलJ
होतJ .त[या मानाN खMरटIली अािण कमकUवत होती. मा{या अायM€यातला नऊ दशHश भाग हा
`यGन, स¿तन
x अािण सJयमाN jयापIला असeयामMळT तMलNN .तला फारसा jयायाम झाIला
नjहता, ‰कवा .तची .व‚ष झीज झाIली नjहती. अािण मला वाटतJ GयाचमMळT *¸ी जी.कल[या
मानाN एडवडx हाइड हा जा$त लहानखMरा, काटकUळा अािण पोरqलासा होता. प.हeया[या
4हfयावर सM$वभावीपणाचJ :ज होतJ, तर ™सfया[या 4हfयावर ™€`व6¦ी ढळढळीत $पˆ
अzरHत िल.हIली होती; एवढJच नj* तर .तN Gया[या शरीरावर jयJगाचा अािण खराबीचा
ठसा उमटवला होता. (माणसाची हीच बाजb Gया[या म6Gयbला कारणीभbत अा* असा माझा
अजbनही .व´ास अा*.) अािण तरीही œjहा मी अारशात या कU•प अवताराकडT पा.हलJ, :jहा
अनाकषक
x असJ काही Gयात मला .दसलJ नाही; याउलट तो लोभसच वाटला. हा yखील मीच
होतो. œ होतJ : मानवी अािण न¬सªगक होतJ. Gया[याम›m मा{या द6ˆीला मा{या अJतरJगातली
एक अ.धक िजवJत `.तमा .दसत होती. अातापयत
Š @या सदोष अािण ™भJगIeया त\डव]याला
मी सवयीN माझा समजत अालो होतो, Gया1zा मला तो जा$त एकगMणी अािण शM• वाटला.
अािण इथपयत
Š अथwत माझा ¶ह बरोबर होता. मी œjहा एडवडx हाइड[या •पात अS :jहा
कोणीही माणbस मा{या जवळ mताच Gयाला $वत:[या शरीरात काहीतरी चल.बचल झाeयाची
उघड जाणीव हो:, असJ मा{या लzात अालJ. मा{या म: याचJ कारण •हणœ अापeया
सहवासात mणारी माणसJ चHगeया अािण वाईटाची िमळbन बनIली असतात, अािण शM• वाईट
असा माणसा[या जातीत एडवडx हाइड एकटा होता.
मी अारशासमोर zणभरच Öगाळलो. अजbन ™सरा अािण .नणwयक `योग jहायचा होता. माझJ
jयिOतमGव कायमचJ हरवलJ तर नाही ना, †ाची चाचणी बाकी होती. तसJ जर झालJ अSल, तर
* घर अाता माझJ रा.हIलJ नjहतJ, अािण उजाडWयापbव— मला इथbन पळ काढावा लागणार
होता. घाईघाईN मा{या खोलीत परत mऊन मी पMnहा एकदा रसायन तयार क•न : Yयालो.
पMnहा एकदा मला अापलJ $व•प .वि[छnन होत असताना[या aदना झाeया; अािण GयानJतर,
*¸ी जी.कलचJ jयिOतमGव, उJची अािण 4हरा †ा सग]या गोˆी मला परत िमळाeया.
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Gया राZी मी मा{या `वासातeया .नणwयक .तठ्ठ्यावर mऊन पोहोचलो होतो. जर मी मा{या
शोधाकडT अ.धक .नर1z द6ˆीN पा.हलJ असतJ, अ.धक उदार मनोव6¦ी[या `भावाखाली
असताना जर मी हा `योग क•न पा.हला असता, तर सारJच aगळJ झालJ असतJ. म6Gयb[या अािण
जnमा[या या aदनHतbन मी ×वान नj* तर yवŒत बनbन बा*र पडलो असतो. Gया रसायनाला
नीरzीर.वaक काही नjहता, : स¬तानीही नjहतJ अािण द¬वीही नjहतJ. : फOत मा{या
अJत:करणातeया तM£Jगा4 दरवाœ हलवWयाचJ काम करत अS, अािण .फिलपीमधeया कØ–H`माणT
œ अात अSल : बा*र पळत mई. Gया aळी माझT सÒÙण झोपII हो:, तर याउलट मा{यातली
™€`व6¦ी अ.धक मह•वाकHzी असeयामMळT जागी होती. .तN चपळाई क•न सJधीचा फायदा
घTतला, अािण यातbन .न€पnन काय अालJ अSल तर एडवडx हाइड. अािण •हणbनच, मला जरी
दोन jयिOतम•वJ अािण दोन बा†•पJ असली, तरी GयातलJ एक सJपणपणT
b x
™ˆ होतJ; अािण ™सरJ,
@या[यात सMधारणा करWयाचा `यGन फोल अा* या .न€कषwपयत
Š मी अालो होतो, Gया *¸ी
जी.कल नामक जMnयाच .वसJगत िमÁणाचJ होतJ. GयामMळT एकlण गती पbणपणT
x
अ.नˆा[या .द‚N
होती.
अÏयासात गढIeया माणसा[या जीवनात जो शM€कपणा असतो, Gयाची नावड मला Gयाaळी
yखील अजbनपयत
Š “जकता अाIली नjहती. मला अNकदा मजा मारWयाची लहर mई, पण
@यHतbन मला सMख िमळत अS : सगळT मागx (सौ•य शPद वापरायचा •हणœ) अ`.ति•त हो:.
जग मला अोळखत होतJ, मी `.त•ा बाळगbन होतो, इतकiच नj* तर वयोव6• होत चाललो
होतो; अािण अशा aळी मा{या अायM€यातली ही .वसJगती .दवÚ.दवस मला Zासदायक होऊ
लागली होती. याच अJगाN मा{या नjया शOतीचा मला मोह पडला, अािण ‚वटी मी गMलामीत
अडकलो. 1लाभर रसायन Yयायलो की .व¤यात `ा›यापकाचJ शरीर ताबडतोब बाजbला काढbन
ठTवbन एखा–ा जाड बMर¤या`माणT एडवडx हाइडचJ शरीर मी पHघ• शकत अS. या कeपNN मला
हसायला अालJ, Gयाaळी मला ती .वनोदी वाटली, अािण मी अ.तशय काळजीपbवक
x सगळी
तजवीज gली. सोहोम›m मी एक घर घTतलJ (हाइड[या मागावर पोलीस िज” qI हो: :च),
अािण Gयात सामानसMमान अाणलJ. घर सHभाळायला •हणbन जी बाई Nमली, ती जा$त बोभाटा
करणारी नाही अािण .तला फारसा .व.ध.नषTध नाही याब¨ल मला .न“vती होती. Gया[याच
जोडीला मी मा{या नोकरHसमोर िम$टर हाइडचJ वणन
x gलJ; अािण या माणसाला चौकातeया
घरात पbणx मोकळीक अSल, िशवाय Gया4 सा> अाyश पाळI पा.हœत अशा अथw[या सbचना
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.दeया. अपघात टाळWया[या उ¨TशाN, मा{या ™सfया अवतारात .त” अNकदा m जा क•न
माझा 4हरा GयHना अोळखीचा होईल असJ मी पा.हलJ. GयानJतर मी एक म6GयMपZ तयार gलJ (तb
@या[याव•न इतका गहजब gलास :), œणTक•न डॉOटर जी.कल[या •पात असताना मला
काही झालJ, तर प¬शाचJ नMकसान न होता मी एडवडx हाइड बनbन जगb शकलो असतो. मा{या
समजMती`माणT मी सगळीकडbन नाgबJदी gIली होती, अािण यानJतर मग मा{याभोवती
असIeया या जगाaग]या सJरzक “भतीचा मी फायदा उठवb लागलो.
$वत:ची चामडी अािण $वत:ची `.त•ा सHभाळbन गMn* करवbन घTWयासाठी भाडोZी मा>करी
अNकHनी वापरII अा*त. $वत:[या च¬न«करता असJ करणारा मी प.हलाच होतो. समाजा[या
नज>समोर सJभा.वतपणाची पMJजी सHभाळbन धीरगJभीरपणT वावरणारा, अािण ™सfयाच zणी
शाळकरी पोरा`माणT ही झbल फÂकlन yऊन $व¬राचारा[या समM²ात Ÿधडक उडी घTणारा, मी
प.हलाच माणbस होतो. पण मा{या अ„– िचलखतामाq मी पbणपणT
x
.नधw$त होतो. तb असा
.वचार कर – मी अि$तGवात yखील नjहतो! मला फOत ल©बो>टरी[या दारामाq जाऊ –ा,
अािण Nहमी तयार ठTवIलJ रसायन िमसळbन .पऊन टाकWयासाठी एखाददोन SकiदHचा अवधी
–ा; की एडवडx हाइडN काहीही gIलJ असो, अारशावर उ[छवासाN पडIला डाग उडbन जावा
तसा तो नाहीसा होऊन, $वत:[या घरात $वत:[या अÏया.सgत .दjयाची वात कातरत
शHतपणT बसIला, घTतIला सJशय जो हसWयावारी Nऊ धœल असा *¸ी जी.कल Gया[या जागी
पाहायला िमळाला असता.
मा{या पालटIeया •पात œ सMखोपभोग घTWयाची मला घाई झाली, : मी माq •हटeया`माणT
अ`.ति•त हो:; या1zा कठोर शPद वापरWयात अौिचGय नाही. पण एडवडx हाइड[या हाती
लवकरच : राzसी $व•प धारण क• लागI. मा{या Gया मो.हमHव•न परत अाeयानJतर,
™सfयाकरवी मी gIली अ\गळ क¥GयJ अाठवbन मला अचJबा वाटत अS. मला प.रिचत असणारा
हा जो जीव मा{याच अJतरJगातbन बा*र काढbन Gया[या अानJदासाठी मी जगात पाठवbन yई, तो
मbळचाच ™ˆ अािण खल$व•पी होता; Gयाची `Gmक क¥ती अािण `Gmक .वचार फOत
$वाथwसाठीच हो:. हा माणbस जणb कातळाचा बनIला असावा, अशा सातGयाN ’ौयwची एgक
ÁTणी चढत जात पाशवी तहाNN तो $वानJद गटगटा .पऊन टाकत अS. एडवडx हाइड[या
क¥GयHकडT अNक `सJगी *¸ी जी.कल हतबM• होऊन पाहात राही; पण हा साराच `कार
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सवसामाnय
x
नी.त.नयमH[या कzTबा*रचा होता, अािण GयाचमMळT स.¿aकबM•ीची पकड नकळत
स¬लावत qली. कारण ‚वटी गMn*गार होता तो फOत हाइड. जी.कल कUठTच घसरIला नjहता,
Gया[या सÒÙणHना काही ताद6श बाधा न mता तो सकाळी जागा होत अS, एवढJच नj* तर œjहा
शOय अSल :jहा हाइडN gIeया क¥GयHमMळT झाIली इजा ™£$त करWयासाठी तो Gव>N धाऊन
जाई.
†ा @या ™राचारHकडT मी काणाडोळा gला (कारण अा¦ा या zणीyखील, : मी gI असJ मला
कबbल करवत नाही) GयH[या तपशीलात िशरWयाची माझी इ[छा नाही; पण माझी िशzा @या
इशाfयH[या मागोमाग अािण @या टYYयHनी मा{यापयत
Š अाली : मला नमbद कराय4 अा*त.
मला एक अपघात झाला, पण Gयाचा कायम$व•पी प.रणाम काही झाला नसeयामMळT Gयाचा
थोडOयात उeIख माZ करतो. एका लहान मMलाशी मी ’lरपणT वागलो; GयामMळT बाजbN जाणारा
एकजण मा{यावर सJतापला. (तो माणbस तM{या नाGयातला होता * मी नJतर Gया .दवशी
अोळखलJ.) मग .त” डॉOटर अािण Gया मMला4 कUटMJबीय जमा झाI, अािण काही zण मला
िजवाची भीती वाटb लागली. GयHना सJताप mणJ अगदी रा$त होतJ; तो शमवWयासाठी GयHना
दाराशी घTऊन mणJ एडवडx हाइडला ‚वटी भाग पडलJ, अािण *¸ी जी.कल[या सहीचा 4क
–ावा लागला. पण यापMढT असा धोका उ¾वb नm यासाठी ™सfया एका ब°gत एडवडx हाइड[याच
नावाN खातJ उघडWयाची सोपी तरतbद GयानJतर मी gली. œjहा माझा हात उलटा वळवbन
मा{या ™सfया jयिOतमGवासाठी मी एक सही तयार क•न .दली, :jहा अाता अापण
.नयती[या कचाटƒातbन सMटलो अशी माझी समजbत झाली.
सर ड©njहसचा
x खbन होWया[या दोNक म.हN अाधी मी एका मो.हVवर qलो होतो, राZी उशीरा
परतलो होतो, अािण ™सfया .दवशी .बछाnयात उठbन बसलो :jहा मला काहीतरी .विचZ वाटb
लागलJ. मी अाजbबाजbला पा.हलJ तर भोवताली उJची फªनचर अािण चौकातeया घरातली माझी
ऐसप¬स खोली होती. मा{या .बछाnयाभोवती[या पड–Hवरची नzी अािण महॉगनी लाकडाची
चौकट मी अोळखली, पण तरीही मी िज” अा* .त” नाही, मी िज” अा*सJ मला वाटतJ अा*
.त” मी जागा झाIलो नसbन याउलट एडवडx हाइड[या शरीरात असताना सोहोतeया @या
खोलीत झोपत अS .त” अा*, असJ मला सतत वाटत रा.हलJ. मी $वत:शीच हसलो, अािण
अापeयाला असा भास का jहावा याची अाळसटeया मनाN मानसशा˜ीय िच.कGसा क•
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लागलो. असा .वचार करता करताच मला सकाळची छान डMलकी लागली. †ा अशा अव$”त
अधवट
x
जागा झालो असताना माझी द6ˆी मा{या हातHवर पडली. *¸ी जी.कलचा हात (तb
अNकदा •हणाला अा*स Gया`माणT) भारद$त, मजबbत, गोरा अािण yखणा होता; अाकाराला
तो एका jयावसा.यकाचा हात होता. पण लJडनमधeया Gया सकाळ[या .पवळट `काशात जो
हात पHघ£णात अधवट
x झाकIला मी $पˆ पा.हला, तो बारकUडा, व]याव]यHचा, हाडाडIला,
.करिमजी रJगाचा अािण दाट काळसर gसHनी झाकIला होता– तो हात एडवडx हाइडचा होता.
मी अाvयw.त>काN बÐथड होऊन GयाकडT जवळजवळ अधwएक िम.नट पाहात रा.हलो अSन,
अािण मग अचानक झHजा वाजाjयात तशी मा{या छातीत भीती जागी होऊन दचकlन उभी
रा.हली. .बछाnयातbन धडपडत उठbन मी अारशाकडT धावलो. समोरचJ द6¯य पाहताच माझJ रOत
बफw[या पातळ पापMÛासारखJ होऊन qलJ. मी झोपायला qलो होतो तो *¸ी जी.कल •हणbन,
अािण जागा झालो होतो तो एडवडx हाइड •हणbन. * कसJ झालJ अSल असा `¯न मला पडला,
अािण मग भीतीचा अाणखी एक र¡ा बसताच मी यावर उपाय शोधb लागलो. सकाळ gjहाच
झाIली होती, नोकरचाकर उठII हो:, माझी सगळी रसायनJ `योगशाळTवर[या खोलीत होती
– मी भयभीत होऊन िज” िखळbन उभा होतो, .तथbन दोन िजN उत•न, नJतर माग[या
प©Sजमधbन, GयानJतर उघड‘ा कोटया
x डमधb
x न, अािण ‚वटी .थएटरमधbन असा हा लHबलचक
पeला होता. मला कदािचत 4हरा झाकता अाला असता, पण उJची बदलIली तशीच .दसत
असताना Gयाचा काय उपयोग होता? अािण मग मला एक गोˆ अाठवbन कमालीची गोड
िशरिशरी अाली. माझJ œ ™सरJ •प होतJ Gया[या mWयाजाWयाची नोकरHना अगोदरच सवय
होती. लवकरच मी िजतपत जमतील .ततg मा{या अाकारा4 कपडT चढवI. घरामधbन मी जाऊ
लागलो :jहा अशा aळी अािण अशा .विचZ अवतारात िम$टर हाइडना बघbन -©डशॉ दचकlन
माq झाला. दहा िम.नटHत डॉOटर जी.कल $वत:[या •पात परत अाII हो:, अािण “चता¶$त
4हfयाN nयाहारी करWयाचJ स\ग करत हो:.
मला अथwत भbक Ÿताचीच होती. मा{या पbवwनMभवाला कलाटणी yणारा, @याची सJगती लागत
नाही असा हा `सJग मला ब©.बलॉनमधeया “भतीवर माझJ .नकालपZ िल.हणाfया तजनीसारखा
x
वाटला. œ ™*री अि$तGव मला होतJ, Gयातbन उ¾वणा> `¯न अािण गÅभत शOयता यावर मी
पbव— कधी नj* इतOया गJभीरपणT .वचार क• लागलो. मा{यातला जो भाग aगळा करWयाची

84

zमता मा{याकडT होती, Gयाला अिलकडT बराच खMराक िमळbन GयाचJ चलनवलनही पM€कळच
झालJ होतJ. एडवडx हाइडची उJची पbव—1zा वाढली अा*, अािण मी Gया[या •पात असताना
अJगातलJ रOत अ.धक aगानJ सळसळतJ अा* असJ मला जाणवb लागलJ होतJ. हा `कार जर फार
काळ लHबवला तर मा{या jयिOतमGवाचा समतोल कायमचा ढासळTल, $a[µN बदल करWयाची
zमता मी गमावbन बSन, अािण एडवडx हाइड[या •पात कायमचा अडgन असा धोका मला
वाटb लागला होता. Gया रसायनाचा गMण Nहमी .ततOयाच `माणात .दसbन mत अS असJ नाही.
माझT `योग चालb असताना अगदी सMरवाती[या .दवसHत एकदा : पbणx कUचकामी ठरलJ होतJ.
GयानJतर काही aळा मला ™Yपट माZा ¹यावी लागली होती, अािण एकदा तर मरणाचा
जबरद$त धोका पGक•न .तYपट माZा ¹यावी लागली होती. †ा Oविचत उ¾वणाfया
अ.निvतीमMळT मा{या समाधानाला जो ‰किचत खडा बोचला होता तो :वढाच. अाता माZ Gया
सकाळ[या अपघातानJतर मला असJ जाणवb लागलJ की सMरवातीला जी.कलचा yह बाजbला ठTवणJ
ही सम$या होती; परJतM अिलकडT, अJशाअJशाN पण .निvतपणT, ही सम$या उलट्या बाजbला
$थलHत.रत झाIली अा*. †ा सग]यातbन .न:€कषx एकच होता: मा{या पbव—[या अािण तMलNN
सÒÙणी असIeया jयिOतमGवावरची माझी पकड सMटत चालली होती, अािण मी हळbहळb मा{या
नjया ™ˆ jयिOतमGवात सामावला जात होतो.
या दोह\म›m .नवड करWयाची aळ अाIली अा* असJ मला वाटb लागलJ. मा{या दोnही
jयिOतमGवHम›m $म6ती सामा.यक होती, पण बाकी[या सवx सJ·ा फार aगaग]या `माणHत
.वभागIeया होGया. जी.कल सJिमÁ होता. काही aळा दबकत दबकत धा$तावbन, तर काही aळा
हावरट उतावळTपणाN, हाइड[या च¬न«म›m अािण मो.हमHम›m तो सहभागी होत अS. पण
हाइडला जी.कलची पवw नjहती; फारतर ड\गरदfयात ‰हडणाfया डाकlला Gयाची लपbन
बसायची गMहा अाठव: .ततपत तो Gयाला अाठवत अS. जी.कलला बापा1zा जा$त काळजी
होती; हाइडम›m मMला1zा जा$त Ÿ.फ.करी होती. जी.कलबरोबर कायमचJ राहणJ •हणœ इतकी
वषÜ @या भMका मी गMYतपणT भागवeया होGया, अािण अाता @यH4 मी कोड पMरवb लागलो होतो,
GयHना .तलHजली yWयासारखJ होतJ. हाइडबरोबर राहणJ •हणœ हजारो अाशाअाकHzHवर पाणी
सोडbन, एका झटOयात सा> िमZ गमावbन बसbन, सग]यH[या .तर$काराचJ कायमचJ लÝय
होWयासारखJ होतJ. ही दोन पारडी समतोल अा*त असJ कदािचत वाटणार नाही, पण अाणखीही
एक वजन .ह‚बात ¹यायला हवJ. अापeया भMका मा•न टाकeयाचा जी.कलला अ.तशय Zास
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झाला असता, तर याउलट अापण काय गमावलJ याची हाइडला जाणीव yखील झाली नसती.
माझी अव$था जगाaगळी होती * खरJ, पण या वादातI * पz मानवजाती[या इ.तहासात फार
जMN अािण सवZ
x अाढळणा> अा*त. मोहात पडIeया अािण भीतीN थरथरणाfया कोणGयाही
पापी माणसासमोर कवड‘ा फÂकायला हीच `लोभनJ अािण *च इशा> असतात. अशा
प.रि$थतीत मा{या अाजbबाजb[या ‚कड\चJ œ होतJ :च माझJ झालJ; मी चHगला मागx .नवडला,
पण Gयाला ध•न राहWयाची शOती कमी पडली.
अाYतिमZH[या क\डा]यात राहणाfया, `Hजळ अाशा बाळगणाfया, वय$क अािण असमाधानी
डॉOटरची मी .नवड gली. हाइड[या aशात असताना @या $व¬राचाराचा, ता£Wयाचा,
चपळाईचा, तरल सJaदनHचा अािण छMYया अानJदHचा मी उपभोग घTतला होता, Gया साfयHना मी
कठोर मनाN .नरोप .दला. .नवड जरी gली असली तरी कदािचत मा{या नकळत मी काहीतरी
राखbन ठTवलJ होतJ, कारण सोहोमधलJ घर मी सोडbन .दलJ नाही ‰कवा मा{या खोलीत तयार
असII एडवडx हाइड4 कपडT नˆ क•न टाकI नाहीत. पण दोन म.हN मी मा{या
.नvयानMसार वागलो. पbव— कधीही पाळलJ नjहतJ इतकi कडक पÐय पाळbन * दोन म.हN मी
काढI, अािण Gयाबदeयात मा{या स.¿aकबM•ीची शाबासकी िमळवली. पण हळbहळb काळ
लोटला तशी मला िमळाIeया इशाfयाची धार बोथट होत चालली, अािण .वaकबM•ीकडbन
होणारी वाहवा .नGयाची होऊन qली. वासना अािण aदनHनी माझा असा छळवाद मHडला, की
जणb हाइड सMटgची धडपड करत असावा. अािण ‚वटी, न¬.तक शOती कमजोर असताना[या
एका zणी, मी पMnहा एकदा रसायन तयार क•न .पऊन टाकलJ.
दा£डा माणbस œjहा $वत:[या jयसनाव•न $वत:शी Ã@जत घालतो, :jहा Gया[या पाशवी
अािण शारीर सJaदनाशbnय:मMळT Gया[यावर जी अ.रˆJ अोढवत असतात GयHची तो पाच‚तbन
एकदाही पZास ठTवत अSल असJ मला वाटत नाही. मा{या प.रि$थतीब¨ल मी जरी बराच काळ
.वचार gला असला, तरीyखील सJपण
b x नी.तशbnयता अािण ’lरपणावर उतरWयाची सतत तयारी
असणJ * œ हाइड4 गMण.व‚ष हो:, : मी पMर: जोखI हो: असJ वाटत नाही. पण मला दगा
झाला तो Nमका याचमMळT. मा{यातला ×वान फार काळ ‰पजfयात होता, :jहा तो डरका]या
फोडतच बा*र अाला. मी œjहा रसायन Yयायलो, Gयाच zणी मला अशी जाणीव झाली होती
की aडJवाकडJ काहीतरी करWयाची एक Ÿलगाम, जबरद$त उम— अापeयात भरIली अा*. मला
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वाटतJ GयामMळTच खbन झाIeया Gया .बचाfया माणसाचJ अादबशीर बोलणJ ऐकlन मी अातbन
कमालीचा अ.धरा झालो. न¬.तकद6ˆƒा डोकi ता]यावर असणाfया कोणाही माणसाN इतOया
zMeलक कारणासाठी असा गMnहा gला नसता इतकi तरी मला yवा[या दारी कबbल करायला हवJ.
मी œjहा : घाव घातI :jहा Gया क¥तीम›m अाजारी मbल XळणJ मोडतJ .ततपतच œम:म
शहाणपणा होता. चोहोबाजbJना मोह असbनही काही `माणात समतोल राखbन चालWयाची zमता
अापeया समाजातली सवw.धक वाईट माणसJyखील अJगी बाळगbन असतात, पण .तला मी
अापeया हातHनी सोडिचठ्ठी .दIली होती. माझी अव$था अशी झाली होती की .कतीही zM²
मोह समोर अाला तरी मी चळत अS.
तGzणी मा{यातला राzस जागा होऊन खवळbन उठला. हषÞnमादाN Gया असहाय शरीरा[या मी
“चधड‘ा geया. `Gmक घावाबरोबर मला अानJद चाखायला िमळत होता. हळbहळb मला थकवा
mऊ लागला, :jहा कUठT मी उnम¦ाव$”[या कळसावर असतानाच मा{या काळजाला अचानक
भीतीचा थJडावा $पशbन
x qला. धMकi पHगलJ, अापलJ अायM€य हातbन .नसटलJ अा* * मला कळbन
चMकलJ, अािण हा अ.तचार घडला होता .तथbन मी पोबारा gला. मला .वजयोnमाद झाला होता,
अािण Gयाचaळी मी भयाN कापत होतो. ™€कमx करWयाची माझी हाव पMरी झाली होती अािण
वखवखली सM•ा होती. अायM€याब¨लची माझी अासOती अाता िशगोशीग भ•न qली होती. मी
सोहोमधeया घरी पळालो, अािण पM>पbर बJदोब$त jहावा यासाठी माझी कागदपZJ नˆ क•न
टाकली. अािण मग .दjयHनी उजळIeया र$GयHनी मी चालb लागलो. माझJ मन Gयाच ™भJगIeया
उnमादाN पछाडIलJ होतJ. मला मा{या अपराधामMळT अानJद झाला होता, अSच पMढT अाणखी
अपराध करWया4 हलgफUलg Ÿत मी करत होतो, अािण तरीही माझा सbड घTWयासाठी
कोणीतरी मागbन mईल •हणbन कान yत yत चपळाईN सतत पMढT .नघbन जात होतो. रसायन
तयार करत असताना हाइड शीळ घालत होता, अािण : .पताना तो दा•चा 1ला असावा तसा
उJचावbन GयाN VIeया माणसाला कUिGसतपणT मान .दला. अJगकाठी पालटताना होणाfया
सJaदना Gयाला फाडbन काढाय[या थHबतात न थHबतात, तोच पvा¦ापा4 अािण क¥त·:4 अÁb
ढाळत गMडघT oकlन दोnही हात घ¡ जोडbन *¸ी जी.कल परV´राला अाळवत होता. मा{या
अाGममÌ:चा बMरखा डोOयापासbन पायापयत
Š फाटला, अािण माझJ अायM€य मला एकसJधपणT
समोर .दसb लागलJ. लहानपणी मी व.डलHचा हात ध•न चालत अS :jहापासbन पMढT मा{या
jयवसायासाठी मोह टाळbन मी œ प.रÁम gI .तथपयतचा
Š
काळ मा{या डो]यHसमोर mई,
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अािण हा र$ता ‚वटी अाज[या राZी[या „सbर .कळसवाWया `सJगापाशी mऊन ठTपावा, †ावर
माझा पMnहापMnहा .वचार क•नही .व´ास बसत नS.
मी मोठƒाN ‰कचाळWया[या Ÿतात होतो; माझी $म6ती बीभGस `.तमHचा अािण ›वन«चा जमाव
गोळा क•न मा{यावर चाल क•न जात होती, तसा अÁbJनी अािण `ाथनHनी
x
Gयाला थोपवbन
धरWयाची मी धडपड करत होतो. अािण :jहाही, दmची याचना करत असतानाच, मा{या
नी.तशbnय:चा कU•प 4हरा मा{या अJतरJगात डोकावbन पाहात होता. जसजशी पvा¦ापाची
ती³ता बोथट होत qली, तसतशी Gयाची जागा हषwN घTतली. मी कसJ वागावJ हा `¯न सMटला
होता. यापMढT हाइडचJ अि$तGव शOय नjहतJ. माझी इ[छा असो वा नसो, मा{यातeया सMˆ
`Hतातच क\डbन राहणJ मला भाग होतJ. ही गोˆ मा{यासाठी अपार अानJदाची होती!
सवसामाnय
x
अायM€याबरोबर mणारी बJधनJ मी $a[µN अािण .वनयाN पMnहा $वीकारली; अािण
@या दारातbन मी इतOया aळा m जा करत अाIलो होतो, Gया दाराला `ामािणक
$वाथGयागा[या
x
भावNतbन कUलbप ठोकlन .कeली मी टा4खाली तMडवली.
™सfया .दवशी बातमी कळली की खbन उघडकीस अाIला अा*, हाइड गMn*गार असeयाचJ
सग]या जगाला मा.हत अा*, अािण VIला माणbस समाजात अGयJत `.ति•त होता. तो gवळ
गMnहाच होता असJ नj* तर ती अ.तशय घोर चbकyखील होती. * सारJ कळeयामMळT मला वाटतJ
मला अानJद झाला. अापण फाशी जाऊ या भीतीमMळT मा{यातeया सG`व6¦«भोवती तटबJदी तयार
होऊन GयHची राखण jहावी, याचा मला वाटतJ मला अानJद झाला. जी.कल * मला अभय yणारJ
शहर होतJ. zणभर जर हाइड बा*र डोकावला असता, तर Gयाला पकडbन 4चWयासाठी
सग]यHनी हात सरसावI अस:.
मी असा .नधwर gला, की यापMढची माझी वतणb
x क अशी असायला हवी की œणTक•न मा{या
भbतकाळची भरपाई होईल. †ा .नधwरातbन काही चHगलJ .नमwण झालJ असJ मी `ामािणकपणT
•हणb शकतो. qeया वष—[या ‚वट[या काही म.हnयHत लोकHची ™:खJ Œर करWयासाठी मी कˆ
gI, इतरHसाठी बरJच काही gलJ, अािण : .दवस समाधानात अािण मा{याकरता जवळजवळ
अानJदात qI, * सगळJ तMला मा.हत अा*. Gया परोपकारी, .नरागस अायM€याचा मला कiटाळा
अाला असJ मी •हणb शकत नाही, याउलट मला .दवÚ.दवस Gयात अ.धका.धक सJतोष िमळत
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qला. पण तरीही, ™भJगIपण हा मा{यावरचा शाप होता तसाच होता. जसजशी मा{या
`ायिv¦ाची धार कमी होत qली, तसतशी इतg .दवस लाड झाIली अािण अिलकडTच
साखळदJडHनी जखडbन ठTवIली माझी .हणकस बाजb पMnहा बा*र पडWयासाठी गMरगM• लागली.
अथwत हाइडला पMnहा िजवJत करWयाचा .वचार मला $वYनातही िशवला नाही; याउलट तशी
नMसती कeपना जरी gली तरी मला मा”.फ•पणाचा झटका mत अS. पण मा{या $वत:[या
•पात राuनच अापeया स.¿aकबM•ीशी चाळा करावा असा मोह मला झाला; अािण
चो•नमा•न पाप करणारा एक सवसामाnय
x
माणbस या भbिमgतbनच मी ‚वटी मोहा[या
हeeयासमोर बळी पडलो.
सग]या गोˆ«चा ‚वट होतो, अािण घडा .कतीही मोठा असला तरी gjहातरी भरतोच.
मा{यातeया खल`व6¦ीला ही जी थोडीशी सवलत मी .दली, GयामMळT मा{या अJतमनाचा
x
समतोल एकदाचा नˆ झाला. पण तरीही मी घाब•न qलो नाही. हा fहास मला न¬सªगक
वाटला; शोध लागWयापbव—4 जMN .दवस मला परत िमळाI अा*त असJ वाटलJ. जाNवारी
म.हnयातला तो एक सMJदर, $व[छ .दवस होता. बफÑ िज” .वतळलJ होतJ .त” पावलHखाली अोल
होती, पण डोOयावर ढग नjह:. रीजJटस् पाकम›m
Ñ
सवZ
x पÝयH4 अािण .कड‘H4 .हवा]यातI
अावाज mत हो:, अािण वसJत ऋतbतI गोड वास दाटI हो:. मी एका बाकावर उnहात बसलो
होतो, अािण मा{यातला पशb मनात मHडT खात होता. माझJ न¬.तक अJग काहीसJ सM$तावIलJ होतJ,
`ायिv¦ नJतर घTऊ असJ अा´ासन yत होतJ; पण अजbन GयाचJ चलनवलन सM• झालJ नjहतJ.
मला वाटलJ की काही जरी झालJ तरी मी भोवताल[या माणसHसारखाच अा*. मग मी मनाशीच
हसलो, अािण चHगeया कामHकरता मा{यात असIला उGसाह अािण इतर माणसH[या
.नि€’य:त अ›याßत असIलJ अाळशी ’ौयx यHची तMलना क• लागलो. अािण हा अाGम`ौढीपर
.वचार @या zणी मा{या मनात अाला न अाला तोच मला कसJसJच झालJ, भयJकर वHतीची
भावना झाली अािण माझJ अJग `चJड थरथर कापb लागलJ. या सJaदना हळbहळb कमी झाeया
अािण मला ग±ानी अाली. अािण जसजशी तीही उतरली, तसतसJ मा{या लzात mऊ लागलJ की
मा{या .वचारH[या पोतात फरक झाला अा*, अािण काहीशी जादा .धटाई, सJकटा.वषयीची
Ÿ.फ.करी, अािण जबाबदाfयH4 पाश .वरघळeयाची भावना बळावली अा*. मी खाली पाहतो
तो मा{या अाकसIeया अवयवHवर कपडT कSही ल\बत हो:, अािण मा{या गMड¹यावरचा हात
व]याव]यHचा अािण gसाळ होता. मी पMnहा एकदा एडवडx हाइड बनलो होतो. एका zणापbव—
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मला सवrकडbन मान िमळत होता, मा{याकडT प¬सा होता, लोकHचJ `Tम होतJ, अािण घरी डाय‰नग
•मम›m मा{यासाठी œवणाचा सरJजाम तयार होता. अािण याउलट अाता मी सवx
मानवजातीचJ सावज बनलो होतो, माझा तपास चालb होता, मी Ÿघर होतो, मला खMनी •हणbन
अोळखत हो:, अािण फाशीचा दोर मा{यावर हOक सHगत होता.
माझी बM•ी ग\धळली, पण पbणपणT
x
कUचकामी ठरली नाही. एक गोˆ मला अNकदा जाणवIली
अा*: मा{या ™सfया jयिOतमGवात असताना मा{या सJ·ा जा$त तीÝण होत असत अािण माझJ
भान जा$त ताणIeया अव$”त अS. GयामMळT झालJ असJ की िज” जी.कल कदािचत खचbन qला
असता .त” `सJगाचJ मह•व अोळखbन हाइड पMढT सरसावला. माझी रसायनJ मा{या वर[या
खोलीतeया कपाटात होती. GयH[यापयत
Š मी पोहोचणार कसा? कपाळ दोnही हातHनी कU$क•न
टाकत हा `¯न सोडवWयाचा मी `यGन क• लागलो. `योगशाळTचJ दार मी बJद gलJ होतJ. मी जर
घरातbन जाWयाचा `यGन gला तर माझTच नोकर मला फासावर पाठवतील. ™सfया कUणा[या
तरी ह$: * क•न घTतलJ पा.हœ * मा{या लzात अालJ, अािण मला ल©.नयनची अाठवण झाली.
Gयाला गाठणार कसJ अािण GयाचJ मन वळवणार कसJ? मला र$Gयातच अटक झाली नाही असJ
जरी ग6हीत धरलJ, तरी Gया[यासमोर मी पोहोचणार कसा? @याला पा.हeयावर नावड उGपnन
jहावी असा मी अनोळखी माणbस एका `.स• डॉOटरला Gया[या िमZाची – डॉOटर जी.कलची
– खोली धMJडाळायला कसा राजी क•? अािण मग मला अाठवलJ की मा{या मbळ[या
jयिOतमGवातला एक .ह$सा अजbन िशeलक अा*; मला $वत:चJ ह$ताzर काढता mत होतJ. ही
.ठणगी एकदा डोOयात चमकताच, @या र$GयाN मला जावJ लागणार होतJ तो सMरवातीपासbन
‚वटपयत
Š उजळला.
अािण GयानJतर, मा{या अJगावर4 कपडT मी जमतील .ततg साव•न घTतI, जवळbन जाणाfया
एका भाड‘ा[या घोडागाडीला हात gला, अािण पोटलJ
x ड $Àीटमधeया एका हॉoलचJ नाव मला
अाठवलJ .त” जाऊन पोहोचलो. मा{या अवताराकडT बघbन àायjहरला हसb अाव>ना. (कारण तो
चHगलाच हा$या$पद होता, मग Gया कपड‘Hत लपIeयाचJ भ.वतjय .कतीही क£ण का अSना.)
राzसी सJतापा[या झटOयाN मी Gया[यावर दात .वचकताच Gया[या 4हfयावरचJ हसb करपbन
qलJ ही गोˆ Gया[या अािण Gयाही1zा मा{या द6ˆीN बरीच झाली, कारण मी Gयाला बसWया[या
जाqव•न खाली अोढWया[या Ÿतातच होतो. मी हॉoलम›m िशरलो :jहा माझा 4हरा इतका
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खMनशी होता की नोकरHचा थरकाप झाला. मा{या हœरीत एकVकHशी नजरानजर करWयाचJही
धाडस न करता GयHनी लाळघोoपणाN माझी फमwनJ ऐकlन घTतली. : मला एका खाजगी खोलीत
घTऊन qI अािण िल.हWयाची सामM¶ी घTऊन अाI. जीव जाईल •हणbन घाबरणारा, अ.त>की
सJतापाN थरथरणारा, अJगHगात खbन चढIला अािण घाव घालायला लसलसणारा हा हाइड
मला नवाच होता. पण तरीही `ाणी Ãशार होता. मनाचा `चJड .ह या क•न GयाN अापला
सJताप अावरला, अािण एक ल©.नयनला अािण एक पbलला अशी दोन मह•वाची पZJ िल.हली.
अािण ती पो$टात पडली अा*त याचा पMरावा हाती असावा •हणbन ती रिज$टर करायची सbचना
yऊन बा*र पाठवbन .दली.
GयानJतर तो अ¤खा .दवसभर Gया खाजगी खोलीम›m .व$तवासमोर नखJ चावत बसbन रा.हला.
एकट्याN अापली भीती ग\जारत GयाN .त” œवण gलJ. aटर समोर थरथर कापत उभा होता.
œjहा पbणx अJधार झाला, :jहा एका बJद घोडागाडीम›m तो कोपfयात बसला अािण शहरातeया
र$GयHवर इकडT.तकडT भटकl लागला. मी 'तो' •हणतो; मला 'मी' •हणता mत नाही. Gया
नरकातeया `ाWयाम›m मानवी असJ काहीही नjहतJ; भीती अािण घ6णा यािशवाय Gया[याम›m
™सरJ काहीही तगb शकत नjहतJ. àायjहरला सJशय mतो अा* असJ वाटb लागताच Gयाला रजा
yऊन तो पायीच ‰हडb लागला. Gया4 कपडT Gयाला होत नjह:, GयामMळT राZी m जा
करणाfयHम›m तो चHगलाच उठbन .दसत होता. Gया दोन .हणकस उम— Gया[या शरीरात
वादळा`माणT थ¬मान घालत होGया. भीतीN .प[छा पMरवIeया अव$”त तो भरभर चालत होता.
$वत:शीच बडबडत, तMरळक वदळ
x असIeया र$GयHव•न लपत छपत सरकत होता; म›यराZीला
अजbन .कती िम.नटJ रा.हली याचा .ह‚ब करत होता. एकदा एक बाई Gया[याशी बोलली अािण
मला वाटतJ काडT1टी .वकत घTता का असJ .वचा• लागली. GयाN .त[या थोबाडीत मारली, तशी
ती पळbन qली.
ल©.नयनकडT œjहा मी मा{या •पात परत अालो :jहा मा{या जMnया िमZाला जी दहशत बसली
ती पाuन मा{यावरही कदािचत थोडाफार प.रणाम झाला अSल; पण मला नीट अाठवत नाही.
Gयाअाधी4 काही तास जS qI Gया.वषयी मा{या मनात जी अप.रिमत घ6णा साठIली होती,
.त[या मानाN तो समM²ात एक ”Jब फOत होता. मी बदललो होतो. मला अाता छळत होती ती
फाशी जाWयाची भीती नj*, तर हाइड असWयाची भीती. ल©.नयनN माझी जी .नभGसना
x x gली,
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ती मी $वYनात घडत असावी तशी ऐकlन घTतली. मा{या घरी मी परतलो अािण .बछाnयात
िशरलो तोही $वYनात असावा तसाच. Gया .दवशी[या दगदगीनJतर मला अशी गाढ अािण खोल
झोप लागली, की मला .पडणाfया ™:$वYनHनाही ती मोडता अाली नाही. मी सकाळी उठलो
:jहा हादरIला, कमजोर झाIला पण ताजातवाना होतो. मा{याम›m जो पशb झोपला होता,
Gयाब¨ल अजbनही मला घ6णा अािण भीती वाटत होती, अािण अादeया .दवसाची महाभयJकर
अ.रˆJ मी .वसरलो नjहतो. पण अाता मी मा{या $वत:[या घरी होतो, अािण रसायनJ
हाताशीच होती. सMटका झाeयाब¨ल क¥त·:ची भावना इतकी `बळ होती, की मा{या अा‚[या
`खर:शी ती जवळजवळ $पधw क• लागली होती.
nयाहारी झाeयानJतर मी कोटया
x डम›m
x
हaतeया गारjयाची मजा चाखत रमतगमत चालत होतो,
अािण Gयाचaळी अापलJ •प पालटतJ अा* याची वद— yणाfया Gया वणनातीत
x
सJaदना मला
पMnहा झाeया. कसाबसा मी खोलीचा अासरा गाठतो न गाठतो तोच शरीराला अाग लावणाfया
अािण शरीर गोठवbन टाकणाfया हाइड[या अिभलाषा पMnहा एकदा मा{यात Xळb लागeया
होGया. या aळTला पbविx $थतीत परत mWयासाठी मला ™Yपट डोस ¹यावा लागला; पण ™दÇव
•हणœ, सहा तासHनी, मी .व$तवाकडT िखnनपणT बघत बसIलो असताना, Gया aदना परत
अाeया अािण रसायन पMnहा ¹यावJ लागलJ. सारHश काय की Gया .दवसापासbन, दमछाक करणारी
झटापट क•नच अािण :ही रसायन घTतeयानJतर अगदी थोडाच काळ, मी जी.कलचा 4हरा
पHघ• शकत अS. राZी ‰कवा .दवसा, कोणGयाही aळी, मला शरीराम›m ती सbचक थरथर
जाणa; इतकiच नj* तर मी झोपलो, ‰कवा खMच—त डMलकी जरी काढली तरी हाइड •हणbनच
जागा होत अS. मी .न²ानाश अोढवbन घTतला, अािण या सतत „डसावणाfया सJकटाचा असा
महा`चJड ताण मा{यावर mऊन बसला, की तो मानवी सहनशOती[या ह¨ीत अSल अशी मी
कeपनाही gली नjहती. @वराN माझJ शरीर खाऊन टाकlन .रकामJ gलJ. शरीराN अािण मनाN
मी ™बळा अािण हतबल झालो, अािण मा{या ™सfया •पाची धा$ती हा एकच .वषय मा{यात
घर क•न रा.हला. जर मी झोपलो ‰कवा रसायनाचा प.रणाम जर कमी झाला, तर मधली
ि$थती जवळजवळ टाळbनच माझJ शरीर इकडbन .तकडT उडी घTत अS. (कारण बदल होताना[या
aदना .दवÚ.दवस कमी होत चालeया होGया.) नjया ि$थतीत माझJ कeपना.व´ भयानक
द6¯यHनी अोत`ोत भ•न जाई, @यHमाq काही कारणही नाही अशा .तर$कारा[या भावनHनी
माझा अJतराGमा उकळb लाq, अािण अायM€याचा उnमाद इतका उतb जाई की शरीरात तो
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माaनासा होत अS.
जी.कल जसजसा अाजा• लागला, तसतशी हाइडची ताकद वाढत qली. अाता दोघTही
एकVकHचा .ततकाच .तर$कार करत हो:. जी.कल[या बाजbN हा `¯न अJत:`TरणTचा होता.
अापeया सJ·Tत काही `माणात .ह$Sदार असणाfया अािण अापeया म6Gयbत सहवारसा असणाfया
†ा `ाWयाची एकlण एक .वक¥ती GयाN अाता पा.हली होती, अािण * सामा.यक धाq हाच
Gया[या ™:खातला सवw.धक OIशदायक भाग होता. पण GयाहीपलीकडT जाऊन, हाइडला
अायM€या.वषयी इतका उnमाद असbनही, जी.कल Gयाला gवळ खल$व•पच नj* तर
जीवस6ˆीपासbन उपरा समजत होता. धOकादायक गोˆ Nमकी हीच होती, की ही ख|}यातली
बMळबMळीत घाण अावाज काढत अS अािण ‰कचाळत अS, हा अाकारहीन धMरळा हावभाव करत
अS अािण गMn*गारी करत अS; œ VIलJ अािण •पहीन अा* GयाN जीवनाचJ $थान .हसकावbन
घTतलJ होतJ. बJडाळी क• पाहणारJ * अभ² Gयाला बायको1zाही घ¡ .बलगbन बसलJ होतJ;
Gया[या मHसात £तbन बसIeया डो]या1zाही : Gया[या जवळ होतJ. Gयाची पMटपbट अािण
जnमाला mWयाची धडपड Gयाला ऐकावी लागत होती; अािण गाफीलपणा[या कोणGयाही zणी,
झो1चा फायदा उठवbन, Gया[यावर कडी क•न : Gयाला Ãसकावbन लावत होतJ.
हाइडला जी.कलब¨ल वाटणारा .तर$कार aग]या जातीचा होता. फाशी[या दोराची दहशत
असeयामMळT Gयाला पMnहा पMnहा ताGपMरती अाGमहGया क•न माणसाऐवजी माणसाचा अJश बनbन
राहWयाची ™ यम भbिमका पGकरावी लागत अS. पण अापeयाला अशी गरज पडावी याचJ Gयाला
व¬ष•य होतJ, अािण जी.कल जो न¬रा¯या[या घळीत पडIला होता, Gया अव$”चा Gयाला
.तर$कार वाo. अापeयाला तM[छ:ची वागणbक िमळावी याचा Gयाला राग mई, अािण •हणbनच
तो मा{यावर माकडासारखी कUरघोडी करWयाचा `यGन करी. मा{या अzरात मा{या पM$तकHवर
धमÁ•Hची
x
*टाळणी करणा> ‚> मारी अािण माझी पZJ जाळbन टाकी. मा{या व.डलHचJ
त¬लिचZही GयाN नˆ क•न टाकलJ. जर Gयाला मरणाची भीती नसती तर gjहाच माझJ वाटोळJ
करWयासाठी GयाN $वत:चJ वाटोळJ क•न घTतलJ असतJ. पण Gयाचा जगWयाचा सोस अचJबा
करWयासारखा अा*. माझी अव$था Gया[या पMढची अा*. Gया[या नMसGया .वचाराNही मला
िशसारी m: अािण गाZJ थJडावतात; पण Gयाला वाटणाfया †ा अासOतीमागची भावना.ववशता
अािण असहायता œjहा मला .दस:, अािण अाGमहGया क•न Gयाला सJपवbन टाकणJ मा{या
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हातात अा* याची Gयाला वाटणारी भीती œjहा मी अाठवतो, :jहा मला Gयाची कीव m:.
* वणन
x फार लHबवbन उपयोग नाही, अािण अाता मला अगदी aळ नाही. इतOया aदना यापbव—
कोणी सोसIeया नाहीत एवढJ सH.गतलJ तरी पM>. पण हळbहळb सवयीचा प.रणाम असा झाला,
की Gया aदना शमeया जरी नसeया तरी व6¦ीम›m एक कोडqपणा, अािण .नरा‚पोटी जnमIला
शरणागतीचा भाव mऊ लागला. माझी अशी िशzा कदािचत वषwनMवषÜ चालb रा.हली असती,
पण अाता उ¾वIeया एका नjया सJकटामMळT माझा $वभाव अािण माझा त\डवळा यHपासbन
माझी फारकत झाIली अा*. मा{याकडचा zाराचा साठा प.हeया `योगानJतर पMnहा अाणIला
नjहता, अािण तो अाता कमी पडb लागला. मी नवीन माल ख>दी gला अािण रसायन तयार
क•न पा.हलJ. उकळी अाली, प.हeयHदा रJग बदलला पण ™सfयHदा बदलला नाही. मी :
Yयायलो पण काही प.रणाम झाला नाही. सगळJ लJडन मी धMJडाळलJ अा* * पbल तMला सHqलच,
पण Gयातbन काही .न€पnन झालJ नाही. माझा प.हला साठा अशM• होता अािण Gयात असIeया
Gया अ·ात घटकामMळTच रसायनाला गMण अाIला होता, अशी अाता माझी खाZी झाली अा*.
म›यJतरी अाठवडाभर लोटला अा*. जMना साठƒाप¬की िशeलक रा.हIeया अगदी ‚वट[या
भMकटी[या `भावाखाली मी हा मजकlर पMरा करतो अा*. जर काही चमGकार न घडला, तर *¸ी
जी.कल $वत:4 .वचार क• शgल ‰कवा अारशात $वत:चा 4हरा बघb शgल (तोसM•ा .बचारा
.कती पालटIला!) अशी ही ‚वटची aळ अा*. * िलखाण सJपवायला मला फार aळ घTऊन
चालणार नाही. माझा अ.तशय धोरणीपणा अािण अ.तशय जोरावर असIलJ नशीब या दोह\चा
समnवय हा मजकlर अा¦ापयत
Š नˆ न jहायला कारणीभbत अा*. जर मी िलहीत असतानाच
मला कायापालट होWया4 झटg अाI, तर हाइड या4 फाडbन तMकडT क•न टाकील; पण मी *
िलuन बाजbला ठTवeयानJतर काही aळ qला अSल तर माZ Gयाचा कमालीचा $वाथ—पणा अािण
`सJगावधान यHमMळT Gया[या पाशवी ™ˆाjयापासbन : बÃ:क पMnहा एकदा वा4ल. अा•हा
दोघHभोवती œ सJकट aटोळT घालतJ अा*, GयामMळT Gया[यात बदल झाला अा* अािण तो खचbन
qला अा*. अा¦ापासbन अ›यw तासाN, अGयJत घ6णा$पद असJ : jयिOतमGव पMnहा एकदा अािण
याaळी कायमचJ अJगात सामावbन घTतeयानJतर मी एकतर थरथरत, रडत मा{या खMच—त बसbन
राहीन, नाहीतर भीती[या अJमलाखाली कानात `ाण अाणbन, सJकटाची चाuल yणारा
सbÝमा.तसbÝम अावाज .टपWयाचा `यGन करत या खोलीत mरझाfया घालत राहीन. जगा[या
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पाठीवर मला अाता ™सरी जागा रा.हIली नाही. हाइड फाशी जाईल का? की ‚वट[या zणी
$वत:ची सMटका क•न घTWयाचJ धाडस Gया[या अJगी अSल? मला मा.हत नाही, अािण मला
पवwही नाही. मा{या म6Gयbचा खरा zण हाच अा*. यापMढT œ होईल : ™सfयाला होईल. अािण
•हणbनच, Iखणी खाली ठTवbन माझा हा कबMलीजबाब मोहरबJद करWया[या तयारीत असतानाच,
Gया ™दÇवी *¸ी जी.कल[या अायM€याचा मी ‚वट करतो अा*.
❈ ❈
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म"ड$कस$'त

एक हायक& तीन अोळ-चा बन0ला असतो. 3नयम असा अा5 की 6यात वा89ण;<ची (syllables) स<=या
५-७-५ असायला हवी. पण काAकोरपण9 पा3हल< तर 5 3वधान प;णD बरोबर नाही, कारण E6यFात

पार<पा3रक जपानी 3नयम वा89ण;<Hया नI5 तर 'अोन' Hया प3रभाष9त अा5त. काही शMद अO अा5त की
PयQत िजतS अोन 3ततSच वा89ण; अा5त, पण काह-Hया बाबतीत दोहTत फारकत होV. लघX अFर YहणZ
एक अोन, अािण दीघD अFर YहणZ दोन अोन अस< ढोबळ माना\ Yहणता ]ईल, पण या 3वषयात गX<तागX<त
बरीच अा5.

या`रीज हायक&मध9 एक '3कगो' (ऋतXस;चक शMद) अािण एक '3कbजी' (अाधारशMद) असावा असा द<डक

अा5. कdठfया ऋत;साठी कdठ0 3कगो वापरायg याg काही पार<पा3रक स<Sत अा5त. उदाहरणाथ,D
'अोिचबा' (= गळ0ली पान<) मXळ9 िशिशरऋतX (kकवा िशिशरतX)D स;िचत होतो.

'3कbजी' ची Iया=या करण< सोप< नाही, पण उदाहरणाथ,D 'बोल; नको ना!' kकवा '3कती ग< धडपडVस' या
वाmयQत0 'ना' अािण 'ग<' 5 3कbजी अा5त अस< Yहणता ]ईल.

जपानी भाष9तला सवnत E3सo मानला जाणारा हायक& मा6सXअो बाशो या कवी\ १६८६ साली िल3हला:
(०) फdt इS या / कावाझX तो3बकोमX / िमझX नो अोतो
wवनागरीत िल3हfयामXळ9 ५-७-५ ही रचना सहज लFात ]V. या हायक&च< तXल\\ सरळ भाषQतर अस<:
(१) जXन< एक तळ< / xड;क अात उडी घ9तो / पाyयाचा अावाज
या (अािण पXढHया E6]क) भाषQतरात मी वा89ण;<चा हा 3हzब सQभाळला अा5 (उदाहरणाथ,D पा•yया•चा
= ३ वा89ण;, अा•वाज् = २ वा89ण;).
म;ळ हायक&मध9 'या' हा 3कbजी अा5, अािण 'कावाझX' (= xड;क) या 3कगोमXळ9 वस<तऋत; स;िचत होतो.
'अोतो' हा onomatopoeia (~व3नस;चक शMद) अा5, VIहा 'पाyयाचा अावाज' ऐवजी 'डXबXmकन्
अावाज' अस< Yहणता ]ईल.
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अावाज' अस< Yहणता ]ईल.
जपानी अािण मराठी यQHया अावाजQत साYय अा5 हा शोध E6]क शाळकरी (मराठी) मXलाला SIहातरी
लागतो. उदाहरणाथ,D 'साकdरा' हा शMद मराठी नसला तरी अस; शSलसा वाटतो. या कfप\त;न E9रणा
घ9ऊन S0ल< पXढील भाषQतर पहा:

(२) 3फकीर काय मला / कोण तो वQझोटा बोका / माझा नI5 तो
'xड;क' या शMदाचा ‚गळा अथD लाव;न S0ल< भाषQतर:
(३) Eाचीन पXƒकरात / िशर0 म<ड;कऋषी / उमटला अTकार
'राना' चा ल„3टन अथD मनात अाण;न S0ल< भाषQतर:
(४) डोहाHया मनात / रानाच< E3तkबब / 3करकन्
D
शीळ
❈ ❈

97

र"#बलर &. १३४ (श,नवार, २९ ज2न १७५१)

────────────

From: The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson, vol. IV, The Rambler, No. 134,
pages 345-349. Edited by W. J. Bate and Albrecht B. Strauss, Yale University Press, New
Haven and London, 1969.
────────────

Quis scit, an adjiciant hodiernae crastina summae
Tempora di superi?
(Horace, Odes, Book IV, verse 7, lines 17-18)
क"णास ठा' किळकाळा*या मनात दड1 काही
अाय56या*या बखरीत उ;ा< अ=ल पान वा नाही

कAपBत घोळत अस1Aया अBक EवषयGपHकी कशावर अाज< पK ि लहा' यावर मी काल सकाळी
Eवचार करीत बसलो होतो. मनन करMयाचा Nकिचत OयPन कQन काही Eनणय
R झाला नाही, तसा
TणोTणी माझा धीर कमी होत चालला, स5रवातीला V1Aया योजBपासWन माXया कAपना भरकटW
लागAया, अािण एका;ा Bम]या Eवषयावर ि ^थरपण` Eवचार करMयाऐवजी तो करता bतो का c मी
पाहात माK राEहलो; dवटी छापखाfयातWन Eनरोप अाAयानgतर hा भासमान iचतनातWन जागा झालो:
जी तरतWद करMयाEवषयी अशा तjcB मी Eन6काळजी राEहलो होतो Eतची 'ळ bऊन ठ`प1ली होती,
अािण Eकतीही शgकाl^त Nकवा मgद जरी असलो तरीस5mा िलEहण` अाता मला भाग होn.
जीवनातला कोणताही Oसgग Nकवा सopी< कोणnही दशन
R सामावWन घ`ऊ शVल इतका rयाचा
अाराखडा सवसमा'शक
R
अािण वHEवsयपWणR अाc अशा 1खकावर ताबडतोबीB ि लखाण करMयाची
पाळी bण` ही काही Pया*या कामात मोठी अडचण नtc c जरी खu अस1, तरीvखील w अटळपण`
करा' लागणार होn अािण अाळसात घालव1Aया OPbक Tणासरशी w अEधकाEधक अवघड होत
चाल1 होn n इतका 'ळ लGबणीवर टाकAयाबxल अाPमNनदा करMयापासWन मी ^वत:ला परावoy कQ
शकलो नाही. पण तरीही, झटWन काम करण` गरw< ठuपयत
z 'ळ दवडणारा मी, झटWन काम करण`
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tयथR ठuपयत
z 'ळ दवडणाjया, Eकतीही Oमाणात Eनlह Nकवा OयPन कQनही Eनसट1Aया सgधी प5fहा
िमळवW न शकणाjया, अािण ^वत:*याच Eन6काळजीपणाम5ळ` अाशाहीन {रव^था व बरड {:ख अोढवWन
घ`णाjया ब}nकG~Tा •`€ अाc, अशी अापली ख5शामत अापण कQन घ`ऊ शकतो hा भावBत
थोडाफार अानgद होता.
नीEत'‚यGचा उपvश Nकवा ब5mीचा तगादा Eकतीही जरी असला, तरीvखील rयापासWन dवटी स5टका
नाही c ठाऊक अाc n लGबणीवर टाकMयाची परवानगी ^वत:ला vMयाचा अEवचार हा एक
थोडƒाफार Oमाणात सव„*याच मनात अाढळणारा कमक"वतपणा अाc; अािण अEतशय ि चकाटीB
Pयाला w त…ड vतात PयGनाही अन5भव असा bतो की हा Eवकार PयG*या मनातला सव†Eधक Oबळ
जरी नसला तरी सव†Eधक नाठाळ असतो, अािण Pयाचा प5fहाप5fहा पराभव जरी होत ‡ला तरी नp न
होता तो Bहमी नtयाB हA1 चढवीत असतो.
अथ†त वतमानासg
R
बध
g ी Eवdष अा^था असण`, अािण जवळ असAयाम5ळ` खोलवर पEरणाम करMयाची
rयाची Tमता अाc Pयाचकड` सव†Eधक लT प5रव1 जाण` साहिजक अाc. अािण ˆहणWनच एकादी ती‰
'दना सहन करावी लागणार अ=ल, अथवा मोठ` सgकट अgगावर Šया' लागणार अ=ल तर अशा 'ळी
कAपनाश]ती*या मोहGपासWन ^वत:ला पWणपण`
R
अिल‹त ठ`वण` अापAया EततV= श]य होत नाही; अाज
जो अाधार अथवा w बळ हाताशी नाही ती उ;ापरवा अापAयाला ि मळतील hावर अापण लागलीच
EवŒास ठ`वतो; अािण अाणीबाणीची जी 'ळ Vtहाच bऊ नb अशी अापली इ*छा असn, ती अजWन
प56कळ अgतरावर अाc अशी अापली सहजी खाKी पटn.
अशा रीतीB iचn*या सावटाखाली अाय56य•म मरगळत EनघWन जातो, अािण उ;ा सकाळी जो उडWन
जाणार अाc तो धीर 'चMयात, rया dवटास जाMयाची अाशा Žताचीच अाc अशा योजना
अाखMयात, अािण ^वत:*या भी•nची समजWन काढMयासाठी चालवWन जरी घ`तAया तरी rयGचा
फोलपणा अापण अोळखWन असतो अशा सबबी शोधMयात Pयाचा tयय होतो. {:ख]1शा< Eवचार
सतत मनात घोळवत राEहAयाम5ळ` अापला Eनध†र दर ताशी ढासळत जातो; अापAया भीतीला
जसज= अापण शरण जातो तसतसा Eतचा अgमल Eव^तारतो; rया अEनpाची अापAयाला धा^ती
वाटn n अgगावर घ`ऊन Pयाचा पाडाव rया कालावधीत करता अाला असता तो अापण वाया घालवतो
इतVच नtc; तर चालढकल कQनही अापAया अडचण•त वजनी भर पड1ली नाही अशी wtहा
पEरि^थती असn ntहाही PयGची एकसारखी दहशत वाटत राEहAयाम5ळ` PयG*यावर मात करMयाची
अापली श]ती कमी होn. wtहा अEनp` टाळता bMयासारखी नसतात ntहा OतीT`चा कालखgड
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अाक"िg चत करMयात, अापण पळWन ‡लो तर जी EवŠB अापAयाही~Tा 'गाB मागWन bतील अशGना
त…ड vMयात, अािण अEनि‘तीतWन उ’वणाu अgत:सgघषR Nकवा वाट पाहMयातली iचता टाळWन PयGचा
Vवळ वा^तEवक जाच nवढा सहन करMयातच शहाणपण अाc.
सोसMया~Tा क“ती Eकतीतरी सोपी असn; अािण तरीvखील, अाळसाम5ळ`, ˆहणwच Vवळ चलनवलन
करMयाची अEन*छा असAयाम5ळ` जीवनाचा Oवाह अड1ला अापण OEतEदनी पाहतो, अािण अ=
EकPbकजण अापAयाला Eदसतात की जी कोणती व^तW न ि मळाAयाम5ळ` n अाशाळभWत अाcत Eत*या
उपभोगापासWन Vवळ ^वत:*या Eनि6•यnम5ळ` n वgिचत राEह11 अाcत. कEवकAपB*या OGतात
ट”टल
• सला झा1Aया ि शT`बxल काही Oमाणात कणव बाळगायला जागा अाc, कारण भोवताली
लटकणारी फळ` Pया*या हातापासWन लGब पळत असत; परgत5 ट”टल
• स*याच 'दना सहन करीत
असतानाही PयG< शमन करMयासाठी ^वत:चा हात w उgचावत नाहीत, अशGनी काय ˆहणWन
सहान5भत
W ीची अ~Tा करावी?
अाज*या स5^ताव1Aया EपढीतAया लोकGमsb क"रक"री अािण त•ारी माK बोकाळAया अाcत; Eनtवळ
Eरकामपणा अािण शgVखोरपणाम5ळ` जी अ^व^थता उ’वn Eत*यातWन hा क"रक"री Eनपजतात, अािण
hा त•ार•*या मा‡ w Kास अाcत n Eनकालात काढण` PयG*याच अावा]यात अाc. अाळसाचा सgबgध
Bहमी ि भK`पणाशी जोडला जातो. भीती ही एकतर यशाEवषयी Eनराशा उPपfन कQन OयPन
म5ळातWनच रोखn; Nकवा Eनlह नसताना Eद1Aया लढ्यGना Bहमी bणाu अपयश व कp टाळMयाची
सततची इ*छा याम5ळ` मनावर अgशाअgशाB खोट˜ा दडपणGचा पगडा बसतो. पण भीती, मग ती
मWळची असो Nकवा नgतर पPकर1ली असो, एकदा का कAपनाश]तीचा प5रा क™जा घ`ती झाली की
Eवनाशदशš OEतमा रgगवMयाकEरता Eतला राबवAया›रीज राहात नाही; उपयोगी कामात गकœ रा•न
Pया पळवWन लावAया नाहीत तर žडसावणाjया vखाtयGनी लागलीच Eतला झाकोळWन टाकतात, अािण
rया {:खGनी सवच
R ऐEहक जीव थोडƒाफार Oमाणात Eपड11 असतात PयGनीच नtc, तर अजWन जी
अि^तPवातही नाहीत अािण Vवळ भी•nपोटी bणाjया सWŸमदopीलाच Eदसतात अशाही {:खGनी
अाय56याला कट5ता अाणतात.
w लोक स;काळ*या लहरीसाठी भEव6यातAया लाभावर पाणी सोडतात, PयG*यापHकी अाळसात
EथजWन राहणाjयG*याइतकी Eकरकोळीची ि भTा इतर कोणा*याच पदरी पडत नाही. EवकारG< शमन
करMयाची कमीअEधक Tमता अस1Aया क"ठAया ना क"ठAया मौw*या अाहारी बाकी< साu जातात;
पण rया कpGची बिTसी 'ळ*या'ळी ि मळाAया›रीज राहात नाही, Vवळ n टाळMयासाठी अापAया
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कतtयGकड`
R
{लT
R करण`, c ˆहणw खरोखर Tीण मोहGसमोर नGगी टाकण` होय. अाळसाम5ळ`
मन:शGतीची Žगमी कधी होत नाही; ब5mी अािण Eव'क यGची हाक स5^त माणसा*या बgEद^त
दालनाचाही žद करn, अािण Pयाला गादीतWन बाcर ›चMयासाठी जरी Eत< बळ प5रn पड1 नाही
तरीस5mा Pयाला झोपW न vMयाइतकी ती ककश
œ असnच असn. अाय56यातAया उपय5]त कामी w Tण
खचR करा'त असा Eनध†र तो कQ शकत नाही, n Pया*या हाती लागणार नाहीत c पाहणाjया
श]त•कडWन Eहराव1 जातात; ›द अािण प‘ाyाप PयGवर अापला अgमल बसEवतात, अािण जी गोp
ह^तगत करMयासाठी तो इतका उतावळा असतो Eतचा उपभोग Pयाला घ`ऊ vत नाहीत.
rयG*या मानEसक श]त•< चलनवलन अEधक असn अथवा rयGची जाण अEधक ती‰ असn अशGना
Eनि6•य बनवणारी काही 'गळी कारण` अाcत. पाठप5रावा करMयासार¡या अBक गोpी rयाला एकाच
'ळी Eदसतात, Pयाची प56कळदा पर^परEवरोधी इ*छGम5ळ` चलEबचल होn व कोणी OEत^पधš dवटी
Pयाला मा‡ तरी टाकतो, Nकवा नवी अाकषण`
R प5ढ` bतील तसतसा तो मागR बदलतो, अािण प5ढ`
जाMयाऐवजी ^वत:ला ]1श माK vतो. एकाच sbयाकड` Bणाu अBक मागR rयाला Eदसतात PयाB
^वत:ची वतणW
R क काळजीपWवक
R तपासWन पाहायला हवी, न~Tा Vवळ श]याश]यता पडताळMयात व
साधB ज5ळवMयात Pयाची फार श]ती खचR होn, कोणPया र^Pयाची Eनवड करावी hा Eवचारात तो
खोळgबWन राहतो, अािण dवटी काही अपघाताB Pयाचा Oवास खgEडत होतो.
rया*या EवचTण ब5mीला ¢रवर< पEरणाम EदसWन bतात, अािण कोणPयाही Qपuष`कड` लT vताच
rयाला Oगती*या नवीन सgधी व स5धारण`*या नवीन श]यता लTात bतात असा माणWस अापला
सgकAप OPयTात अाणMयासाठी पEरप]व झाला अाc c मानायला सहजी तयार होत नाही; याउलट
तो य5]PयाOय5]PयGची उतरgड तयार करील, एकाच क“तीत अBक cतW साधMयाचा OयPन करील, ग5gताग5gत
वाढवील अािण बारीक क"सर काढत ब=ल; wण`कQन ^वत:*याच योजBत तो ग5रफटतो अािण
'ग'ग£या उExpG*या भाऊगदšत ग…धळWन जातो. नवी वा^तW घ`ताना Eत*यात सवR ^थळGची स¤दय¥
एकK अाणW पाहणारा एका OGतातWन {सjया OGतात tयथR भटकत अाय56य वाया घालवतो. एकाच
घरात OPbक सोय असावी अशी अाशा जो बाळगतो तो कदािचत अBक अाराखड` काढील अािण
पलाEडअोचा अ¦यास करील, पण एक दगड काही बसवणार नाही. एका;ा मह‚वा*या Eवषयावर
lgथ ि लEहMयाचा तो OयPन करील, अािण साधB गोळा करील, 1ख ध5gडाळील, पर^परपWरक व
अाडवळणा*या §ानशाखGचा अ¦यास करील, पण िलEहMयाची अाता अापली तयारी झाली अाc अशा
Eन6कष†पयत
z कधी bणार नाही. Eनद¨षPवाची जो कAपना कQ शकतो Pया< Pयािशवाय सहजी
समाधान होत नाही; अािण Eनद¨षPवापयत
z पोहोचण` श]य नसAयाम5ळ`, अावा]याबाcर अस1Aया

101

उPक“pn*या फोल हtयासापायी चGग1 काही साsय करMयाची सgधी तो गमावWन बसतो.
w काही करMयाची माणसाची इ*छा अ=ल PयाकEरता PयाB झटा' यासाठी अाय56य दीघकाळ
R
असणार नाही ही Eनि‘ती व Pया*या Eनसगदy
R
मय†v•न n कदािचत खWप तोकड` असW शVल ही
श]यता अशा दोघ•करवी तो उ;5]त tहायला हवा. पEर•म घ`त1 तरी यशाची खाKी नसn c कबWल;
कारण Eकतीही 'गवान OयPनGना मoPयW खgEडत कQ शकतो; पण मोलाची कामEगरी करताना rयाचा
dवट झाला Pयाला Eनदान रणGगणावर पतन झाAयाचा मान ि मळतो, अािण Pया*या हातWन Eवजय
जरी Eनसटला असला तरी PयाB झ5gज Eद1ली असn.
❈ ❈
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ही #या क(वता
	
  	
  	
  
"फिलप ला(कनची एक क"वता, अािण 1यान3तर "तच3 भाष7तर:

This	
  Be	
  the	
  Verse
They	
  fuck	
  you	
  up,	
  your	
  mum	
  and	
  dad.	
  
They	
  may	
  not	
  mean	
  to,	
  but	
  they	
  do.
They	
  5ill	
  you	
  with	
  the	
  faults	
  they	
  had	
  
And	
  add	
  some	
  extra,	
  just	
  for	
  you.
But	
  they	
  were	
  fucked	
  up	
  in	
  their	
  turn	
  
By	
  fools	
  in	
  old-‐style	
  hats	
  and	
  coats,
Who	
  half	
  the	
  time	
  were	
  soppy-‐stern	
  
And	
  half	
  at	
  one	
  another’s	
  throats.
Man	
  hands	
  on	
  misery	
  to	
  man.	
  
It	
  deepens	
  like	
  a	
  coastal	
  shelf.
Get	
  out	
  as	
  early	
  as	
  you	
  can,	
  
And	
  don’t	
  have	
  any	
  kids	
  yourself.
❈
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ग7ड मा;न ठ=वतात त>मची, अाई अािण बाबा
तसा BतC नDल 1य7चा, पण Eच होत3 Hवटी
सगJया 1य7Kया दोष7चा, Mतात त>Nहाला ताबा
1यात अाणखी भर घालतात, खास त>मKयासाठी
पण 1याही अाधी होतीच 1य7चीस>Rा मारायला
SअTकल माणस3 ज>नाट कोटटोVया घालणारी
कडकमायाळCपणात Xय7चा "नNमा Yळ Zला
अािण बाकीचा "नNमा, एक[क7शी हाणामारी
हातोहाती "फरतो माणसाKया ]:खाचा घडा
ब Kया अाय>^याचा अ कडCन "वचका
ज[ल "ततTया लवकर यातCन बाBर पडा
अािण त>Nही मा_ "बलक`ल पोर3 काढC नका
❈ ❈
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मी बीळ खण"न प7र+ 9ल+ अा<, अािण > एक@ण AयविDथत जमल+ अा< अस+ वाटत+. बा<Gन पाIहल+
तर फKत एक मोठ+ भगदाड Iदसत+, पण Iतथ"न अात कQठRही रDता नाही; काही पावल+ जाताच कठीण
खडक लागतो. हा चकवा मी <त7प7रDसर तयार 9ला अा<, अशी बढाई काही मला मारायची नाही;
ब0धकामाX Y अZक [य\न मी अधवट
% सोड"न Iद], \य0तलाच तोही एक. पण ^वटी < भगदाड न
ब7जवता तस+च रा_ `ाव+, हाच Iवचार मला ठीक वाटला. अथaत काही चकb इत9 cशार असतात
की \याम7ळRच > फसतात < बाकी कQणाहीdeा मला च0गल+ ठाऊक अा<; अािण या भोकाच+ Iनिमg
होऊन, अाज"बाज"ला तपास करhयासारख+ काहीतरी असाव+ < उगीच इतर0jया लeात अाण"न kण+, <
Iन:स+शय धाlmaच+ अा<. पण मी घाबरट अा<, oकवा 9वळ भीतीपोटी मी < बीळ तयार 9ल+, अस+
जर त7pही समजत असाल तर त7pहाला माझी अोळख नाही अस+ मी pहणRन. या भोकापास"न हजा2क
पावल0वर, सहज बाज"ला ढकलता rईल अशा गवताjया एका झडdखाली Iबळाचा खरा दरवाजा
अा<. तो ि जतका स7रिeत करण+ शKय अा< Iततका अा<. अाता कQणीतरी > गवत त7डव" श9ल oकवा
भसकन अात ढकल" श9ल, अािण मग माझ+ बीळ उघड+ पडRल < मला माsय अा<; अािण तस+ झाल+ तर
कQणीही अात घ7सन
" सगळ+ उt्वDत कG श9ल. (पण तस+ करायच+ अvल, तर \यासाठी काही wxमळ
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कौशzय+ अ+गी असzया{रीज भागणार नाही <ही स0ग"न ठRवतो.) < सगळ+ काही मला च0गल+ माIहती
अा<, अािण अाज यशाjया ि शखरावर अस"नस7tा मला घटकाभरही स+प"ण% मन:श0ती नस> > याच
कारणाम7ळR. \या काळसर गवतातली ती एक जागा ही माझी कमजोरी अा<, अािण कQणाच+तरी
ब7भि7 eत नाक Iत| सतत c+गत+ अा< अशी मला Dव}न+ पडतात. काहीजण इ| असा अाeRप घRतील की
वर घ~ मातीचा बारीक थर अािण खाली भ7सभ7शीत माती अशी योजना कGन मी हा खरा
दरवाजाही भGन काढ" शकलो असतो, अािण मग हव+ •Aहा उकGन वर यायलाही मला Iव^ष
अडचण पडली नसती. पण < IबलकQल शKय नाही. अाणीबाणीची bळ अाली तर मला ताबडतोब
बा<र पळ"न जाhयाची स+धी असायला हवी यातच सावधपणा अा<. {दाची गोl अशी, की अZकदा
Dवत:चा जीव धोKयात घालhयातच सावधपणा असतो. ही सगळी गिणत+ फार Iकचकट अा<त, अािण
तरीही मी ती करत राहतो याच+ एक€व कारण pहणY, 9वळ Dवत:ची ती•ण ब7tी चालवzयाZ
िमळणारा Iनखळ अान+द. मला ताबडतोब पळ"न जाhयाची स+धी असायलाच हवी, अािण याच+ कारण
अस+ की मी Iकतीही जरी दe राIहलो तरी अनdिeत Iद^कड"न हzला होणारच नाही याची काय
खा‚ी अा<? Iबळाjया अगदी अात गा„याम…r मी श0तपणR माझ+ जीवन क†ठत असताना कदािचत
माझा श‚" कQठ"नतरी धी€पणाZ ग7पच"प सरळ मा‡या Iद^Z खणत rतो अा<. \याच+ नाक मा‡याdeा
Iतखट अा< असा काही माझा दावा नाही, कदािचत मला जशी \याची काही माIहती नाही तशी
\यालाही माझी नvल. पण ˆय0ची हाव कधीच भागत नाही अv जिमनीत अ0धळRपणाZ वा‰ल तस+
खणत जाणा2 काही ल7टाG [ाणी असतात, अािण माझ+ बीळ इतक† सवŠर
% पसर]ल+ अा< की ‹Aहा
ना ‹Aहा > \यातzया एखा`ा भ7यारी मागaला धडकतीलच. अथaत मी Dवत:jयाच घरात असण+
अािण \याम7ळR कQठ] रD> कQठR जातात < मला ठाऊक असण+ ही मा‡या दŒlीZ ज€ची बाज" अा<,
\याम7ळR असा एखादा घ7सखोर [ाणी माझ+च ल7सल7शीत भ•य होhयाची शKयता अा<. पण माझ+ अाता
वय होत चालल+ अा<, मा‡याdeा ताकदीZ वरचढ अस]] अZक [ाणी अा<त, अािण माझR श‚"ही
स+•rZ अमाप अा<त, •Aहा एका श‚"पास"न ल0ब पळताना मी wसŽया श‚"jया जबड्यात सापडलो
अस+ही होऊ श9ल. तस+ काहीही होऊ श9ल, पण कQठzयाही पIरिDथतीत पटकन बा<र जायला
दरवाजा जवळच अा< असा मला कायम Iव•ास वाटत असायला हवा, की YणRकGन मी ि जवाjया
अाक0ताZ भ7सभ7शीत माती उकरत असताना – अाई ग+! – श‚"चा दात अचानक मा‡या म0डीत
घ7vल की काय अस+ दडपण रा_ नr. अािण माझR श‚" बा<रच अा<त अस+ नाही, \यात] अZक
जिमनीjया पोटातही अा<त. मी \य0ना अज"नपयत
‘ बिघत]ल+ नाही, पण \य0jयाIवषयी अZक
द+तकथा [चिलत अा<त, अािण माझा \य0jयावर पKका Iव•ास अा<. < [ाणी पाताळात राहतात,
अािण > नKकी कv Iदसतात < द+तकथ0म…rही स0Iगत]ल+ नाही. Y Iबचा2 \य0jया भ•यDथानी
पड] \य0नाही > नीट Iदस]] नाहीत. \य0jया न’स“गक वातावरणात"न, pहणY मातीत"न > rतात,
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\य0jया न•य0jया अोरबाडhयाचा अावाज त7pहाला पायाखाली ऐक@ rतो, अािण •Aहाच त7मची गोl
स+प]ली अस>. इ| त7pही Dवत:jया घरात असhयाdeा खर+तर \य0jया घरात असता. असzया
श‚"+पास"न मला माझा दरवाजाही वाचव" शकणार नाही, oकवा मला वाटत+ ^वटी वाचवhयाऐवजी
बc>क तो माझा घातच करील; पण तरीही एक अाशा pहण"न तो अा<, अािण \याjयािशवाय मला
जगण+ शKय नाही.
म7•य दरवाजा सोडला तर Iबळातzया बाकी अZक •चचो–या, अािण सवसाधारणपणR
%
स7रिeत अशा
भ7यारी रD\य0नी माझा बा<रjया जगाशी स+पक— rतो. य0त"न छान मोकळी हवा अात r>. < रD>
म"ळX उ+दर0नी खण]] अा<त, पण Iबळाjया रचZत मी \य0चा अ+तभaव कGन घRतला अा<.
\य0jयाम7ळR मला बा<रची चा_ल कळ>, अािण या अथaZ स+रeणासाठी \य0चा उपयोग होतो.
यािशवाय ब2च लहानv [ाणी \य0त"न पळत अात rतात अािण अनायाvच मला Iगळ+क™त करता
rतात. एक@ण बीळ न सोडताही पोटाला भाšल इतपत थोडीफार ि शकार मा‡या हाती लाग>, हा
तसा मोठा फायदा अा<.
पण मा‡या Iबळाचा सव›त स7+दर ग7ण pहणY अातली श0तता. मला कब"ल अा<, की ही फसवी अा<.
कQठzयाही eणी œा श0त>jया IठकŽया होऊन सार+ काही स+dल, पण Iनदान याeणी तरी ती इ|
अा<. अZकदा तासनतास मी मा‡या Iबळात भटकत राहतो. कQठR एखा`ा लहानशा [ाhयाची ख7सप"स
ऐक@ r>, पण मा‡या जबड्याjया एका झटKयान+ तीही लšच थ0ब>. काहीbळा कQठ"नतरी माती पड>,
याचा अथ% \या Iठकाणी डागड7जीची गरज अा<. पण < सोडल+ तर कसलाही अावाज असत नाही.
रानात"न एकाच bळी थ+ड अािण उबदार वाŽयाjया झ7ळका rतात. अZकदा अशा bळी मी IनAवळ
समाधानाZ अ+ग ल0ब कGन रD\यात लोळत राहतो. Iहवाळा जवळ rत असताना अाय7•याjया
स+…याकाळी अस+ Dवत:च+ बीळ अासŽयासाठी असण+ ही फार Iदलासा kणारी गोl अा<.
[\rक ^दीड^ गज0वर रDता मोठा कGन मी लहानशा गोलाकार ग7+फा तयार 9zया अा<त. Iत| मी
अ+गाच+ उबदार म7टकQळ+ कGन छान झोप" शकतो. अापण अाय7•यात ि मळवायच+ > सगळ+ ि मळवल+,
अाता काही इjछा उरzया नाहीत या स7खद भावZZ मा‡या घरात मालकीहKकाZ मी झोपतो. अाता
ही माझी ज7नी सवय अा< pहण"न अvल, oकवा या घरातही जी स+कट+ अा<त ती मला उठवhयाइतकी
मोठी अा<त pहण"न अvल, पण प7•कळदा मी गाढ झोdत"न दचक@न जागा होतो अािण कानोसा घRतो.
इ| अहोरा‚ अIवरतपणR न0दणाŽया श0त>चा मी कानोसा घRत राहतो, अािण मग समाधानाZ हस"न
स’लाव]zया शरीराZ प7sहा अाणखी गाढ झोपी जातो. बा<र रD\य0वर अािण रानावन0त भटकणा2
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अv अZक Iबचा2 [ाणी अा<त की ˆय0ना धड अासरा नाही. स+कट0नी चोहोबाज"+नी bढ]] असताना
कQठRतरी पान0jया IढगाŽयात oकवा जातभाइ‘jया कळपात कvबv लप"न राहतात. याउलट सगळीकड"न
स7रिeत अस]zया मा‡या ग7+फžत मी पड"न राहतो – Iबळात अशा पsनास0वर ग7+फा अा<त – अािण
मन माZल तसा झोdत oकवा ड7लKया काढत bळ घालवतो.
मला अस]ला सव›त मोठा धोका pहणY कQणीतरी माझा सरळसरळ पाठलाग करण+, अािण \याjया
खालोखालचा धोका pहणY Iबळाला bढा kण+. अशा bढŸाला त ड kता याव+ यासाठी काळजीप"वक
%
अाखणी कGन, Iबळाjया म…यoबŠपास"न काही अ+तर राख"न, मी माझ+ म7•य दालन बनवल+ अा<.
बाकीच+ सगळ+ बीळ तयार होhयाम…r शारीIरक पIर¡म0deा [खर बौिtक पIर¡म0चा वाटा जाDत
अा<, पण < Iकz]कोठार तयार करhयासाठी मा‡या शरीराjया [\rक अवयवाकड"न पराकोटीX
काबाडकl खच¢ पड]] अा<त. अZक bळा स+प"ण% गिलतगा‚ अवD|म7ळR Iनराश होऊन मी सगळ+
सोड"न khयापयत
‘ अा]लो अा<. धापा टाकत उताणा पड"न मी Iबळाला िशAया Iदzया, अािण कस+बस+
अ+ग अोढत बा<र rऊन सगळ+ काम उघडŸावर टाक@न Iदल+. या साŽयात"न माझ+ मन उडा]ल+ होत+,
अािण परत जाhयाची मला काहीही इjछा उर]ली नAहती. काही Iदवस0न+तर प£ाgाप होऊन मी
परत जाई, Iबळाला कसली इजा न होता सगळ+ काही जस+jया तस+ अा< < पाIहzयावर अान+Šन
जाऊन भिKतगीतच pहणhयाjया ¤तात rई, अािण मग नAया दमाZ कामाला स7¥वात करी. या
कोठाराच+ काम एका कारणाम7ळR उगीचच जाDत अवघड झाल+. (उगीचच अशा अथaZ, की या
जाDतीjया कामाचा Iबळाला तसा काही फायदा झाला नाही.) मा‡या अाराखडŸात कोठार ˆया
जागी ब0धhयाची योजना होती, Zमकी Iतथलीच जमीन वाळ"सारखी भ7सभ7शीत होती; Iतला
अeरश: ठोक@न घ~ाई अाणावी लागली, •Aहा कQठR < उ+च छताच+ गोलाकार स7+दर कोठार तयार झाल+.
पण अशा कामासाठी माझ+ कपाळ सोडल+ तर wसर+ कसल+ही अवजार मा‡याकडR नाही. अािण pहण"न,
मा‡या या कपाळाZ मी Iक\rक रा‚+Iदवस हजारो bळा माती एकसारखी बडवली. कपाळात"न Y+Aहा
रKत rऊ लागल+ •Aहा मला अान+दच झाला, कारण याचा अथ% •भती घ~ होऊ लागzया हो\या. •Aहा
अशा [का2 या कोठारासाठी मी प72प"र मोबदला Iद]ला अा<, < माsय कराव+च लाšल.
माझी सगळी ि शधासाम7,ी मी या कोठारात ठRवतो. Iबळातzया Iबळात ि शकार कGन Y ि मळत+
\याप’की ता\प7र\या गरYला लाšल >वढ+ सोड"न बाकी सगळ+, अािण मी बा<र ि शकारीjया
मोIहम0वGन Y घRऊन rतो > सगळ+, मी इ| साठव"न ठRवतो. कोठार इतक† [च+ड अा< ही सहा मIहZ
प72ल इतकी रसद \याjयात सहज माव>. \याम7ळR मी खा`वDत" इकडRIतकडR ल0ब IवखGन ठRवतो,
\य0ची पाहणी करत अािण तŽहतŽ<X भरप"र वास घRत \य0jयामध"न oहडतो, \य0jयाशी {ळतो अािण
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तरीही एका दŒिleRपात एक@ण Iकती तरत"द अा< याची न द घRऊ शकतो. एवढ+ झाzयावर मग मी
प7sहा कQठR काय ठRवायच+ यात फžरफार कG शकतो, अािण मग चाल" ऋत" कोणता अा< < Iवचारात
घRऊन, अागाऊ Iह^ब कGन ि शकारीX ¤त कG शकतो. काहीbळा रसद इतकी भरप"र अस> की मी
Iबळात rणा2 लहानसहान [ाणी तvच सोड"न kतो, पण कदािचत एका दŒlीन+ < अस+ करण+
शहाणपणाच+ नाही. मा‡या डोKयात सतत स+रeणाX Iवचार असzयाम7ळR, या कामी Iबळाचा सव›त
च0गला वापर कसा कGन घRता rईल याIवषयीjया मा‡या कzपना Iविशl मयakत का होईना पण
सतत बदलत असतात. याम7ळR अZकदा स+रeणासाठी फKत कोठारावर सगळी ि भDत ठRवण+ < मला
धोKयाच+ वाटत+. कारण ^वटी Iबळाjया शाखा उपशाखा ख"प असzयाम7ळR तशा अZक शKयता मा‡या
हाताशी अा<त, \याम7ळR अापली रसद अZक ग7+फ0त थोडीथोडी Iवभाग"न `ावी œातच मला जाDत
शहाणपणा वाटतो. उदाहरणाथ,% मी काही bळा काय करतो की समजा [\rक Iतसरी ग7+फा w§यम
कोठार pहण"न वापरतो, oकवा समजा [\rक चौथी ग7+फा [ाथिमक कोठार pहण"न अािण [\rक wसरी
ग7+फा ग+गाजळी pहण"न ठRवतो. oकवा श‚"ला _ल khयासाठी Iबळाjया काही भागात] गzलीबोळ रसद
साठवताना प"णपणR
% च वगळतो, oकवा काहीbळा Iबळाचा म7•य दरवाजा Iकती ल0ब अा< याचा Iह^ब
लeात घRऊन अधzयामधzया ग7+फाच फKत Iनवडतो. अथaत कोणतीही एक योजना ठरली की ती
अ+मलात अाणताना वाहत7कीच+ प7•कळ काम rऊन पडत+. नीट Iह^ब कGन मग मला अच"क >वढाच
साठा इकड"न IतकडR sयावा लागतो. अाता < काम मी मा‡या सवडीन+ ‹Aहाही सावकाश कG शकतो
< खर+ अा<, अािण < चमचमीत त7कडR त डात धGन इकड"न IतकडR Zताना म…rच हव+ •Aहा कQठRतरी
अारामात बस"न एखादा छोटासा त7कडा म~ करताना मला फार w:ख होत+ अस+ काही नाही. पण
काहीbळा काय होत+, की झोdत"न दचक@न उठzयावर मला अगदी अचानक अस+ वाटत+ की स…याची
सगळी रचना स+प"णपणR
%
च7क]ली अा<, Iतjयाम7ळR मी Iन:•कारण धोका अोढव"न घRत]ला अा<, अािण
अाgाjया अाgा तातडीZ सगळ+ बदलल+ पाIहY. अशा bळी मी कमालीचा ¤च’न होतो. मग मी
झोपाळलो अा< की थकलो अा< याची काहीही पवa न करता स’राव’रा धावत स7टतो, Iह^ब करत
बसायला मला bळ नसतो, अािण स+प"ण% Iवचारप"वक
% नवीन Iनद¨ष योजना अाखhयाऐवजी होत+ काय,
की मी Y काही Iदvल > दातात धGन अोढत, कhहत, धापा टाकत इकडRIतकडR अडखळत राहतो.
स…याjया रचZम…r मला इतका कमालीचा धोका Iदस" लागतो की तीत कसलाही जरी बदल 9ला
तरी माझ+ ता\प7रत+ समाधान होत+. अथaत या साŽया [कारात अान+द ि मळावा अस+ काहीही नसत+.
हळ"हळ" मला भान rत+ अािण अापण इत9 का हबकलो होतो < माझ+ मलाच कळRनास+ होत+. मा‡या
Iबळातली जी श0तता मीच मोडली होती ती प7sहा स0धली जा>. मा‡या •ासाबरोबर ती मी अात
खोल शोष"न घRतो, मा‡या अाराम करhयाjया जागी परत जातो, अािण œा नAया ¡म0पायी अIधकच
थक@न झोपी जातो. सकाळी उठzयावर मा‡या दातात"न अज"नही ल बकळणारा काहीतरी उ+दीरoबदीर
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Iदसला की तो Iबनतोड प7रावा बघ"न मला प7sहा रा‚ीjया खटपटीची अाठवण हो>; पण •Aहा तो
साराच [स+ग Dव}ना[माणR वाट" लाग]ला असतो. याउलट काही bळा काय होत+, की अापली सगळी
रसद एकाच Iठकाणी असावी हाच ¤त मला सव¨gम वाट" लागतो. छोटmा छोटmा ग7+फ0त मावणार >
Iकती, अािण > मला प7रणार तरी Iकती? अािण Iत| काही ठRवल+ तर > वा‰त rत+ अािण Dवत:चा
बचाव करhयाचा oकवा िजवाIनशी पळhयाचा [स+ग अाला तर \याचा अडथळाच होईल. अािण त7pही
मला bडŸात काढाल, पण खरी गोl अशी अा< की अापली सगळी रसद एकाचbळी डो–यासमोर
Iदसली नाही तर Dवत:वरचा Iव•ास थोडा तरी कमी होतो. अािण जर ती इ|Iत| IवखGन ठRवली
तर हलवाहलव करताना ती हळ"हळ" कमी नाही का Aहायची? सतत सग–या गzलीबोळ0त उलटस7लट
oहड"न [\rक गोl ि जथzया Iत| अा< की नाही, < काही मी बघत बसणार नाही. रसद IवखGन
ठRवhयाची कzपना म7ळात"न च0गली अा<, पण ती ‹Aहा तर मा‡या म7•य कोठारासारखी अZक कोठार+
असतील तर. pहणR अZक कोठार+! अािण ती ब0धणार कोण?! अािण इतKया उशीरा मा‡या Iबळाjया
अाराखडŸात \य0ना सामाव"न ©यायला अाता वावही नाही. ही मा‡या Iबळातली उणीव अा< < मला
माsय अा<. कQठzयाही वDत"चा फKत एकच नम7ना हाताशी असण+ ही Zहमी उणीवच ठर>. एक गोl
इ| कब"ल करायला हवी. Iबळाच+ सगळ+ ब0धकाम करताना मला सतत अDपl जाणीव होतच होती
की अशी अZक कोठार+ असायला हवीत. जाणीव अDपl खरी, पण मी Iतला [Iतसाद Iदला असता
तर ती Dपl झालीही असती. मी मनोमन ती Dवीकारली नाही, याच+ कारण इत9 [च+ड ¡म मला
झRपतील अस+ मला वाटल+ नाही; इतक†च काय पण < ¡म गरYX अा<त < माsय करhयाइतकीही
मानIसक ताकद मा‡याकडR नAहती. मी कशीतरी मनाची समज"त कGन घRतली की Y बाकी ‹Aहाही
उघडउघड अप7र+ पडल+ असत+, > एक€वाIªतीय अपवाद pहण"न, oकवा €<रबानी pहण"न,
मा‡याबाबतीत प7र+ पडRल; कदािचत हातोडा pहण"न मी वापरतो > माझ+ कपाळ फQट" नr अशी
kवाचीच इjछा अvल. \याम7ळR मा‡याजवळ अाता एकच कोठार अा<, पण > प7र+ पडRल ही अDपl
अाशा मा‚ मी गमावली अा<. > काहीही असो, अाता मला एकावरच भागवल+ पाIहY, बाकीjया
लहानसहान ग7+फा \याला पयaय pहण"न वापरता rणार नाहीत. हा Iवचार जसजसा बळावतो,
तसतसा मी सगळ+ी रसद बाकीjया ग7+फ0मध"न बा<र काढतो अािण कोठारात परत घRऊन जातो. काही
bळाZ सग–या लहान ग7+फा अािण भ7यारी रD> Iरका€ होऊ लागतात, कोठारात म0साX ढीग जम"
लागतात अािण \य0X bगbगळR अािण एक€क0त ि मसळ]] वास सव‚
% दरवळ" लागतात. यातला
[\rक वास अगदी ख"प ल0बवGनही मी सवयीZ Zमका अोळख" शकतो, अािण यातला [\rक वास
मला खास bग–या कारणासाठी अावडतो. अशाbळी मा‡या मनाला फार बर+ वाटत+. \यान+तरX काही
Iदवस फार समाधानाX जातात. मी मा‡या झोपhयाची जागा हळ"हळ" ट}}याट}}याZ बा<रjया
वत7ळ
% 0त"न कोठाराकडR हलवत Zतो, तसतv < ि मसळ]] वास मा‡या भोवती अIधकाIधक दाट होत
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जातात. अािण मग एका eणी मला अगदी राहवत नाही; एखा`ा रा‚ी कोठारात घ7सन
" मी िजवाjया
कराराZ रसदीवर त7टन
" पडतो, अािण ग7+गी rईपयत
‘ उgमोgम चीज0वर ताव मारतो. अस+ करताना
मजा r> खरी, पण याचbळी धोका [च+ड अा<. अशा [स+गाचा फायदा कसा ©यायचा < जर कQणाला
कळल+ तर तो अ+गावर काहीही ¤त"न न घRता माझा सहजी Iनकाल लाव" श9ल. इ|kखील दोनतीन
म7•य कोठार+ नाहीत याम7ळRच माझा घात होतो; इतका भलामोठा अsनसाठा एका Iठकाणी
असzयाम7ळRच मला भ7रळ पड>. < अस+ होऊ नr यासाठी मी [य\न करतो kखील; अsन अZक
Iठकाणी IवखGन ठRवण+ हाही असाच एक [य\न अा<. पण wद«वाZ यात"न होत+ अस+ की इjछा
मारzयाम7ळR भ"क अाणखी बळाव>, भ79म7ळR ब7िtनाश होतो, अािण \यापायी Dवस+रeणाX माझR ¤त
वा‰ल तv उल‰स7ल‰ होतात.
अशा घटZन+तर डोक† श0त करhयासाठी स+प"ण% Iबळाची पाहणी करhयाचा माझा [घात अा<. मग ˆया
ˆया Iठकाणी गरज अvल Iत| Iत| डागड7जी कGन मी बीळ सोड"न बा<र पडतो, >ही अथaत थोडŸा
अवधीसाठीच. अशाही [स+गी थोडा bळkखील मा‡या Iबळािशवाय राहण+ ही मला फार कडक ि शeा
वाट>, पण मध"नमध"न काही काळ बा<रjया जगाला ¬ट kण+ गरYच+ अा< याची मला जाणीव अा<.
मी Y+Aहा म7•य दरवाˆयापाशी rतो •Aहा \या [स+गाम…r एक [कारच+ ग0भीय% असत+. मी घरी
असताना Iत| कधीही Iफरकत नाही; एवढ+च नA<, तर जो माग% दरवाˆयाकडR जातो \याला ZणाŽया
वळणदार फाटmापास"न मी ल0ब राहतो. अािण Iत| जाण+ सोप+ही नाही, कारण \या भागात मी एक
लहानसहान बोळक0डŸ0चा ग7+ताच तयार कGन ठRव]ला अा<. माझ+ बीळ खणायला मी स7¥वात 9ली
ती Iतथ"न. \या काळी मा‡या अाराखडŸा[माणR सार+ काही प"ण% होईल अशी अाशाही मी कG धजत
नv. IनAवळ {ळकरपणाjया वŒgीZ मी Iतथzया कोपŽयात"न स7¥वात 9ली, अािण स7रवातीjया उत"
जाणाŽया उ\साहात एक च-Aय"हच पोखGन ठRवला. \याbळी मला तो अगदी वाDत7िशरोमणीच
वाटला; पण अाज Iवचारप"वक
% मत म0डायच+ ठरवल+ तर मी अस+ pहणRन, की तो बाकीjया Iबळाला न
शोभणारा सरसकट फालत" [कार अा<. कzपZत तो कQणाला रpय वा‰ल – \या काळी मी मा‡या
अदŒ®य श‚"+ना pहणतही अv, की बाब0नो हा बघा मा‡या घराकडR जाणारा रDता, अािण \या
च-Aय"हाम…r > कv घ7समट"न मरतील याची मनोराˆय+ करीत अv – पण [\यeात तो इतका
तकलाŠ सटरफटर मामला अा<, की कQणी Iनकराचा हzला चढवला oकवा एखादा श‚" ि जवाjया
कराराZ झगड" लागला, तर तो काही Iटकाव धरायचा नाही. Iबळाचा हा भाग मी प7sहा नAयाZ
ब0धावा, असा याचा अथ% होतो का? हा Iनणय
% मी सतत प7ढR ढकलत राहतो, अािण बc>क हा भाग
अा< असाच राहील. \यासाठी अतोनात कl ©याb लागतील < तर अा<च, पण \याहीdeा या कामात
पराकोटीचा धोका अा<. Y+Aहा मी बीळ खणायला स7¥वात 9ली, •Aहा मी \यातzया \यात श0त
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मनाZ काम कG शकत अv; याच+ कारण इतर [स+गी असतो Iततपतच धोका •Aहाही होता. पण
अाज < करायच+ pहटल+ तर सग–या जगाच+ लe IबळाकडR <त7प7रDसर bध"न khयासारख+ होईल, •Aहा
> म7ळीच शKय नाही. अािण या गोlीचा मनाjया एका कोपŽयात मला अान+दही होतो; कारण माझी
ही जी अगदी पIहल+ी काराIगरी, Iतjयाशी मा‡या भावना IनगIडत अा<त < मी नाकाG शकत नाही.
अािण समजा जोराचा हzला झालाच, तर दरवाˆयाजवळची रचना नKकी कशी 9ली pहणY Iतचा
उपयोग होईल? फारफार तर अशी रचना श‚"ला चकवhयासाठी, \याची Iदशाभ"ल करhयासाठी oकवा
\याला थोपव"न धरhयासाठी उपयोगी पडRल, अािण [स+ग अालाच तर स…याची रचनाही एवढ+ कG
शक>. पण जर खरोखरीच जोरदार हzला झाला, तर तो परतवhयासाठी स+प"ण% Iबळातzया [\rक
य+‚णRचा वापर करावा लाšल, अािण मा‡या शरीराjया अािण मनाjया साŽया शKती पणाला
लावाAया लागतील, < उघड अा<. •Aहा दरवाˆयाजवळचा हा भाग असाच राIहला तरी काही
Iबघडणार नाही. Iबळाम…r Iनसगत:
% उ¯व]] तv अZक दोष अा<तच; हा एक दोष मा‡या हात"न
उ¯व]ला अा<, अािण उशीरा का होईना पण मा‡या लeात अा]ला अा<; •Aहा तोही राIहला तरी
हरकत नाही. पण œा दोषाम7ळR मा‡या मनाला कधी काळजी वाटत नाही असा याचा अथ% नA<, उलट
ती तशी सतत वाट>. मी Iफरायला जाताना Zहमी हा भाग टाळतो, याच+ म7•य कारण अस+ की इ|
अाल+ की मनाला वाईट वाटत+. ही खोट जरी सारखी मनात जाचत असली, तरी Iतची सतत िचIक\सा
करायलाही मला अावडत नाही. दरवाˆयाजवळ हा दोष राहणारच अvल तर रा_ k, पण Iनदान
शKय Iततका तो नज2अाड अस]ला बरा. न7सता \या Iद^Z मी šलो जरी, तरीkखील Iक\rक ग7+फा
अािण भ7यारी रD> म…r अस"नही एक [च+ड भीतीच+ अाjछादन मला जाणव" लागत+. मा‡या
अ+गावरची लव हळ"हळ" Iवरळ होऊ लागली अा<, अाता ‹Aहाही ती नाहीशी होऊन माझ+ म0स उघड+
पडRल अािण माझR श‚" oकका–या फोडत मा‡यासमोर उ¬ ठाकतील अv मला भास होतात. अv
अश7भ Iवचार Iबळाचा अासरा सोड"न बा<र पडताना मा‡या मनात Zहमीच rतात, पण तरीही
\यातzया \यात दरवाˆयाजवळचा हा च-Aय"ह मा‡या मनाला सव›त ‚ास kतो. कधीकधी रातोरात
कQणालाही न कळता हा स+प"ण% भाग [च+ड बळ लाव"न मी bगाZ प7sहा ब0ध"न काढला अा<, अािण
अाता तो अ¬` अा< अशी मला Dव}न+ पडतात. अशा रा‚ी फार स7खाjया असतात; अािण Y+Aहा मी
जागा होतो, •Aहा अान+दाjया अािण क™त°>jया अ¡"+नी मा‡या दाढीX 9स िभज]] असतात.
मी बीळ सोडhयाची bळ r>, •Aहा मला हा च-Aय"ह [\यe पार करावा लागतो; अािण pहण"नच
Y+Aहा काहीbळा मा‡याच Aय"हात मी हरवतो, •Aहा माझी ि चडिचडही हो> अािण मी काहीसा
अ+तम7ख
% ही होतो. जण" काही मा‡या हातची ही क™ती खरोखर काय यो±य>ची अा< याIवषयी माझा
अ+Iतम Iनवाडा फार प"व¢ झाला अस"नही, ती अापली eमता मला पटव"न khयाचा अज"नही [य\न
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कर> अा<. पण अाता मी गवताjया झडdपयत
‘ पोहोचलो अा< – मी इतKया कमी bळा बा<र पडतो
की म…य+तरी गवत बर+च वाढ]ल+ असत+ – अािण अाता डोKयाZ थोडासा धKका khयाची खोटी, की
मी बा<र अालोच. ही तशी छोटीशीच हालचाल, पण ती करhयाच+ धाडस मला बराच bळ होत
नाही. अािण जर माš च-Aय"ह नसता तर मी बा<र जाhयाचा Iवचार सोड"न kऊन माš परतलो
असतो. त7pहीच Iवचार करा. समजा त7मच+ घर IनधaDत अा<, खायला }यायला भरप"र अा<, त7pही
अारामात अाहात, त7pहाला काही कमी नाही. एवढ्या मोठmा IबळाX, \यातzया अZक ग7+फ0X अािण
रD\य0X त7pही एकQल> एक मालक अाहात. अािण < सगळ+ गमवायला नA<, पण एका अथaZ सोड"न
`ायला त7pही तयार झाला अाहात; तस+ > प7sहा परत िमळRलच – Iनदान िमळRल अशी अाशा अा< –
पण तरीkखील हा एक@णच फार धोKयाचा डाव नA< का? < पाऊल उचलhयाच+ काही तकस+
— गत
कारण kता rईल का? तर नाही, अशा गोl²माš काहीही तकस+
— गत कारण अस" शकत नाही. पण
तरीही मी गवताची झडप सावधपणR बाज"ला करतो अािण पटकन बा<र rतो, ती झडप हळ"च प7sहा
परत ठRवतो, अािण \या दगलबाज जाšपास"न शKय IततKया जोरात ल0ब पळ"न जातो.
पण तरीही मला Iनभळ
³ Dवात+´य असत नाही. < खर+ अा< की •चचो–या रD\य0त"न µबटhयाऐवजी
मी मोक–या रानात"न धावत जातो; अािण एका अथaZ Iबळात ˆय0jयासाठी जागा नAहती, अािण
माझ+ कोठार स…या अा< \याjया दसपट मोठ+ असत+ तरीही \य0ना Iत| जागा नसती, अशा नAया उम¢
मा‡या शरीरात जा±या होतात. इ| भ•यही जाDत च0गल+ अा<. अाता इ| ि शकार जाDत अवघड
अvल, अािण ती Zहमीच साध> अस+ही नाही, पण Y+Aहा साध> •Aहा Iतची [त सवच
% बाज"+नी
वरचढ अस>. œातल+ काहीही मला अमाsय नाही, एवढ+च नA< तर मला याची इतर0deा जाDत चाड
अा<, अािण या सग–याचा मी शKय Iततका प72प"र वापर कGन घRतो. याच+ कारण अस+, की मी
भ7रटmासारखा ि घसाडघाईZ ि जवावर उदार होऊन ि शकार करीत नाही, तर मनावर ताबा ठRऊन
पtतशीरपणR ि शकार करतो. अािण हा माझा Dवjछ+दीपणR जगhयाचा काळ काही कायमचा नाही.
\याची म7दत स+पणार अा< याची मला जाणीव अा<. मला काही इ| बा<र अाय7•यभर ि शकार करत
राहhयाची गरज नाही. मा‡या इj¶[माणR, Y+Aहा मला इथzया अाय7•याचा वीट rईल अािण >
सोड"न जाव+स+ वा‰ल, •Aहा मला बोलावण+ rईल अािण > अA<रता rणार नाही. \याम7ळRच इथल+
अाय7•य मी मनसोKत जग"न घRऊ शकतो, मला काही काळˆया नसतात; oकवा खर+ तर मला अस+
जगायच+ असत+, पण > साधत नाही. मा‡या मनात Iबळाचा Iवचार फार rत राहतो. मी
दरवाˆयापास"न जोरात Šर पळतो खरा, पण लवकरच जवळ परत rतो. एक च0गलीशी लपhयाची
जागा मी शोध"न काढतो, अािण मा‡या घराjया दरवाˆयावर बा<Gन रा‚+Iदवस सतत ‰हळणी
करतो. कQणाला हा bडगळपणा वा‰ल, पण मला यात अवणनीय
%
अान+द अािण Iदलासा िमळतो. अशा
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bळी जण" मी मा‡या घरासमोर उभा नस"न, माझ+ शरीर डो–यासमोर झोप]ल+ असताना पाहात
Dवत:समोरच उभा असतो. मी गाढ स7खIन·Rत अा<, अािण \याचbळी Dवत:वर खडा पहारा करतो
अा<. जण" काही मला अशी शKती [ा}त झा]ली अा<, की अ+धIव•ास" अािण हतबल Iन·Rत मी
असताना रा‚ी वावरणाŽया श‚"+ची मी 9वळ कzपना कG शकतो अस+ नाही, तर \याचbळी स+प"ण%
जाšपणीjया समतोल अािण Iवचeण ब7tीZ \य0ना प72प"र जोख" शकतो. अािण याबाबतीत
अा£यaची गोl अशी की माझी पIरिDथती मला प"व¢ वाटली होती (अािण Iबळात šzयावर बc>क
प7sहा वा‰ल) Iततकी वाईट नाही अस+ मा‡या लeात rत+. Iनदान या कारणासाठी (इतरही कारण+
अा<त, पण < Iव^ष) मा‡या या बा<रjया सफरी अIतशय मह\वाjया अा<त. Iबळाjया
दरवाˆयासाठी जरी मी अाडवळणाची जागा Iनवडली असली, तरीही \याच+ जर अाठवडाभर
Iनरीeण कGन पाIहल+ तर \यावGन जाणारी एक@ण वदळ
% तशी ख"पच Iदस>. पण ि ज|िज| वDती
अा<, Iत| सगळीकडR < अस+ असणारच. अािण एका अथ¢, कQठRतरी प"ण% Iनव0त Iठकाणी धीpया
िचवटपणR शोध करीत rणाŽया उपटस7+भाला त ड khयाdeा बKकळ वदळीjया
%
जागी असण+ परवडल+,
कारण ती Iनदान अापzया गतीZ भराभर हलत राह>. इ| श‚" ब2च अा<त अािण \य0X IपgR अािण
साथीदार \य0हीdeा जाDत अा<त, पण > एक€क0तच लढतात अािण \याच भरात मा‡या IबळाकडR
लeही न kता बाज"Z Iनघ"न जातात. या सग–या कालख+डात [\यe Iबळाचा दरवाजा तपास"न
पाहताना मी कQणालाही पाIह]ल+ नाही. ही बाब तशी \याjया अािण मा‡याही प¸यावर पडणारी
अा<, कारण असा कQणी Iदसता तर Iबळाjया काळजीपोटी सगळ+ भान IवसGन मी स+तापाZ \याचा
गळाच धरला असता. अाता ही गोl खरी अा<, की ˆय0jया अासपास राहhयाची माझी छाती नाही
अv काही [ाणी Kविचत Iत| rतात, अािण > rता<त < wGनच पा_न मला पळत स7टाव+ लागत+.
IबळाIवषयी \य0च+ी भ"िमका काय अा< < मला खा‚ीZ स0गण+ शKय नाही. पण Y+Aहा मी लšच परत
rतो, •Aहा \य0प’की कQणी Iत| उर]ल+ नाही अािण Iनदान दरवाˆयाला काही इजा झा]ली नाही, <
पा_न मला हायस+ वाटत+. काही bळा मी Dवत:ची अशी गोड समज"त कGन घRत]ली अा<, की जगान+
मा‡याIव¥t दावा धरण+ सोड"न Iदल+ अा< oकवा Iनदान कमी 9ल+ अा<, oकवा अाgापयतjया
‘
अाय7•याjया ˆया झटापटीत मी ज7+पलो होतो Iतjयात"न मा‡या Iबळाjया साम¸यajया जोरावर मी
बा<र अालो अा<. मी अात राहात असताना Iबळाकड"न िजतपत अाशा 9ली होती oकवा कG धजलो
होतो, \याdeा कदािचत IबळाZ माझी प7•कळ जाDत राखण 9]ली अा<. काहीbळा तर माझ+ मन
इतक† भरकटत अv, की Iबळात कधीच परत न जाता बा<रच अासपास दरवाˆयाची राखण करत
बस"न राहाव+, अािण Iबळात जर अापण असतो तर \यान+ अापzयाला Iकती स7रिeत ठRवल+ असत+
याjयाच स7खद जाणीbत अाय7•य काढाव+, अशी पोरकट इjछा मा‡या मनात उ\पsन होई. अथaत
पोरकट Dव}न0त"न खाडकन जाग यायला bळ लागत नाही. बा<र रा_न ही जी स7रिeतता मला
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वाट>, \यात Iकतपत अथ% अा<? Iबळाबा<Gन Iनरीeण+ कGन मी जो प7रावा गोळा कG श9न,
\यावGन Iबळाjया अात मला काय धो9 अा<त याचा Iनणय
% कसा होणार? मी Y+Aहा Iबळात नसतो,
•Aहा मा‡या श‚"+ना माझा नीट वास तरी rईल का? काही थोडा वास \य0ना नKकीच rत असणार,
पण सगळा rत असण+ शKय नाही. अािण जर सगळा वास rत नvल, तर मला खरा Iकती धोका अा<
याची पारख च7कणार नाही का? •Aहा माझR Y [योग चाल" अा<त, > सगळR माझी समज"त
काढhयासाठी अस]] कvबv अधवट
%
उपाय अा<त, अािण माझी खोटी समज"त काढ"न > मला
अाणखी स+कटात टाकhयाची शKयता अा<. •Aहा मी मा‡या झोdवर राखण करतो अा< अस+ Y मला
वाटल+ होत+ > खर+ नाही, तर उलट मीच झोपलो अा< अािण माझा व’री जागा अा<. कदािचत तो
मा‡या दरवाˆयाjया बाज"Z अापzया काहीच लeात अा]ल+ नाही अस+ भासवत सहजी Iनघ"न जात
अvल, अािण दरवाˆयाला काही झा]ल+ नाही याची अगदी मा‡या[माणRच न7सती खा‚ी कGन घRत
अvल. तो हzला करhयाची स+धी शोधत अvल; अािण मी घरी नाही, जवळपासjया झ7डपात
भोळसटपणR लप"न बस]लो अा<, < \याला पKक† माहीत असzयाम7ळR Iनघ"न जात अvल. मग मी
माझी राखणीची जागा सोड"न kतो. < बा<रच+ अाय7•य ख"प झाल+; इ| अाता काय oकवा न+तर काय,
मला ि शकhयासारख+ काही उर]ल+ नाही. अािण मग मला वाटत+, की इथzया सग–याचा डोळR भGन
Iनरोप घRऊन Iबळात परत जाव+, अािण प7sहा कधी परत" नr. अथश"
% sय Iनरीeण+ करत बस"न अाजच+
उ`ावर ढकलhयाdeा Y Aहायच+ > होवो. पण अाता दरवाˆयाjया अवतीभोवती काय चाल" अा< <
बघत राहhयाची मला इतकी सवय झा]ली अस>, की अापzया अपरोe काय घडत+ अा< < कळत
नसताना Iबळात खाली उतGन गवताची झडप ब+द कGन घRण,+ < मला अगदी नकोस+ वाटत+. एखादी
वादळी रा‚ पा_न मी ि शकार कGन जमव]zया चीजा ए9क कGन अात फžकतो, अािण अशा [का2
खाली अात जाhयाjया [य\नाला Iनदान स7¥वात तरी करतो. हा कावा यशDवी होतो अा< अस+
Iदसत+, पण खरोखरीच तो तसा यशDवी होतो की नाही, < मी अात šzयावरच कळRल. > कळRल, पण
मला नाही, अािण मला जरी कळल+ तरी फार उशीर झा]ला अvल. pहण"न मग मी खाली जाhयाचा
[य\न सोड"न kतो. खŽया दरवाˆयापास"न बŽयाच अ+तरावर, मी एक मा‡या ल0बीएवढ+, गवताची
झडप अस]ल+ wसर+ भोक उकरतो. मी अात घ7सन
" बसतो, झडप ब+द कGन घRतो; अािण मग
Iदवसातzया bगbग–या bळ², काळजीप"वक
% Iह^ब कGन ठराIवक अवधीप7रती वाट पाहतो, Zमका
हवा Iततका अवधी लोटला की झडप उघड"न बा<र rतो, अािण ‰हळणी करतो. काही वाईट अािण
काही च0ग], अशा दोsही [कारX प7•कळ bगbगळR अन7भव मला अा]] अा<त, पण \य0त"न एक
सवसाधारण
%
Iनयम oकवा Iबळात खाली उतरhयाची Iनि£त पtत, अशी काही मला सापड]ली
नाही. या सग–याचा पIरणाम असा होतो, की अज"नही Iबळात परत जाhयाची मा‡या मनाची
तयारी झा]ली नाही, पण अाता < लवकरच ‹Aहातरी कराव+ लागणार या IवचाराZ माझ+
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मन:DवाD¸य पार Iनघ"न जात+. एक bळ अशी r>, की मला वाटत+ इथ"न Iनघ"न Iबळाप"व¢jया मा‡या
ज7sया अाय7•यात परत जाव+. •Aहा जीवनाला कसल+ही Dथ’य% नAहत+ की स7रिeतता नAहती, अािण
‹Aहाही कशाही एकामागोमाग rणाŽया स+कट0चा सावळाग धळ होता. पण \याचम7ळR, Iबळातzया
मा‡या स7रिeत अाय7•याची बा<रjया जगाशी सतत त7लना कGन, स…या मी [\rक स+कटाची
bगbगळी जाणीव कGन घRऊन \याची bगbगळी भीती बाळगत राहतो, तस+ तरी Iनदान •Aहा होत
नv. अथaत असला Iनणय
% धाद0त अIवचाराचा अा<. फQलपाखरी वŒgीZ Dव’राचारात अIत bळ
घालवzयाम7ळR अस] Iवचार मला स7चतात. बीळ माझ+ अा<, मी फKत एक पाऊल उचलल+ की माझा
अासरा मला परत ि मळRल. साŽया श+काकQश+का मनात"न उचकट"न टाक@न भगभगीत स"य[काशात
%
Iबळाच+ दार उघडhयाचा Iह§या कGन मी \या Iद^Z सरळ परत स7टतो, अािण तरीही > मला जमत
नाही. मी दरवाˆयाjया बाज"Z पळत जातो, अािण मग कोण जाणR कQठzया अगpय ग7sœाची ि शeा
pहण"न जाण"नब7जन
" Dवत:ला एखा`ा का‰री झ7डपावर झोक@न kतो. अािण मग अाधी वाटल+ >च
बरोबर होत+, < मला माsय कराव+ लागत+. जर खाली जायच+, तर मला सव›त जवळची गोl, थोडा
bळ का होईना, पण जिमनीवरjया, झाड0वरjया, अािण अाकाशातzया साŽया ब©य0jया मज¢वर
सोड"न Iदzया{रीज > अशKय अा<. अािण < स+कट काzपIनक नA< तर प"णपणR
%
वाDतवातल+ अा<.
मा‡या मागोमाग कोणी श‚"च अाला पाIहY अस+ नाही. बाकी कQणीही ¹धळा [ाणी IबळाकडR
अाक“षत होऊ श9ल, नाहीतर कQठलीतरी घाणRरडी मादी कQत"हल pहण"न मा‡या माš लाšल, अािण
Iतjयामागोमाग Iतला नकळत अाज"बाज"X सगळRच rतील. अािण <ही नाही, तर एखादा मा‡याच
जातीचा [ाणी rऊ श9ल; ही ^वटची शKयता तर एका अथaZ सव›त वाईट अा<. हा गºwल
कदािचत मातीjया वाDत"+मधला रIसक अािण जाणकार अvल, श0तता[Rमी अvल; अािण तरीही
^वटी, काही कl न घRता अाय\या घरात घ7स" पाहणारा एक नालायक अािण हलकट पश", अस+च \याच+
वणन
% कराव+ लाšल. समजा तो अाgा इ| अाला, \या नीच हावरटाला दरवाजा सापडला, झडप वर
कGन तो अात ि शरला अािण इतKया चपळाईZ खाली चालला की समजा मला \याच+ ढ7+गण >वढ+
कस+बस+ Iदसत+य; अस+ काही झाल+ तर माझा सारा शहाणपणा वाŽयावर सोड"न मी \याjया मागोमाग
जाईन, \याचा कस"न पाठलाग करीन, \याjयावर झडप घRऊन \याला चाbन, न•य0नी फाड"न \याX
त7कडR कGन \याच+ रKत Iपईन, अािण \याच+ क]वर मा‡या िशकारीjया Iढगात जमा करीन. मह\वाच+
pहणY •Aहा मी मा‡या Iबळात परत]लो अvन. मा‡या च-Aय"हाला मी अ\यान+दाZ कडकड"न ¬‰न,
पण अाधी गवताची झडप मी अोढ"न घRईन अािण अ+ग ल0ब कGन असा श0त झोdन, की प7sहा नाही
उठलो तरी ¤हgर. पण कोणीही rत नाही, अािण मी एकटाच अा<. Iबळात ि शरhयाच+ काम अवघड
अा< ही जाणीव मला इतकी सतत अस>, की माझा घाबरटपणा हळ"हळ" नाहीसा होतो. Iबळाचा
दरवाजा टाळhयाचा अावही मी अाणRनासा होतो. याउलट जण" काही मीच श‚" अा< अािण अात
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घ7सhयाची स+धी शोधतो अा<, अशा िमषाZ भोवती िघरटmा घालीत राहतो. समजा मी कQणा एकावर
भरवसा टाक@ शकलो, तर \याला ‰हळणी करायला लाव"न मी Iन:श+कपणR Iबळाjया अात जाऊ श9न.
या Iव•ास" साथीदाराबरोबर माझा करार असा अvल, की मी खाली उतरत असताना अािण
\याहीन+तर बराच bळ, \याZ दरवाˆयाबा<रची पIरिDथती डो–यात >ल घाल"न sयाहाळत राहावी,
काही धोका Iदसला तर गवताjया झडdवर ठकठक अावाज करावा, अािण न Iदसzयास काही कG
नr. अशी योजना करता अाली तर मा‡या सग–या अडचणी ताबडतोब स7टतील, अािण हा साथीदार
वगळला तर एकही [®न उरणार नाही. पण यात €ख अशी की œा साथीदाराची मा‡याकड"न काही
अdeा असणार, Iनदान तो बीळ अात"न पाहायला मागणारच. पण मा‡या Iबळात मी Dbj¶Z
कQणाला घRऊन rण+, ही कzपनाच अIतशय अI[य अा<. माझ+ बीळ मी Dवत:साठी ब0ध]ल+ अा<,
पाchय0साठी नाही. मला वाटत+ मी \याला सरळ नाही pहणRन; मला \यान+ Iबळात परतायला मदत
9ली तरीही मी \याला अात घRऊन जाणार नाही. पण नाहीतरी मी \याला अात rऊ kण+ अशKयच
अा<. कारण एकतर मा‡याप7ढR Iबळात खाली उतरhयाची \याला म7भा `ावी लाšल, अािण याची तर
कzपनाही करवत नाही; नाहीतर अाpहा दोघ0ना एकाच bळी खाली याव+ लाšल, पण मग \याZ माš
रा_न ‰हळणी करावी हा मला म7ळात अdिeत अस]ला लाभच नl होईल. अािण \याjयावर
Iव•ास तरी मी कसा टाकणार? अाpही समोरासमोर असताना मी \याjयावर ि जतका Iव•ास टाक@
श9न, Iततका तो नज2अाड झाzयावर अािण गवताची झडप म…r असताना टाकण+ मला कस+ शKय
अा<? एखा`ावर जर अापण ŠरवGन का होईना डोळा ठRव" शकलो, तर \याjयावर Iव•ास टाकण+
त7लZन+ सोप+ अा<. पण Iबळाjया अात"न, pहणY एका bग–या जगात असताना बा<रjया कQणावर
स+प"ण% Iव•ास टाकण+ < मा‡या म> अशKय[ाय अा<. पण या अशा[कारjया श+का Iवचारात
घRतzयाच पाIहYत अस+ही नाही. जगात Y अस+•य अपघात होऊ शकतात, \यातला एखादा मी
Iबळात खाली उतरताना oकवा उतरzयान+तर झाzयाम7ळR मा‡या साथीदाराला अापल+ काम करता
अाल+ नाही, अस+ही शKय अा<. अािण असा लहानसा जरी अपघात झाला तरी \याX पIरणाम मा‡या
दŒlीZ Iकती मोठR होऊ शकतील, याच+ काही गिणत नाही. एक@ण सव% बाज"+नी Iवचार 9ला, तर मी
एकटाच अा< अािण मला कQणावरही Iव•ास टाकता rत नाही, यात त-ार करhयासारख+ काही
नाही. \याम7ळR माझ+ काही Iबघडत तर नाहीच, पण कदािचत मा‡या डोKयाची कटकट कमीच होत
अvल. मी Iव•ास टाक@ शकतो तो फKत मा‡यावर अािण मा‡या Iबळावर. < मला प"व¢च
समजायला पाIहY होत+, अािण अाgा या ˆया अडचणी उ¯वzया अा<त \य0ना त ड khयाची तयारी
ठRवायला हवी होती. Y+Aहा मी बीळ खणायला स7रवात 9ली, •Aहा > काही [माणात तरी शKय होत+.
मी Iबळात ZणाŽया पIहzया रD\याची रचना अशी करायला हवी होती, की \याला एक€क0पास"न
काही अ+तरावर दोन [bश असतील. मग मी पIहzया मागaZ अात šलो असतो (अाता œा मागaवर
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काही अ+तरावर दोन [bश असतील. मग मी पIहzया मागaZ अात šलो असतो (अाता œा मागaवर
ग7+ता बराच अा<, पण \याला इलाज नाही), अािण मग लšच wसŽया मागaZ उलट परत rऊन,
गवताची झडप उघड"न, म7•य दरवाˆयावर सलग काही Iदवसरा‚ पहारा ठRवला असता. हा एकच
तोडगा बरोबर होता. अथaत दोन दरवाY pहटल+ की धोकाही w}पट होतो; पण हा अाeRप इ| लाग"
होत नाही, कारण wसरा दरवाजा फKत पाळत ठRवhयासाठी असzयाम7ळR तो अगदी •चचोळा 9ला
असता तरी चालल+ असत+. अािण मग मी अZक Iकचकट त0I‚क बाब²चा उलटस7लट Iवचार करhयात
गढ"न जातो. अापल+ बीळ पIरप"ण% कस+ होईल याची मला स7खDव}न+ पड" लागतात, अािण मी अापोअाप
थोडासा श0तही होतो. कोणालाही लeात न rता ग7पच"प Iबळाjया अातबा<र जाhयासाठी कसकशा
य+‚णा करता rतील, याjया मी ि मट]zया डो–य0नी कमीजाDत Dपl कzपना करत राहतो. मा‡या
दŒlीZ या य+‚ण0च+ मह\व तस+ ख"प अा<; पण 9वळ त0I‚क करामती pहण"न, खरोखरीच \य0चा काही
Iव^ष फायदा होईल pहण"न नA<. कारण œा इj¶[माणR अातबा<र rhयाजाhयाjया Dवात+´याला
तसा काय अथ% अा<? < च+चल मनोवŒgीच+, मनाjया अिDथर>च+, अािण हीन इjछ0jया अाहारी
šzयाच+ लeण अा<. याउलट बीळ अापzया जागी पाय रोव"न उभ+ अा<, अािण त7pही \याला शरण
šलात तर त7pहाला स+प"ण% मन:श0ती khयाच+ साम¸य% \याjयाम…r अा<. pहण"नच या साŽया Iहणकस
गोlी Iबळासमोर अIधकच Iहणकस भास" लागतात. पण Iनदान याeणी तरी मी Iबळाjया बा<र
अा< अािण मला अात जायच+ अा<, •Aहा \यासाठी लागणाŽया त0I‚क सोयी फार गरYjया अा<त.
पण ही गरज मला वाट> अा< Iततकी कदािचत नvलही. IनAवळ •च>jया अाहारी जाऊन, मी माझ+
बीळ pहणY न7सत+ अासŽयासाठी अात घ7सायची एक स7रिeत घळ अा< असा ,ह कGन घRतला, तर
मी \याला कमी ]खल+ अस+ होणार नाही का? अाता ती खरोखरीच एक स7रिeत घळ अा<, Iनदान
असायला हवी यात श+का नाही. मी स+कटात अा< अस+ Y+Aहा Y+Aहा मला वाटत+, •Aहा मी दात
अावळ"न pहणतो की बाबा2, मा‡या IबळाZ फKत बचावासाठी अस]ली एक घळ pहण"न काम कराव+
इतकीच माझी अdeा अा<, अािण ही एक कामIगरी जर \याZ च0गली पार पडली, तर बाकी मला
काही नको. अाता वाDतIवक गोl अशी अा< (पण अाणीबाणीjया [स+गी वाDतवाच+ भान रहात
नाही, अािण भीतीZ मन ,ास]ल+ असताना वाDतव काय अा< > अोळखhयासाठी Iव^ष [य\न
कराb लागतात), की Iबळाम…r तशी बरीच स7रिeतता अा<, पण प72शी नाही. अात •चता नाहीत
अस+ अा< का? अाता या •चता ग7णा\मक दŒlmा bग–या अा<त, \य0माš एक [कारचा अिभमान
अा<, \य0चा पोत जाDत दाट अा<, अािण \याचा »ोत अIधक खोलवर अा<. पण तरीही \य0चा
Iवघातक पIरणाम पाIहला, तर \या बा<र ¬डसावणाŽया •चत0deा काही bग–या नाहीत. जर मी
9वळ स+रeण या <त"Z बीळ ब0धल+ असत+, तर माझा अdeाभ+ग झाला अस+ जरी मला pहणता अाल+
नाही, तरी इत9 महा[च+ड कl अािण \यात"न मला ि मळणारी स7रिeतता (मला ˆया [माणात ती
जाणव> अािण Iतचा फायदा होतो, \या [माणात) य0चा Iवचार करता हा सौदा मला Iकफायतशीर

118

नाही, अस+च माझ+ मत पडल+ असत+. ही गोl कब"ल करhयात मला काही अान+द नाही, पण Y+Aहा
Iबळाjया वाDत7क\यaला अािण मालकालाच अeरश: मˆजाव करणारा हा म7•य दरवाजा
डो–यासमोर rतो, •Aहा ती कब"ल करावीच लाग>. पण वDत7िDथती अशी अा<, की माझ+ बीळ
pहणY फKत दड"न राहhयाची जागा नाही. समजा मी मा‡या कोठारात उभा अा<, च_बाज"ला मी
साठव]ली रसद अा<, Iतथ"न मा‡या अाराखडŸाला धGन मी ब0ध]] दहा bगbगळR रD> फQटतात,
काही उ+चाव]] अा<त तर काही खच]], काही सरळ जाणा2 तर काही वळणाX, काही ¥+द तर
काही •चचोळR होत जाणा2 अा<त. कोण\याही रD\यावर कसलाही अावाज नाही, सा2 Iरका€ अा<त.
अापापzया bगbग–या वाट0नी > अZक bगbग–या ग7+फ0त मला घRऊन जातील, \याही प"णपणR
%
Iन:शºद अािण Iरकाpया अा<त. अशाbळी धोKयापास"न बचाव हा Iवचार मा‡या मनाला ि शवतही
नाही. हा माझा Iकzला अा<, नाठाळ मातीIव¥t न•य0नी अािण दात0नी झगड"न, घणाघाती
[हार0नी धोपट"न मी तो बळकावला अा<. Iकzला फKत माझा अा<, तो कोण\याही पIरिDथतीत
wसŽयाjया हाती लागणार नाही. तो इतका माझा अा< की मला मŒ\य"jया दारी पोहोचवणारा मा‡या
व’Žयाचा घावही मी इ| न कचरता Dवीकारीन, कारण माझ+ रKत अDथानी न पडता मा‡याच मातीत
वा_न जाईल. अािण मा‡यासाठीच तयार 9]zया रD\य0वर मी इतका bळ स7खात घालवतो, कधी
श0त झोपतो, तर कधी टकटकीत जागा राहतो, अारामात पcडतो oकवा बालका[माणR लोळतो, झोपा
काढतो अािण Dव}न+ पाहतो, या सग–याचा अथ% wसरा काय अा<? या लहानशा ग7+फा [थमदशनी
%
एकसार•या एक वाटतात, पण \या मा‡या इतKया पIरचयाjया अा<त की डोळR झाक@न 9वळ
•भतीjया DपशaZ मी \या bगbग–या अोळख" शकतो. एखा`ा प•याला \याjया घरटmाZ लdट"न
©याव+, \याहीdeा उबदार Iन:शºदपणR \या मला अापzयाजवळ लdट"न घRतात. सार+ काही, अगदी सार+
काही, Iन:शºद अािण Iरत+ अा<.
पण जर अस+ अा<, तर माझी चलIबचल का हो>? माझ+ बीळ मला प7sहा कधीही पाहायला ि मळणार
नाही या शKय>deाही, कQणी श‚" अात घ7vल हा Iवचार मला का अIधक ¬डसावतो? स7द’व अस+ की
बीळ मला प7sहा Iदसणार नाही अस+ होण+च शKय नाही. मा‡या Iबळाच+ Dथान मा‡या अाय7•यात काय
अा< < Dवत:ला पटव"न khयाची गरज नाही. मा‡या मनात Iकतीही धाकध"क असली तरीही मी इ|
श0तपणR बस"न राहीन. मनातzया श+क0ची म7Dकटदाबी कGन Iबळाच+ दार उघडhयासाठी Dवत:वरच
जबरदDती करhयाची काही गरज नाही. काही न करता मी बस"न राIहलो तरी > प72 अा<. कारण
^वटी मी अािण माझ+ बीळ य0ना फार काळ काहीही IवभKत ठRव" शकत नाही. मी अात rईन <
नKकीच. पण याची wसरी बाज" अशी की < घडhयाप"व¢ Iकती काळ जाईल, अािण या काळात इ|
कायकाय घड" श9ल अािण अात कायकाय घड" श9ल? अािण हा अवधी Iन•कारण न ल0बवता
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अाव®यक > करण+ < मा‡याच हाती अा<.
अािण मग मी इतका ि शण]ला असतो, की माझी ब7tी चा]नाशी हो>. डोक† इकड"न IतकडR हलत+
अा<, पाय थरथरता<त, डो–य0वर झापड r> अा<, अशा अवD|त चालhयाऐवजी धडपडत मी
दरवाˆयापाशी rतो, हल9च गवताची झडप उघडतो, अािण हळ"हळ" खाली उतरतो. माझ+ नीट लe
नसzयाम7ळR मी झडप Iन:•कारण फार bळ उघडी ठRव]ली अस>. मग अापण काय करायच+ Iवसरलो
< मला अाठवत+, >वढ+ काम प7र+ करायला मी प7sहा बा<र rतो – पण मला अाता बा<र यायच+ काय
कारण? झडप ब+द करायची एवढ+च तर काम अा<. ठीक अा< तर मग, मी प7sहा खाली उतरतो, अािण
Iनदान याbळी तरी झडप ब+द कGन घRतो. मी अशा अवD|त असतानाच खाली rऊ शकतो, अsयथा
नाही. अािण मग मी गवताखाली, मा‡या ि शकार कGन जमा 9]zया, रKताZ लडबड]zया
िशधासाम7,ीवर पड"न राहतो. फार काळ झोdची वाट पाIहzयाम7ळR माझR डोळR ि मट" लागतात.
कसलाही Aय\यय नाही, मा‡यामाग"न कोणीही अा]ल+ नाही. Iनदान अाgापयत
‘ तरी गवतावर सार+
काही श0त अा<. अािण समजा नसल+ तरीही अाणखी राखण करत बसhयासाठी मी थ0ब" श9न, अस+
मला वाटत नाही. माझी जागा बदल]ली अा<, बा<रjया जगात"न मी Iबळात अालो अा<, याचा
[भाव मला ताबडतोब जाणवतो. < जग नव+ अा<, \याम7ळR मला नवी उ€द r>. Iबळाबा<र जी
भावना थक]पणाची वाट>, ती तशी इ| वाटत नाही. मी [वासा_न परत अालो अा<, पIर¡म0नी
कमालीचा दमलो अा<, पण माझ+ ज7न+ घर मला ¬टल+ अा<, मला \यात प7sहा ि DथरDथावर Aहायच+
अा<, बŽयाच गोlी करायjया अा<त, मा‡या सग–या ग7+फ0ना अोझरती का होईना पण ¬ट `ायला
हवी, अािण म7•य pहणY तडकाफडकी मला कोठारात जाऊन बघ"न यायला हव+. या सग–याम7ळR
माझा सारा ि शणवटा उ\साहाम…r अािण च’तsयाम…r पालट"न जातो. जण" काही मी Iबळात परत
अाzयाeणी स+थ अािण खोल झोdत"न उठलो अा<. माझ+ पIहल+ काम सव›त ‚ासाच+ असत+, पण फार
लeप"वक
% कराव+ लागत+, > pहणY मा‡या •चचो–या अािण पातळ •भत²jया च-Aय"हामध"न माझी
िशकार प7ढR काढण+. सारी ताकद पणाला लाव"न मी ती ढकलतो. [गती होतच नाही अस+ नाही, पण
मा‡या म> फार हळ"हळ" हो>. काम भरभर Aहाव+ pहण"न मी अZकदा िशकार 9]zया क]वराचा एक
त7कडा माš अोढतो, अािण \यावर चढ"न प7ढR जातो. अाता समोर अधवटच
%
त7कडा राIहzयाम7ळR तो
ढकलण+ जाDत सोप+ वाटत+. अाधीच < रD> इत9 •चचोळR अा<त की न7Dत+ माझ+ मलाही जाण+ सोप+
नाही, Iत| अाता या म0स0jया Iढग0नी माझा रDता अडवला š]ला असतो. माझीच अsनसाम7,ी
मला घ7समट"न मा2ल की काय अस+ वाट" लागत+. Iतचा दाब इतका असतो की \यातल+ थोड+थोड+
खाऊIपऊनच जागा करावी लाग>. पण < अोझ+ प7ढR Zhयाच+ काम लवकरच तडीला जात+. च-Aय"ह
अाता मा‡या माš राIह]ला अा<, अािण अापण एकदाX सरळ रD\यावर अालो अाहोत, < पा_न
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मला हायस+ वाटत+. इथ"न एका जोडरD\यावGन Zऊन मी सगळी ि शकार म7¼ाम याच कारणासाठी
ब0ध]zया हमरD\यावर ढकलतो. Iतथ"न bगाZ कोठाराकडR खाली जाणारा एक उतार लागतो. अाता
काम कठीण नाही, सगळ+ अोझ+ इथ"न अापzयाअापण गडगडत सरळ खाली जात+. ^वटी एकदाच+
कोठार अाल+! अाता कQठR मला अाराम करता rईल. इ| सार+ होत+ तस+च अा<, Iव^ष काही
उलथापालथ झा]ली नाही. [थमदशनी
% जी थोडीफार पडझड झा]ली Iदस>, ती w¥Dत Aहायला
काही bळ लागणार नाही. पण सव›त पIहल+ काम pहणY Iबळातzया साŽया रD\य0ची पाहणी करण+.
पण यात ¡म वाटhयासारख+ काही नाही, याउलट > ज7sया ि म‚0शी ग}पा करhयासारख+ अा<. ख"प
प"व¢ मी अशा ग}पा Zहमी करायचो – oकवा खर+तर मी इतका काही pहातारा नाही, पण काही
बाबतीत माझी अाठवण मला साथ kईनाशी झाली अा< – •Aहा मी < खर+च करायचो, की अस+
करhयाचा [घात अा< अस+ मा‡या ऐकhयात अाल+, < मला नीटस+ अाठवत नाही. अाता म7¼ाम ख"प
bळ काढत मी wसŽया हमरD\याची पाहणी स7G करतो. कोठाराला एकदा ¬ट"न झाzयान+तर
मा‡याकडR अाता वा‰ल Iततका bळ अा<. मी Iबळात असताना मा‡याकडR Zहमीच अमयaद bळ
असतो, कारण इ| Y Y मी करतो > च0गल+च अा<, \याला मह\व अा< अािण > एक [का2 मनाला
समाधान kणार+ अा<. मी wसŽया हमरD\यावGन पाहणी स7G करतो खरा, पण ती म…rच सोड"न
kऊन IतसŽया हमरD\यावर जातो अािण \यावGन अापस"क कोठारात परत rतो. अथaत अाता मला
wसŽया हमरD\यावर प7sहा नAयाZ स7¥वात 9ली पाIहY. अशा [का2 मी Dवत:शीच हसत मा‡या
कामाशी {ळत राहतो, > म7¼ाम ल0बवत राहतो, \याचा प72प"र अान+द घRतो. ^वटी इतKया सतत
कामाम7ळR माझाच ग धळ होऊ लागतो, तरीही मी > सोडत नाही. मा‡या Iबळातzया रD\य0नो अािण
ग7+फ0नो, त7pह0साठी अािण Iव^ष कGन मा‡या कोठारासाठी मी अालो अा<. bडRपणाZ घाबGन
इतका bळ बा<र दवडzयान+तर अािण त7मची ¬ट Iवनाकारण ल0बणीवर टाकzयान+तर मी अाता
परतलो अा<. याप7ढR माझ+ अाय7•य कवडीमोलाच+ अा<. मी त7मjयात अा< •Aहा मला स+कटाची काय
पवa? मी त7मचा अा< अािण त7pही माझR अाहात. अापण एक‚ असताना कोण अापल+ वाकड+ कG
श9ल? भ] वर मा‡या व’Žय0X कळप जमा झा] असोत अािण भ] \य0ची नाकाड+ गवतात
घ7सhयासाठी सरसावली असोत. अािण मग माझ+ Iरकाम+ अािण Iन:शºद बीळ मा‡या शºद0ना wजोरा
kत+.
पण अाता मा‡या अ+गभर एक [कारचा अाळसट]पणा साच"न राहतो. मा‡या एखा`ा अावड\या
ग7+फžम…r म7टकQळी कGन मी ता\प7रता अाडवा होतो. माझी पाहणी करायची अज"न प7•कळ ि शzलक
अा<, अािण ती मला ^वटापयत
‘ प"ण% तर करायची अा<च. मला इ| झोपायच+ अा< अस+ नाही, झोप
काढhयाjया ि मषाZ पcडाव+ असा मला मोह झाला अािण मी तो होऊ Iदला इतक†च. प"व¢ ही जागा
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पcडायला च0गली होती, तशी ती अज"नही अा<, याची फKत मला खा‚ी कGन ©यायची अा<. जागा
च0गली अा<, पण जाग+ राहhयाdeा झोपायलाच च0गली अा<, •Aहा मी Iत|च बराच bळ ग7+गीत
पड"न राहतो.
मी बराच bळ झोपलो असलो पाIहY, कारण मी उठतो > Zहमी अापोअापच Iवरघळ"न जाणाŽया
^वटjया हलKया झोdत"न. माझी झोप खरोखरीच फार हलकी असली पाIहY, कारण मला जाग r>
> एका अIतशय अDपl अशा शीळ घातzयासार•या अावाजाZ. काय झाल+ असाव+ > मला ताबडतोब
कळत+. Iबळातzया या लहानसहान [ाhय0कडR मी अलीकडR wलe
% 9ल+ अा<, अािण \य0ना फार
मोकळीक Iदली अा<. याचा पIरणाम असा की मी इ| नसताना \य0नी कQठRतरी नवीन बोगदा खणला
अा<, तो ज7sया कQठzयातरी पोकळीला जाऊन ि भडला अा<, अािण Iत| हवा अोढली šzयाम7ळR शीळ
घालावी तसा अावाज rतो अा<. < लहान [ाणी कधी DवDथ बसत नाहीत अािण \य0jया या
उप½ापाम7ळR कटकट तरी Iकती हो>. œा अावाजाच+ म"ळ कQठR अा< < [थम शोध"न काढाव+ लाšल,
\यासाठी [योगादाखल अाणखी ि छ·+ तयार करावी लागतील अािण रD\यालगतjया •भत²शी
काळजीप"वक
% कान kऊन ऐकाव+ लाšल, •Aहा कQठR हा अावाज थ0बवता rईल. oकवा कदािचत हा
नवीन बोगदा अाणखी हवा {ळवhयासाठी उपयोगात अाणता rईल, पण \याअाधी मा‡या Iबळाjया
सवसाधारण
%
रचZत तो बसतो की नाही < पाहाव+ लाšल. पण काही झाल+ तरी या लहान [ाhय0वर
मी याप7ढR खडी पाळत ठRbन, \यातzया कQणालाही सोडणार नाही.
अशा [कारjया बाब²चा तपास करhयाचा बराच अन7भव मा‡या गाठीशी अा<; \याम7ळR या कामाला
फार bळ लाग" नr, अािण > अाताjया अाgाच स7G करण+ < ¡RयDकर. बाकी बरीच काम+ पडली
अा<त <ही खर+ अा<, पण \यातzया \यात < सव›त तातडीच+ अा<. Iबळातzया रD\य0वर कसलाही
अावाज अा]ला मला नको अा<. तसा Iवचार 9ला तर œा अावाजापास"न ‚ास काही नाही, मी
[थम अात अालो •Aहा मला तो लeातही अाला नाही. तसा तो वातावरणाम…r असला पाIहYच,
पण एका अथaZ मी प"ण% घरी अाzया{रीज मला तो ऐक@ यायचा नAहता. तो फKत Dवत:jया घरात
रा_न अापापzया उ`ोगात असणाŽया गŒहDथालाच ऐक@ rतो अस+ pहणता rईल. अािण अस] अावाज
Zहमी अIवरत असतात, तसाही तो नाही. म…r बराच bळ तो थ0बतो; < अथaत हbचा [वाह
कQठRतरी अडzयाम7ळR होत असणार. मी तपासाला स7रवात करतो खरा, पण ि ज| w¥Dती करावी
लागणार अा<, ती जागा काही मला सापडत नाही. मी काही Iठकाणी खण"न पाहतो kखील, पण >ही
अधzयामधzया जागी; अािण साहिजकच \यात"न काही Iन•पsन होत नाही. \याम7ळR खणhयाX इत9
कl अािण न+तर ती भोक† ब7जव"न सारखी करhयाX अाणखी कl, < सगळR वाया जातात. या
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अावाजाचा »ोत काय अा<, याचा काहीच पgा लागत नाही. तो एकस7री अावाज तसाच बारीक rत
राहतो, ठराIवक अवधीन+तर थ0बतो, अािण प7sहा काहीbळा शीळ घातzयासारखा तर काहीbळा
बासरीसारखा rत राहतो. मला वाटत+ मी स…या \याjयाIवषयी काहीच कG नr. मला तो DवDथपणा
लाभ" kत नाही < खर+च, पण तो कशाम7ळR rतो अा< याIवषयी मी 9]ला अ+दाज बरोबरच असणार.
•Aहा तो काही मोठा होणार नाही, कदािचत अस+ही होईल की या खणणाŽया [ाhय0नी अाणखी
काहीतरी 9zयाम7ळR तो काही bळाZ अापोअापच थ0¤ल. (पण अाgापयत
‘ मला इतका bळ कधीच
वाट पाहावी लाग]ली नाही.) बराच bळ पtतशीर शोध कGन जरी \याच+ म"ळ सापडल+ नाही, तरी
कदािचत काही अपघाताZ > अापोअाप कळRल, अशीही शKयता अा<. अशा या ना \या [का2 मी
मनाची समज"त घालhयाचा [य\न करतो. अापण हमरD\य0वGन Iफरण+ प7sहा स7G कराव+, ग7+फ0ना
¬टी `ाAयात (यातzया अZक मी Iबळात परत अाzयापास"न पाIह]zयाही नाहीत), अािण मध"नच
कोठारात oहड"न याव+ अस+ मा‡या मनात असत+, पण ही काळजी मला सोडत नाही अािण मी या
अावाजाचा पाठप7रावा चाल"च ठRवतो. < लहानसहान [ाणी माझा फार bळ खातात; हा bळ wसŽया
काही च0गzया कारणी लावता rईल. अाgासारखा [स+ग Y+Aहा rतो, •Aहा मला \यातzया त0I‚क
[®न0त Iव^ष रस असतो. उदाहरणाथ,% या अावाजाjया bगbग–या छटा मला अच"क अोळखता
rतात, अािण \याम7ळR मा‡या मनाशी \याची मी Dपl कzपना कG शकतो. \यावGन \याच+ म"ळ काय
अvल याIवषयी मी मनोमन Iसtाsत ब0धतो, अािण मग तो Iसtाsत वDत7िDथतीशी Iकतपत ज7ळतो
< ताड"न पाहhयाची मला [बळ इjछा हो>. याला कारणही अस+ अा< की काहीतरी Iनि£त Iनदान
झाzया{रीज मला DवDथ बसवणार नाही, मग ती Iकतीही छोटीशी गोl असो. वाळ"चा कण
Iबळाjया •भतीवGन खाली पडzयावर कQठzया Iद^ला जातो, < kखील मला ठाऊक असायला हव+.
अािण या दŒlीZ पाIहल+ तर अाता rतो अा< तशा [कारचा अावाज rत राहण+ ही काही लहानसहान
बाब नA<. पण लहान असो वा मह\वाची असो, Iकतीही शोधल+ तरी मला काही सापडत नाही, oकवा
खर+तर भाराभर गोlी सापडत राहतात. मी Dवत:शीच pहणतो की < अगदी मा‡या अावड\या
ग7+फžतच Aहायच+ होत+, अािण Iतथ"न Iनघ"न मी wसŽया ग7+फžjया Iद^Z अधअ
‘ Iधक अ+तर जातोही. <
खर+तर Iवनोद pहण"नच मी करतो, जण" काही मला अस+च Iसt करायच+ अा< की हा अावाज मा‡या
अावड\या ग7+फžतच rतोय अस+ नाही, तर इतर‚ही rतो अा<. हसŽया XहŽयाZ मी ऐकायला स7रवात
करतो, पण लšचच मा‡या XहŽयावरच+ हस" लोपत+, कारण खरोखरीच हा शीळ घातzयासारखा
अावाज इ|ही अा<. अाधी मला वाटत+ की œात काही दम नाही, बाकी कQणाला काही ऐक@ rतही
नvल. ही गोl खरी की मला अाता तो प"व¢deाही DपlपणR ऐक@ rतो अा<, पण याच+ कारण pहणY
माझR कान \याला सराव] अा<त. पण मनोमन त7लना 9zयावर माझी खा‚ी हो>, की वाDतवात हा
अावाज सगळीकडR अगदी सारखाच अा<. माझR कान •भतीजवळ धरhयाऐवजी मी रD\याjया
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म…यभागी थ0ब"न ऐकल+ तर हा अावाज मोठा होत नाही, अस+ मा‡या लeात rत+. अािण मग
म…rम…r होत+ अस+ की, कानात [ाण अाण"न स+प"ण% लe एका, 9zयावरच मला तो अIतशय अDपlसा
ऐक@ rतो. पण हा अावाज सगळीकडR सारखाच असावा œाच गोlीम7ळR मी फार w±…यात पडतो,
कारण मा‡या अाधीjया Iसt0ताशी ती €ळ घRत नाही. जर œा अावाजाच+ कारण मी समजतो अा<
तस+ असत+, तर तो एका Iविशl oबŠजवळ सव›त मोठा असायला हवा होता (की जो oबŠ मला
शोध"न काढायचा अा<), अािण Iतथ"न ल0ब šzयावर तो हळ"हळ" eीण होत जायला हवा होता. पण
माझा हा तक— जर च7कीचा अvल, तर मग खरा [कार काय अा<? अशीही एक शKयता अा< की
अावाजाX दोन »ोत अा<त, अािण अाgापयत
‘ मी दोsह²पास"न बŽयाच अ+तरावGन उभा रा_न ऐकतो
अा<. मी एका »ोताjया Iद^Z šलो की Iतथ"न rणाŽया अावाजाची ती¾ता वाढ>, wसरीकडली कमी
हो> अािण दोsह²चा एकI‚त पIरणाम अदमाv >वढाच राहतो. अािण मग मला अस+ही भास" लागत+,
की बारकाईन+ ऐकzयास अावाजाjया पोत0म…r स"•म फरक होतो अा<, अािण \याम7ळR मा‡या या
नAया गŒहीतकाला प7lी ि मळ> अा<. काही असो, मी मा‡या तपासाची Aया}ती अाता अा< \याdeा
प7•कळच वाढवली पाIहY < नKकी. pहण"न मग मी खाली कोठारात जातो अािण लeप"वक
% ऐक@
लागतो. Iविच‚ pहणY तोच अावाज इ|ही अा<. ठीक तर. मी बा<र šलो असzयाचा फायदा घRऊन
या ि भकारडŸा लहान [ाhय0नी उकराउकरी 9]ली अा< अािण \याचा अावाज rतो अा<. काही
असल+ तरी \य0च+ मा‡याशी श‚7\व असायच+ कारण नाही. > अापापzया कामात द+ग अा<त. जोपयत
‘
\य0ना म…r अडथळा rत नाही, तोपयत
‘ \य0नी पकड]ला रDता > सोडणार नाहीत. < सगळ+ मला
पKक† ठाऊक अा<; पण तरीही कोठारापयत
‘ > rऊ धज]च कv हीच गोl मला कळत नाही, अािण
Iतचा मानIसक ‚ासही होतो. मा‡या मनात याम7ळR खदखदणारा ग धळ मला श0तपणR काम कG kत
नाही.
कोठार तस+ जिमनीपास"न ख"प खोलवर अा<, \याचा IवDतार ख"प मोठा अा<, अािण भोवताली हbX
bगवान झोत असzयाम7ळR बाकीX उकरणा2 [ाणी \याjयाजवळ rऊ धज]] नाहीत. oकवा कदािचत
फKत > म7•य कोठार अा<, या गोlीच+ ग0भीय% काही मागaZ \य0jया मठ्ठ डोKयात ि शरल+ अvल.
कारण+ अZक kता rतील, \य0चा गोषवारा इ| kत बसत नाही, पण कोठाराjया •भतीत कोणी
उकरzयाjया ख7णा अातापयत
‘ मला Iदस]zया नाहीत. हbjया [वाहाला अाक“षत होऊन तv प7•कळ
लहानसहान [ाणी इ| प"व¢ अा]] अा<त, \याम7ळR ि शकारीला ही जागा उgम अा<. पण < [ाणी
अा] हो> कv तर भोक† पाड"न > अाधी वरjया रD\य0वर अा] हो>, अािण मग घाबरत घाबरत, पण
प7ढR जायचा मोह सोडवत नाही अशा अवD|त > मधzया गzzय0त"न धावत कोठारात पोहोच] हो>.
पण अाता > कोठाराjया •भतीस7tा उकरता<त अस+ Iदसत+. मा‡या त¥णपणी Y ¤त मी 9] हो>,
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\यात] Iनवडक तरी मी तडीस sयायला हb हो>; oकवा खर+तर > तडीस Zhयाच+ बळ मा‡या अ+गी
असायला हव+ होत+, कारण इjछा नAहती अस+ नाही. माझी यातली एक अावडीची योजना pहणY
अाज"बाज"jया मातीपास"न कोठार प"ण% bगळ+ करण+. मला कोठाराjया •भत²ची जाडी अदमाv मा‡या
उ+चीएवढी ठRवायची होती, अािण बा<Gन सव% बाज"+नी >वढ्याच ¥+दीची पोकळी तयार करायची
होती. एका लहान चौथŽयावर कोठार उभ+ राIहल+ असत+ अािण तो मा‚ नाइलाजाZ मातीjया |ट
स+पकaत ठRवावा लागला असता. ही बा<रची पोकळी ही मा‡या जीवनातली सवaIधक रpय जागा
अvल अशी माझी मनोराˆय+ होती, अािण \यामाš मा‡या कzपनाही तशाच हो\या. मला कोठाराjया
घ7मटाला धGन ल बकळायच+ होत+ अािण वरखाली घसरग7+डी {ळायची होती. •भतीवGन घसGन
म7¼ाम खाली जिमनीवर कोसळायच+ होत+, कोठाराjया अात नA< तर अeरश: \याjया पाठीवर {ळ
{ळायX हो>. Y+Aहा हव+ •Aहा म7¼ाम कोठाराच+ दशन
% टाळ"न मा‡या डो–य0ना Iव¡0ती `ायची
होती. कोठार मा‡या जवळ तर असायला हव+, पण > [\यe पाहhयाचा अान+द <त7प7रDसर प7ढR
ढकलायचा होता, अािण अापzया प+ज0त \याला घ~ पकड"न ठRवायच+ होत+. अथaत \याला जर
Zहमीसारखा अात जाhयाचा रDता अvल, तर < शKय नाही. पण या सग–याdeाही मला माझ+
कोठार सतत डो–यासमोर ठRवायच+ होत+, जण" काही > अात"न पाहात नसzयाची ती प72प"र भरपाईच
असावी. अापल+ स+प"ण% अाय7•य कोठाराjया अात घालवण+ अािण भोवतालjया मोक–या जाšत
घालवण+ यात जर कोणी मला Iनवड करायला स0Iगतली, तर मी नKकी भोवतालjया जाšचीच
Iनवड करीन अािण उलटस7लट Iफरत कोठाराची राखण करीत राहhयात समाधान मानीन. अािण मग
•भत²मध"न कस]ही उप·वी अावाज rणार नाहीत, oकवा कोणी IनलˆजपणR
%
कोठारापयत
‘ उकरत
rणार नाही. Iत| Zहमीच Dतºधता अvल, अािण मी Iतचा पहा2दार अvन. मग मला या
लहानसहान [ाhय0jया उकरhयाचा घाणRरडा अावाज ऐकावा लागणार नाही, तर याउलट
कोठारातली कQजब"ज श0तता मी हषभ
% Iरत होऊन ऐकत राहीन, की ि जला मी अाता पारखा झालो
अा<.
पण या स7+दर Dव}न0प’की कशाचीच प"तता
% झाली नाही, •Aहा अाता मला कामाला लागल+ पाIहY.
मा‡या कामाचा कोठाराशी |ट स+ब+ध अा< याचा मला जवळजवळ अान+दच Aहायला हवा, कारण
\याचम7ळR मला Iव^ष उ\साह rतो. < काम मला अाधी फार हलक† वाटल+ होत+, पण > तस+ नाही
अािण माझी सगळी शKती यात खच¢ घालावी लाšल < हळ"हळ" उघड होत चालल+ अा<. [थम
कोठाराjया •भत²जवळ मी लeप"वक
% ऐक@ लागतो, अािण उ+चीवर oकवा खाली, •भत²वर oकवा
जिमनीवर, दार0जवळ oकवा कोठाराjया म…यावर, ि ज| ि ज| मी कान kईन, Iत| Iत| एकच
अावाज ऐक@ rतो. हा स+थपणR rणारा अािण मध"नमध"न थ0बणारा अावाज ऐकत राहhयाम…r माझा
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अतोनात bळ खच% होतो अािण शKतीही वाया जा>. बाकी इ| एक गोl bगळी अा<. Iबळातzया
रD\य0म…r कQठRही अावाज सतत rतच राहतो, याउलट कोठाराचा IवDतार इतका [च+ड अा< की इ|
जर मी •भत²पास"न कान काहीसा बाज"ला Zला तर अावाज ऐक@ rईनासा होतो. पण हा Iदलासा
eीण अािण फसवा अा<. 9वळ Iव¡0ती pहण"न अािण Dवत:च+ मन:DवाD¸य काहीस+ परत याव+ pहण"न
हा [योग मी प7sहा प7sहा करत राहतो. मी कान Iतखट कGन ऐकत राहतो अािण Y+Aहा काही ऐक@
rत नाही •Aहा मला अान+द होतो. पण नKकी काय झाल+ असाव+ हा [®न बाकी उरतोच. ही
वDत7िDथती अशी अा< की Iतjयाम7ळR माझR प"व¢X सगळR तक— ZDतनाब"त होतात; पण इतर काही
Dपlीकरण+ जसजशी मनात rतात, तशी तीही मला बाज"ला टाकावी लागतात. समजा उदाहरणाथ,%
मी अस+ pहटल+ की < लहान [ाणी Y काही करता<त \याचाच तो अावाज अा<. पण माझा अन7भव
याjयाशी ज7ळत नाही. जी गोl अाgापयत
‘ Zहमीच चाल" अस"नही कधी ऐक@ अाली नाही, ती अाgाच
कशी ऐक@ rईल? Iबळात इतकी वष‘ राIहzयाम7ळR इ| कQठR काही ख7~ झाल+ तर > मला कदािचत
पटकन लeात rत अvल, पण माझR कान काही जाDत Iतखट झा]] असण+ शKय नाही. œा लहान
[ाhय0च+ < व’िशlmच अा< की \य0चा अावाज कधी rत नाही. नाहीतर मी \य0ना सहन कGन घRतल+
असत+ का? उपासमार होhयाचा धोका प\कGनही मी \य0चा Iनकाल लावला असता. पण अाणखी
एक शKयता अापस"क उभी राह> की कदािचत मला अाgापयत
‘ माहीत नस]zया एखा`ा [ाhयाचा
याjयाशी स+ब+ध अा<. < काही अशKय नाही. मी अाय7•याचा बराच अन7भव गाठीशी ब0ध]ला अा< <
खर+ अा<, पण जगात तस+ व’िच´य ख"प अा< अािण अचानक दg pहण"न उ„या रा_न ‚ास kणाŽया
गोl²ची काही वानवा नाही. पण अथaत हा कोणी एकटाwकटा [ाणी नसणार; अ••या झ7+डीZच
मा‡या टाप"वर हzला 9ला असला पाIहY. œ0चा अावाज rतो अा< याचा अथ% < [ाणी Iतत9v
लहान नसाbत, पण अावाज अगदी eीण अा< याचा अथ% > फारv मोठRही नसाbत. •Aहा एक@ण अशी
शKयता अा< की मला माहीत नस]zया कQठzयातरी [कारX [ाणी झ7+डीZ oहडता<त. > \य0jया
\य0jया रD\याZ चाल] अा<त; स…या > मला ‚ास kता<त ख2, पण लवकरच \य0ची झ7+ड Iनघ"न
जाईल. •Aहा अाgा काहीतरी काम कGन > ^वटी वायाच जाhयाdeा मी थ0ब]ल+ बर+. पण जर <
Iविच‚ [ाणीच या सग–यामाš अा<त, तर मग मला > कधीच Iदसत का नाहीत? अाgापयत
‘ \य0ना
शोधhयासाठी मी अZक Iठकाणी खण"न पाIह]ल+ अा<, पण मला \य0तला अज"न एकही Iदस]ला
नाही. मला वाटत+ मला ठाऊक अस]zया कQठzयाही [ाhयाdeा अाकाराZ > फार लहान असाbत,
अािण \य0चा अावाजच [माणाबा<र मोठा असावा. pहण"न मग मी खण]ली माती बारकाईZ
sयाहाळतो अािण ढRकळ+ हbत उडवतो की YणRकGन \य0X अगदी बारीक त7कडR Aहाbत. पण <
अावाज करणा2 [ाणी \यात कQठRच सापडत नाहीत. हळ"हळ" मला < उमगत+ की अधRम…r लहान भोक†
पाड"न काही उपयोग नाही, याउलट अस+ कGन मा‡याच Iबळाjया •भती मी उकGन काढतो अा<.
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घाईघाईZ मी इकडRIतकडR थोडीशी सारवासारव करतो, पण मला अाता भोक† ब7जवत बसायला bळ
नाही. IठकIठकाणी मातीX Iढगा2 झा]] अा<त. \य0jयाम7ळR माझी नजर अड> अािण चालायलाही
अडथळा होतो. पण ती अगदी ता\प7रती काळजी अा<, कारण मला अाता इकडRIतकडR oहडता rत
नाही, पाहणी करता rत नाही की अाराम करता rत नाही. कQठzयातरी ख¿यात काम करत असताना
मला झोप लाग>. मा‡या डोKयावरjया मातीचा एक त7कडा मी अोरबाडhयाचा [य\न करत
असताना मला ड7लकी लाग]ली अस>, अािण माझा प+जा Iत|च अडक]ला असतो. अातापास"न मी
माझी कामाची पtत बदलणार अा<. सगळR तकI— वतक— अािण Iसtाsत बाज"ला ठRव"न अावाजाjया
Iद^Z मी एक मोठा बोगदा खणायला स7रवात करणार अा<, अािण अावाजाच+ खर+ कारण कळRपयत
‘
मी खणण+ सोडणार नाही. \यान+तर जर तो अावाज Iनपट"न टाकण+ मा‡या अावाKयात अvल तर >
मी क2न, नdeा Iनदान मा‡या मनाची Iन:•£ती तरी होईल. या Iन•£तीमध"न मा‡या पदरी अान+द
तरी rईल oकवा Iनराशा तरी, पण Y काही अvल \यात श+का oकवा Àगाळणा2 [®न नसतील. œा
Iनणयाम7
%
ळR मला नव+ बळ rत+. मी अाgापयत
‘ Y 9ल+ > फार घाईत 9ल+. Iबळात परतzयान+तर मी
फार च+चल बनलो होतो. Iबळाबा<रjया •चता मी अज"न प"णपणR
%
सोडzया नAह\या, अािण Iबळातली
श0तता अज"न मा‡यात प"णपणR
%
ि शरली नAहती. फार काळ Iबळाचा Iवरह झाzयाम7ळR माझी
स+bदनाशीलता [माणाबा<र वाढली होती. \यात हा एक bगळाच [कार समोर अा]ला पा_न मी
ब7tीची प"ण% रजाच घRतली. ^वटी < अा< तरी काय? शीळ घातzयासारखा एक म+द अावाज, तोस7tा
बŽयाच अवधीन+तर मध"न मध"न ऐक@ rत अस]ला. यात फार बाऊ करhयासारख+ काही नाही. या
अावाजाची सवय होईल अस+ मी pहणत नाही – याची सवय होhयासारखी नाही – पण \याब¼ल
अाताच ठोस अस+ काही न करता थोडा bळ \याच+ Iनरीeण करत राIहल+ तरी प72 अा<. धीर न
सोडता दर काही तास0नी लeप"वक
% ऐक@न या अावाजाची न द करायला हवी. याउलट अाता मी
•भतीला सतत कान kऊन बसलो अा<, अािण अावाजाची चा_ल जरी लागली तरी मातीत"न एक
ढRकळ
@ बा<र काढतो अा<. यात मला काही सापडRल pहण"न नA<, तर मनातली खळबळ श0त
होhयासाठी उगीच काहीतरी करायच+ pहण"न. अाता < सगळ+ बद]ल अशी मला उ€द अा<. अािण
तरीही Dवत:वरच स+ताप"न डोळR घ~ ि मट]zया अवD|त मला < कब"ल कराव+ लागत+, की कQठR काही
बदल" नr अस+च मला अात"न वाटत+ अा<. š] Iक\rक तास मा‡या मनाची ¤च’नी तशीच खदखद>
अा<. याeणी मा‡या सारासार ब7tीZ मला अावरल+ नसत+ तर काही अावाज ऐक@ rवो अगर न rवो,
न राहव"न मी कQठRतरी खणायला स7रवात 9ली असती. लहान [ाणी ˆया[माणR माती खाhयासाठी
oकवा काहीbळा IनAवळ कारणािशवाय खणत राहतात, \या[माणR कशालाही न ज7मानता <कटपणाZ
मी खणhयासाठी खणत राIहलो असतो. हा माझा तकaला धGन अाख]ला नवीन ¤त अा<, तो मला
अाकषक
% वाटतो अािण अनाकषकही
%
वाटतो. \यात अाeRप घRhयासारख+ काही नाही, Iनदान मला तरी
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Iदसत नाही. या ¤ताला धGन राIहल+ तर माझा उ¼Rश प7रा होईल अस+ Iनदान अाgातरी मला वाटत+.
पण ^वटी मनोमन माझा \यावर Iव•ास नाही. माझा \यावरचा Iव•ास इतका त7टप7+जा अा<, की हा
¤त यशDवी झाzयाकारणाZ जी स+कट+ rऊ शकतील \य0चीही मला भीती वाटत नाही, oकवा खर+तर
\याम7ळR फार काही अIनl होईल यावरही माझा Iव•ास नाही. मला तर अस+ वाटत+ की अावाज
यायला स7रवात झाली •Aहापास"न असा पtतशीर बोगदा खोदhयाची योजना मा‡या डोKयात अा<,
अािण मी [\यe काम स7G करायच+ टाळत अालो याच+ एकच कारण pहणY मला Iतचा भरवसा
वाटत नAहता. > काही असो, मी अथaत बोगदा खणायला स7रवात करीनच; मला wसरा काहीच
पयaय नाही. पण मी कामाला अाgाच स7रवात करणार नाही, > थोडा bळ ल0बणीवर टाकीन. जर
Iवbकब7tीच+ वचDव
% प7sहा [DथाIपत करायच+ अvल तर > प"णपणR
% च करायला हव+, \यात घाई कGन
उपयोग नाही. बाकी काही असो, मी Iबळात जागोजागी bडीवाकडी उकराउकर कGन पŒÁभाग0ची
जी नासध"स 9ली अा<, ती अाधी w¥Dत करायला हवी. या कामाला बराच bळ लाšल, पण > करण+
अगदी गरYच+ अा<. हा नवीन बोगदा जर तडीस sयायचा अvल तर > काम प7•कळ bळ खाणार+
अा<, अािण जर \यामागचा <त" सफल झाला नाही तर > कधीच स+पणार नाही. काही झाल+ तरी
मला Iबळापास"न बराच काळ Šर राहाव+ लाšल. अथaत मी Iबळाबा<र ज+गलात असताना होतो
Iततका हा Iवरह ‚ासदायक असणार नाही, कारण मला हव+ •Aहा काम थ0बव"न मी घरी परत rऊ
श9न. अािण जरी मी परत नाही अालो, तरी मी कामात असताना कोठारातली हवा मा‡यापयत
‘
वाहत rऊन मला प0घGन टाकील. पण तरीkखील मला बीळ सोड"न जाव+ लाšल < नKकीच, अािण
माझ+ एक@ण भIवतAय अIन:ि£त अvल. पण pहण"नच मला बीळ नीटZटKया अवD|त सोड"न जायच+
अा<. Iबळाला Dथ’य% याव+ pहण"न मी झगडत असताना < Dथ’य% मीच मोडल+ अािण प7sहा ताबडतोब
स0धल+ नाही, अस+ कोणी pहण" नr. pहण"न मग मी उकर]ली माती भोक0त प7sहा सारायला लागतो.
œा कामात मी पKका तर¤ज अा<, अािण < मी इतKया bळा 9ल+ अा< की > मला काम वाटतही
नाही. बढाई pहण"न नA< तर 9वळ खरी गोl pहण"न स0गतो, की ^वटी माती दाब"न पŒÁभाग सारखा
करhयाच+ Y काम असत+ \यात माझा हात धरणारा कोणी नाही. पण याbळी सगळ+ काही Zहमीdeा
अवघड वाटत+. माझी फार चलIबचल हो>. काम चाल" असताना म…rच मी •भतीला कान kऊन ऐकत
राहतो, अािण उचल]ली माती मा‡याखाल"न प7sहा रD\यात पड"न जा> अा< <ही मा‡या …यानात rत
नाही. ^वटच+ Y नाज"क काम असत+ \याbळी Iव^ष लe `ाव+ लागत+, अािण > याbळी मला नीट
जमत नाही. मध"न मध"न अा]] कQGप उ+चव‰ तvच राहतात, तशाच bडŸावाकड्या ¬गा राहतात.
अथaत •भतीची जी म"ळची सफाई अस>, ती अशा न+तर ि चकटव"न 9]zया कामाला rण+ शKयच
नाही. < अाताच+ काम ता\प7रत+ अा< अशी मी Dवत:चीच समज"त घालhयाचा [य\न करतो. सगळ+
िDथरDथावर झाzयान+तर Y+Aहा मी Iबळात परत rईन, •Aहा मी सगळी डागड7जी प7sहा नीट करीन
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अािण मग काम मनासारख+ झा]ल+ अvल. < मी pहणतोय खर+, पण सगळ+ मनासारख+ होत+ > फKत
परीकथ0त, अािण माझी ही मनोराˆय+ परीक|तलीच अा<त. खर+तर < काम अाgाjया अाgा
AयविDथत प7र+ करण+ <च ¡RयDकर अा<. याउलट माझ+ काय चाल" अा<, की सारख+ काम सोड"न
रD\य0त भटकत अाणखी अावाज कQठ"न rता<त < मी शोधत oहडतो अा<. < अावाज शोधण+
अवघडही नाही, कारण कQठRही थ0ब"न ऐकल+ तर कसलातरी अावाज सापडतोच. अािण माझR वायफळ
शोध एवढ्यावर स+पत नाहीत. काहीbळा मला वाटत+ की अावाज कायमचा थ0बला अा<. होत+ काय,
की अावाज म…rम…r बराच bळ थ0बतो, अािण काहीbळा माझ+च रKत मा‡या कान0त जोरजोरात
सळसळत असzयाम7ळR तो ऐक@ rत नाही. जर अv दोन Iवराम एकामागोमाग एक अा] तर अावाज
कायमचाच थ0बला अा< अस+ वाट" लागत+. अशाbळी मी ऐकण+ थ0बव"न उडŸा माG लागतो. मा‡या
स+प"ण% अाय7•याला कलाटणी ि मळाली अा<. जण" काही Iबळातली श0तता ˆया »ोतात"न वाहत अv,
\यावरच+ झाकण Iनघाल+ अा<. हा शोध पडताळ"न पाहhयाच+ मी म7¼ाम ल0बणीवर टाकतो. जोपयत
‘
\याjयाIवषयी स+Âम Iनमaण झा]ला नाही, तोपयत
‘ तो मला कQणालातरी कळवायचा असतो. मग मी
धावत धावत कोठाराकडR जातो. मा‡या अाय7•यात एक नव+ पव% स7G झाल+ अा<. बराच bळ अापण
काही खाz]ल+ नाही अस+ मा‡या लeात rत+. मातीत अधवट
% गाडzया š]zया म0साचा अधवट
% त7कडा
मी तोड"न काढतो, अािण तो प"ण% घशाखाली जाhयाअाधीच खाता खाता सहज प7sहा एकदा खा‚ी
कGन ©यावी या उ¼RशाZ हा शोध ि ज| लागला Iत| घाईघाईZ परत जातो. पण थोडा bळ अधवट
%
ऐकतो न ऐकतो तोच माझी घोर च"क मा‡या लeात r>. शीळ घातzयाचा अावाज स+थपणR rतोच
अा<. मी घास थ7+क@न kतो अािण \याjयावर नाच"न तो ध7ळीत गाडावा अशी मला इjछा हो>. मी
कामावर परत जातो, पण नKकी काय करतो अा< याच+ मलाच भान नसत+. Iबळातzया बŽयाच
Iठकाणी डागड7जीची गरज अा<, \यातली कQठलीतरी एक जागा Iनवड"न य0I‚कपणR मी काहीतरी
करत राहतो. जण" म7कादम अाला असावा अािण \याला दाखवhयासाठी वरकरणी काहीतरी करत
रहाव+. पण अस+ काहीतरी काम थोडा bळ चाल" असतानाच एक नवीन शोध लागतो. अावाज मोठा
झाला अा<. अथaत फार मोठा नाही, हा ^वटी स"•म छट0चाच फरक अा<, पण तरीही तो मोठा
झाzयाच+ कानाला अगदी Dपl जाणवत+. अािण हा जाDत मोठा झाला अा< याच+ कारण \याचा
[ार+भoबŠ जाDत जवळ अाzयासारखा वाटतो. अावाज मोठा झा]ला ि जतKया DपlपणR ऐक@ rतो
\याहीdeा DपlपणR पावल+ जवळ rताना मा‡या कzपZला Iदस" लागतात. मी •भतीपास"न पटकन
माš होतो, अािण या नवीन शोधाX पIरणाम काय होऊ शकतील याचा अ+दाज घRhयाचा [य\न
करतो. Iबळावर हzला झाला तर बचावाची अापण काहीच तरत"द 9]ली नाही, याची मला जाणीव
हो>. अशी तरत"द करhयाचा Iवचार होता खरा; पण अाय7•याचा सगळा अन7भव गŒहीत धGनही, असा
हzला होईल अािण \याIव¥t बचावाची गरज अा< ही शKयता फार ल0बची वाटली. खर+तर ल0बची
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वाटली < Iततकस+ बरोबर नाही (अस+ कस+ वा‰ल?!), पण Iबळात समाधानाZ जगhयासाठी ˆया
तरत7दी अाव®यक हो\या \य0jयाकडR Iव^ष लe Iदल+ šल+, अािण \यामानाZ ही w§यम मह\वाची
वाटली. < स"‚ धGन म"ळjया अाराखडŸाला धKका न लावता बŽयाच गोlी करता अाzया अस\या.
\य0jयाकडR माझ+ का wलe
% झाल+ असाव+ < अगpय अा<. इतकी वष‘ मला नशीबाZ साथ Iदzयाम7ळR मी
गाफील राIहलो. अध"नमध"न मला काळˆया हो\याच, नाही अस+ नाही; पण गोlी बŽया चाल]zया
असतात •Aहा काळˆय0त"न काही Iन:•पsन होत नाही.
अाता सव[थम
%
काय करायला हव+, तर स+रeणाjया दŒlीZ स+प"ण% Iबळाची काळजीप"वक
% पाहणी
करायला हवी. [\rक शKयता Iवचारात ©यायला हवी, बचावाची योजना तयार करायला हवी,
\यान7सार ब0धकामाचा अाराखडा बनवायला हवा अािण मग ताबडतोब नAया जोमाZ कामाला
स7रवात करायला हवी. < सगळ+ करण+ गरYच+ अा<, पण खर+ स0गायच+ तर œाला अाता फार उशीर
झाला अा<. पण करायला हव+ तर <च; याऐवजी जर IनAवळ [योग pहण"न हा [च+ड बोगदा खणत
बसलो तर Iन:•कारण स+कट अ+गावर अोढव"न घRhयात माझी शKती खच¢ पडRल. जण" काही Y स+कट
rणारच अा<, > अापzया अापण लवकर rऊ शकत नसzयाम7ळR अापण म"खपणा
%
कGन \याला मदत
करायला हवी. अचानक माझी अाधीची योजना मलाच समYनाशी हो>. प"व¢ जी गोl इतKया
शहाणपणाची वाटली होती, तीत अाता मला काडीचाही अथ% Iदसत नाही. मी माझ+ काम थ0बवतो
अािण अावाजाकडR लe kण+ही ब+द करतो. अावाज अाणखी वाढला अा< oकवा नाही < शोध"न
काढhयाची मला काहीही इjछा राIह]ली नाही. शोध प7•कळ झा]. मी सगळ+ सोड"न kतो; मा‡या
मनातला कोलाहल थ0बला तर >च मला प72 अा<. अािण प7sहा एकदा, Iबळात] रD> मला ि ज|
घRऊन जातील Iत| मी \य0ना Zऊ kतो. \यात] अZक स0दीकोपŽयात] गzलीबोळ अv असतात, की
Y मी Iबळात परत अाzयावर [थमच पाहतो अा<. मा‡या ि शविशव\या न•य0चा Dपश% \य0ना अज"न
झा]ला नसतो, \य0ची श0तता मा‡या rhयाZ चाळवली जा> अािण मला सव% बाज"+नी अाjछाŠन
टाक>. पण मी Iवळ•यात न पडता प7ढR Iनघ"न जातो. मी काय शोधतो अा< < माझ+ मलाच ठाऊक
नाही, मला न7सता bळ काढायचा अा<. मी इतका भरकटतो की च-Aय"हापाशी जाऊन पोहोचतो.
गवताjया झडdखाली जाऊन कान `ावा असा मला मोह पडतो. ख"प Šरवरjया गोlी मा‡या मनात
rतात. मी Iतथपयत
‘ वर चढतो अािण ऐकत राहतो. Iकती [गाढ श0तता अा< इ|. Iकती छान अा<
सगळ+. बा<रjया कQणालाही मा‡या Iबळाची काही Iफकीर नाही. जो तो अापापzया कामात अा<
अािण मा‡याशी कQणाच+ काही kण+घण
R + नाही. < मा‡या हात"न घडल+ तरी कस+? ही झडप ही मा‡या
Iबळातली एक€व जागा अशी उर]ली अा<, की ि ज| मी तासनतास ऐकत राIहलो तरी कसलाही
अावाज rत नाही. Iबळातzया पIरिDथतीjया त7लZन+ < प"ण% wसर+ टोक अा<. प"व¢ ि ज| धोका होता
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Iत| अाता Dतºधता अा<, अािण याउलट माझ+ कोठार जगरहाटीjया कोलाहलात अािण स+कट0त
ब7डाल+ अा<. अािण याहीdeा वाईट गोl अशी की इ|ही खरी श0तता नाही, वाDतवात काहीच
बदल]ल+ नाही. झडdपलीकडzया जगातली सारी स+कट+ अा<त तशीच अा<त, मग \य0चा अावाज
rवो अथवा न rवो. मला ती जाणवत नाहीत इतक†च, कारण या शीळ घातzयासार•या अावाजाZ
मा‡या मनात प"णपणR
%
घर 9ल+ अा<. पण घर 9ल+ अा< < तरी खर+ का? हा अावाज जसा मोठा होतो
अा< अािण मा‡या अाणखी जवळ rतो अा<, तसतसा मी च-Aय"हात"न सरपटत वर rतो अािण या
झडdखाली rऊन पड"न राहतो. जण" काही मला इ| जोपयत
‘ थोडातरी अाराम करता rतो अा<,
तोपयत
‘ मी माझ+ बाकी सार+ घर \या शीळ घालणाŽयाjया ताºयात सोड"न `ायला तयार अा<. शीळ
घालणाŽयाjया? या अावाजाच+ म"ळ काय असाव+ याIवषयी मी काही नवीन मत बनवल+ अा<, असा
याचा अथ% होतो का? याचा अथ,% हा अावाज लहान [ाhय0नी चर खणzयाम7ळR होतो अा< < खर+ नाही
की काय? माझ+ Iवचारप"वक
% ठरव]ल+ मत <च नाही का? अज"नतरी या मतापास"न मी फारकत घRतली
अा<, अस+ मला वाटत नाही. अािण हा अावाज अगदी [\यe \या चर0म7ळR होत नसला, तरी
अ[\यeपणR \य0jयाम7ळRच होत असणार. जर या अावाजाचा \य0jयाशी काहीच स+ब+ध नvल, तर मा‚
कQठलाच ठोकताळा म0डण+ अशKय अा<. अशाbळी मग मी < कारण शोध"न काढRपयत,
‘ oकवा >
अापोअाप सापडRपयत,
‘ थ0ब"न राहhया{रीज ग\य+तर नाही. अथaत अाgाkखील bगbगळR Iसt0त
चाचप"न पाहण+ शKय अा<. उदाहरणाथ% अशीही एक शKयता अा<, की ल0ब कQठRतरी पाणी अात
घ7स]ल+ अा<, अािण मला शीळ घातzयासारखा oकवा बासरीसारखा वाटणारा अावाज हा पाhयाचा
खळखळाट अा<. पण एकतर अशा [कार0चा मला काही अन7भव नाही. बीळ खणताना स7रवातीला
Y पाणी लागल+ \याला मी ताबडतोब wसरीकडR वाट काढ"न Iदली, अािण या वाळ"jया जिमनीत >
प7sहा कधी परत]ल+ नाही. अािण \याहीdeा pहणY हा अावाज शीळ घातzयासारखाच अा<; तो
खळखळाट अा< अशी \याची स+गती लावता rणार नाही. पण 'श0त हो' अशा Dवत:jयाच मनाjया
Iवनवhया कGन काही उपयोग नाही. मा‡या कzपZच+ वाG थ0बायला तयार नाही. मी अाता
इथपयत
‘ अालो अा< – अािण < Dवत:शीच नाकब"ल करhयात काही त¸य नाही – की हा शीळ
घातzयासारखा अावाज कQठzयातरी [ाhयाचा अा<; अािण तोस7tा अZक लहान [ाhय0चा नA<, तर
एकाच मोठmा [ाhयाचा अा<. या pहणhयाचा [Iतवाद करायला तसा प7•कळ वाव अा<: अावाज
सगळीकडR rतो अा<, तोस7tा सार•याच ती¾>Z अािण सतत रा‚+Iदवस. •Aहा अZक [ाणी असाbत,
हा तक— स7रवातीला बरोबर वाटण+ साहिजक अा<. पण मी खणाखणी करत असताना < [ाणी मला
सापडायला हb हो>, अािण ˆयाअथ¢ > सापड] नाहीत \याअथ¢ एकच मोठ+ जनावर असणार हाच
Iसtाsत >वढा ि शzलक राहतो. Iव^ष pहणY ˆया ˆया गोlी œा Iसtाsताला ¶द kता<त अस+
वाटत+, \य0jयावGन अस+ जनावर असण+ शKय नाही असा Iन•कष% न Iनघता उलट असा Iनघतो की <
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जनावर कzपZjयाही पलीकडR भय+कर असल+ पाIहY. या एकाच कारणाम7ळR मी हा Iसtाsत माsय
करhयाच+ अाgापयत
‘ टाळत अालो अा<. पण ही अा\मव+चना याप7ढR नको. काही काळ मी अशी एक
समज"त बाळगली अा<, की इतKया ŠरवGनही œा जनावराचा अावाज ऐक@ rतो, याच+ कारण pहणY
> कमालीjया झपाटmाZ काम करत+ अा<. एखा`ा चालणाŽयाZ सरळ रD\यावर पाय टाकाbत
IततKया bगाZ > जिमनीत"न उकरत rत+ अा<. माती उकGन जनावर प7ढR Iनघ"न šल+ तरी
भोवतालची जमीन थरथरत राह>. [\यe उकरhयाचा अावाज अािण ही थरथर इतKया अ+तरावGन
एक€कात ि मसळ"न जातात, अािण \याचा ^वटचा eीण होत जाणारा [Iत…वनी मा‡यापयत
‘
पोहोचत असzयाम7ळR तो सगळीकडR सार•याच ती¾>Z ऐक@ rतो. हा अावाज कधीच बदलत नाही,
याचा अथ% असा होतो की जनावर सरळ मा‡या Iद^Z rत नाही अा<. \याचा काहीतरी Iनि£त ¤त
अा<, पण तो नKकी काय याचा स7गावा लागत नाही. < Y जनावर अा< \याला माझ+ अिDत\व ठाऊक
अा< अस+ माझ+ pहणण+ नाही, पण > मा‡याभोवती घRराव घालत+ अा< अस+ मी गŒहीत धGन चाललो
अा<. मी \याjयाकडR लe `ायला स7¥वात 9ली, •Aहापास"न बc>क \याZ मा‡याभोवती अZक
bटोळी प"ण% 9ली अा<त. अािण अाता अावाज मोठा होत चालला अा<, याचा अथ% वत7ळ
% + लहान होत
चालली अा<त. हा अावाज नKकी कसा rतो, शीळ घातzयासारखा की बासरीसारखा, यावर बराच
Iवचार करता rईल. मी Y+Aहा मा‡या पtतीZ जमीन अोरबाडतो oकवा उकरतो, •Aहा rणारा
अावाज याdeा ख"प bगळा असतो. या शीळ घातzयासार•या अावाजाच+ एकच Dपlीकरण मला
स7चत+. < जनावर अापzया न•य0चा वापर खणhयासाठी न करता न7स\या अाधारासाठी करत असाव+,
अािण खणhयाच+ म7•य ह\यार pहण"न Dवत:jया स डRचा उपयोग करत असल+ पाIहY. या स डRची
ताकद जबरदDत असणारच, पण \यािशवाय \याला एक [कारची धारही असली पाIहY. बc>क >
एका जोरदार ढोशान+ नाकाड जिमनीत ख7पस"न मातीच+ मोठ+ ढRक@ळच बा<र काढत असणार. < चाल"
असताना मला काहीच ऐक@ rत नाही, •Aहा हाच अावाजातला ख+ड असणार. पण मग > प7ढचा
दणका khयाअाधी एक मोठा •ास घRत असणार. या जनावराची ताकद अािण काम करhयाची घाई
Iवचारात घRतली, तर हा •ास जमीन थरथरावी इतका मोठा नKकीच असणार, अािण œाचाच
अावाज म+द शीळ घालावी तसा मा‡यापयत
‘ rतो. पण < जनावर Iव¡0ती न घRता सतत काम कस+
कG शकत+, < मला IबलकQल समज" शक]ल+ नाही. कदािचत eणभर थ0ब"न थोडीशी Iव¡0ती
घRhयासाठी म…r वाव अvलही, पण अातापयत
‘ \याZ एकदाही AयविDथत Iव¡0ती घRतzयाच+ Iदसत
नाही. रा‚+Iदवस IततKयाच जोमाZ अथकपणR > खणतच राहत+, अािण \याjया मनात जो काही
तातडीचा ¤त अा< \याचा ZटाZ पाठप7रावा करत राहत+. हा ¤त अ+मलात अाणhयासाठी जी काही
शKती लागणार अा<, ती नKकीच \याjया अ+गी अा<. अशा [IतDप…यaला त ड `ाव+ लाšल याची
मला प"वकzपना
%
नAहती. पण < जनावर Iकती bग–या [कारच+ अा< ही गोl जरी ता\प7रती बाज"ला
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ठRवली, तरीस7tा कोणाच+ तरी अा-मण होत+ अा< ही गोl मला पIहzयापास"न उमगायला हवी होती
अािण मी \याIव¥t सतत तयार राहायला हव+ होत+. पण मधला इतका काळ अान+दात अािण श0त>त
जावा, अस+ झाल+ तरी कस+? माझR सगळR श‚" मा‡या टाप"पास"न ल0ब"न Iनघ"न जाbत, अशी तरत"द
कQणी अािण कशी 9ली अvल? इतकी वष‘ मला काही इजा झाली नाही, अािण अाताच मला स+कट0नी
bढा घालावा अस+ का? मी ˆया लहानसहान स+कट0ची काळजी करत bळ दवडला ती अाgाjया
मानाZ काहीच नA<त. या Iबळाचा मी मालक, याचा अथ% इ| कोणीही अाला तरी \याjयाdeा मी
Zहमीच वरचढ ठ2न, अशी अाशा मी बाळग"न होतो का? पण या इतKया मोठmा वाDत"चा मी मालक
अा< अािण Iतला इजा पोहोच" शक>, याच ZमKया कारणाम7ळR, जर कोणी Iतjयावर Iनकराचा हzला
चढवला तर मला बचाव करता rणार नाही. मालकी हKकाjया मDतीम7ळR मी गाफील राIहलो अा<,
Iबळाjया कमजोरीम7ळR मी कमजोर झालो अा<, \याला इजा हो> •Aहा मलाच ती झाzया[माणR मला
bदना होतात. < सगळ+ मला अाधीच उमगायला हव+ होत+. 9वळ मा‡या स+रeणाचा Iवचार न करता
(अािण तोही मी Iकती वरवरचा अािण अाढŸताखोरपणR 9ला), मी Iबळाjया स+रeणाचा Iवचार
करायला हवा होता. जर हzला झालाच तर Iबळाjया ˆया भाग0ना त7लZZ कमी धोका अा<,
\य0jयापास"न बाकीX शKय असतील Iतत9 भाग तोड"न bगळR काढhयाची तरत"द करायला हवी
होती. यासाठी Y+Aहा जGर पडRल •Aहा ताबडतोब दरडी कोसळवhयाची तजवीज असायला हवी
होती, की YणRकGन मधोमध [च+ड अडथळR तयार होतील अािण खर+ बीळ wसŽया बाज"ला स7G होत+
< हz]खोराला कळणार kखील नाही. अािण या दरडी अशा असायला हAयात की \या IबळाकडR
जाhयाचा माग% ब+द करतील इतक†च नA<, तर हz]खोराला गाड"नच टाकतील. अशी काही योजना
करhयाचा मी थोडाही [य\न 9]ला नाही. खर+च याबाबतीत मा‡या हात"न काहीही झा]ल+ नाही. मी
एखा`ा लहान म7लासारखा Iन•£त राIहलो, अािण माझी उ€दीची वष‘ पोरकट {ळ0त वाया šली.
स+कटाjया कzपना ि चवडhयाAयIतIरKत मी काही 9ल+ नाही, अािण जी स+कट+ खरोखरीच rhयाची
शKयता अा<, \य0चा Iवचारही 9ला नाही. अािण याप"व¢ मला धोKयाX इशा2 ि मळा] नAह> अस+
kखील नाही.
अथaत अाgा पIरिDथती ि जतकी ग+भीर अा< Iततक† प"व¢ कधी काही झाल+ नAहत+, पण तरीही
सवसाधारणपणR
%
असाच एक [स+ग Iबळाjया अगदी स7रवातीjया Iदवस0त घडला होता. •Aहा अािण
अाता य0म…r म7•य फरक एवढाच की > IबळाX अगदी स7रवातीX Iदवस हो>. \याbळी मी त¥ण
अािण िशकाऊ होतो, अािण अज"न पIहzयाच हमरD\यावर काम करत होतो. च-Aय"हाचा फKत ढोबळ
अाराखडा >वढा तयार झाला होता. एक लहान ग7+फा मी कोGन काढली होती, पण Iतची माप+ अािण
•भत²च+ काम बिघतल+ तर प7रता बोजवारा उडाला होता. थोडKयात pहणY सगळ+ इतKया [ाथिमक
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DवGपात होत+, की एक [योग याdeा \याला जाDत oकमत नAहती. जर वीट अाला तर फार ख+त न
वाटता सगळ+ सोड"न kता rईल, अशी \याची अवDथा होती. एक Iदवस काम करत असताना मी
Iव¡0ती pहण"न मातीjया Iढगावर पcडलो होतो (अाय7•यात मी कामात"न अशी Iव¡0ती फार bळा
घRतली अा<), अािण काही अ+तरावGन मला अचानक एक अावाज ऐक@ अाला. त¥ण असzयाम7ळR
•Aहा मला भीतीdeा उ\स7कताच जाDत होती. मी काम सोड"न kऊन ऐकत राIहलो. Iनदान \याbळी
मी खरोखरीच ऐकत राIहलो, अाgासारखा गवताjया झडdखाली अाडवा दड"न रा_न ऐकhयाच+
टाळल+ नाही. मी Iनदान ऐकत राIहलो. मा‡या[माणRच कQणीतरी काहीतरी उकरत असzयाचा तो
अावाज अा<, इतक† मा‡या नKकी लeात अाल+. अावाज अगदी बारीक होता, पण तो ल0ब"न rत
असzयाम7ळR तसा वाटत होता की काय, < स0गायला माग% नAहता. मी ताण]zया मन:िDथतीत होतो,
पण तसा बाकी श0त होतो. मला अस+ वाटल+ की मी wसŽया कQणाjयातरी Iबळात अा<, अािण \याचा
मालक मा‡या Iद^Z खणत rतो अा<. wसŽया कQणावर अा-मण करhयाची oकवा wसŽयाच+ काही
बळकावhयाची माझी कधीही इjछा नAहती, \याम7ळR हा माझा अ+दाज बरोबर ठरला असता तर मी
Iतथ"न Iनघ"न šलो असतो, अािण wसरीकडR बीळ 9ल+ असत+. पण अथaत मी •Aहा त¥ण होतो, अािण
अज"न माझ+ Dवत:च+ बीळ नAहत+, \याम7ळR डोक† थ+ड ठRवण+ मला परवडhयासारख+ होत+. प7ढR या
[स+गाचा ^वट ˆया तŽ<Z झाला \याचा अथ% लावण+ सोप+ नाही, पण \याचा मला Iव^ष ‚ास झाला
अस+ही नाही. जो कोणी खणत होता \याZ Iदशा बदलली. जर \याZ मा‡या खणhयाचा अावाज
ऐकला अvल अािण pहण"न तो मा‡या Iद^Z rत अvल, तर \याZ अस+ का कराव+ याचा उलगडा होत
नाही. मी Iव¡0तीसाठी थ0बzयाम7ळR \याचा Iद^चा अ+दाज च7कला की अापण_नच \याZ ¤त
बदलला? पण अशीही शKयता अा< की कदािचत माझाच अ+दाज प"ण% च7कला अvल, अािण तो
पIहzयापास"न मा‡या Iद^Z rतच नसावा. काही असो; कQणीतरी मा‡या Iद^Z rत+ अा< अस+
वाटाव+, अशा[का2 हा अावाज स7रवातीला जाDत जाDत मोठा होत šला. मी •Aहा त¥ण असzयाम7ळR
हा उकरणारा [ाणी जिमनीत"न एकदम जरी बा<र अाला असता, तरी मला Iव^ष नाराजी वाटली
नसती. पण तस+ झाल+ नाही. एका ठराIवक eणी खणhयाचा अावाज कमी होऊ लागला. खणणारा
जण" काही अापला म"ळ माग% सोड"न बाज"ला चालला असावा अशा रीतीZ अावाज उgरोgर eीण
होत šला, अािण मग एकदम प"णपणR
%
थ0बला; जण" काही \या [ाhयाZ अगदी Iव¥t रDता धरला
असावा, अािण तो मा‡यापास"न सरळ माš Iनघ"न चालला असावा. मी काम प7sहा स7G करhयाप"व¢
बराच bळ Iन:Dतºध श0त>त \याचा अावाज ऐकhयाचा [य\न करत होतो. हा इशारा तसा अगदी
Dपl होता; पण तो लवकरच मी IवसGन šलो, अािण ब0धकामाX मी प"व¢ 9]] ¤त \याम7ळR
बदल] अस+ pहणता rणार नाही.
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तो Iदवस अािण अाजचा Iदवस, य0म…r माझी उ€दीची वष‘ šली. पण वाDतIवक म…r काहीच bळ
š]ला नाही अस+च नाही का? अाgास7tा मी तसाच काम सोड"न ल0बलचक Iव¡0ती घRतो अा<,
अािण •भतीला कान kऊन ऐकतो अा<. \या खणणाŽयाZ Iवचार प7sहा बदलला अा<, तो उलट
Iफरला अा<, अािण \याला सामोर+ जाhयासाठी मधzया कालख+डात \याZ मला भरप"र अवधी Iद]ला
होता, अशा IवचाराZ तो अाता [वासा_न परत rतो अा<. पण मा‡या बाज"Z तयारी •Aहा होती,
\याहीdeा अाgा कमी अा<. माझ+ भल+थोरल+ बीळ, काहीही स+रeण नाही अशा अवD|त पसर]ल+
अा<. मी त¥ण अािण होतकG राIह]लो नाही, तर एक वयोवŒt वाDत7शाÃ° उरलो अा<. अािण
Y+Aहा Iनणय
% घRhयाचा [स+ग rतो, •Aहा मा‡याकडR ि शzलक राIह]zया थोडŸाफार य7K\याही मला
सोड"न जातात. पण मी pहातारा जरी झालो असलो, तरी मला वाटत+ की अापण अाणखी pहातार+
Aहाव+. इतक† pहातार+ Aहाव+, की गवताखालjया या मा‡या Iव¡0तीjया जाšवGन उठhयाच+
‚ाणkखील मा‡या अ+गी रा_ नr. खरी गोl अशी अा<, की मला फार काळ इ| वर राहवत नाही.
मी उठ"न बसतो अािण तडक प7sहा घरात जातो. जण" काही या जाšZ मन:DवाD¸याऐवजी नAया
काळˆयाच मा‡यावर सोपवzया अा<त. याप"व¢ मी इ| होतो •Aहा काय पIरिDथती होती? शीळ
घातzयाचा अावाज कमी झाला अा< का? नाही, उलट तो वाढला अा<. मी अधzयामधzया दहा
Iविशl Iठकाणी कान kऊन ऐकतो, •Aहा मला माझी च"क DपlपणR लeात r>. शीळRचा अावाज
होता तसाच अा<, काहीही फरक नाही. प’लतीरावर सार+ काही शा•त अा<, Iत| मी DवDथ अा<
अािण काळाjया अावाKयाबा<र अा<, पण इ| ऐलतीरावर [\rक eण ऐकणाŽयाचा गळा धरतो.
प7sहा एकदा ल0बची मजल पार कGन मी कोठाराjया Iद^Z जातो. मा‡या चोहोबाज"+ना बीळ उIªÄ
झाल+ अा<. > मा‡याकडR पाहत+ अा<, मी दचक@ नr pहण"न प7sहा नजर वळवत+ अा<, अािण मी
कोणता तोडगा शोध"न या स+कटात"न दोघ0ना बा<र काढतो याची काही ख"ण Iदसावी pहण"न अात7र>Z
प7sहा मा‡याकडR पाहत+ अा<. मी मान हलवतो; अज"न मला काहीच तोडगा सापड]ला नाही. मी
कोठारात चाललो अा< > काही ठराIवक <त"Z नA<. ˆया Iठकाणी मी [योग pहण"न बोगदा खणणार
होतो, \या जागी मी rतो अािण प7sहा पाहणी करतो. काम स7G करायला ही जागा च0गलीच होती.
ˆया Iठकाणी हवा {ळवhयासाठी चर खोद]] अा<त \याच Iद^Z हा बोगदा šला असता, अािण
\याम7ळR माझ+ कामही प7•कळच हलक† झाल+ असत+. कदािचत फार खणाखणी करावीही लागली नसती.
अगदी अावाजाjया म7ळापयत
‘ पोहोचhयाची गरज नAहती, हवा rhयासाठी 9]zया झडपा ि ज|
अा<त Iत| कान kऊन भागल+ असत+. पण अाता < खणाखणीच+ इतक† ‚ासदायक काम करायला मी
कQठzयाही कारणासाठी राजी होणार नाही. हा बोगदा खणzयान+तर माझ+ मन Iन:•£त होईलच अस+
अा< का? माझी मानIसक ि Dथती अशी झा]ली अा<, की मला Iन•£तीची काही इjछा राIह]ली
नाही. कोठारात"न मी सोल]ला एक छानसा लाल म0साचा त7कडा Iनवडतो, अािण तो घRऊन एका
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मातीjया IढगाŽयात घ7सन
" बसतो. ि जतका ि मळायचा Iततका Iनव0तपणा मला इ| ि मळतो. तो
म0साचा त7कडा चाटत, दात0नी कQरतडत मी या ल0बवGन rणाŽया जनावराब¼ल Iवचार करत
राहतो. जोपयत
‘ उस+त अा< तोपयत
‘ मा‡या अsनसाठmाचा प72प"र उपभोग ©यायला हवा. अ+मलात
अाणता rईल असा हा ^वटचा एकच ¤त मा‡यापाशी उरला अा<. या जनावराचा Iवचार नKकी
काय अvल, याचा ग7+ता उकलhयाचा मग मी [य\न करत राहतो. > \याjया Dवत:jया Iबळात काम
करत+य की oहडायला Iनघा]ल+ अा<? जर > oहडायला Iनघा]ल+ अvल, तर कदािचत \याjयाशी
कसलातरी समझोता करता rईल. जर > खर+च मा‡या Iबळात घ7सन
" मा‡यापयत
‘ अाल+, तर मी
\याला मा‡यातला थोडा ि शधा kईन अािण > अापzया वा‰ला Iनघ"न जाईल. pहणR अापzया वा‰ला
Iनघ"न जाईल! मा‡या IढगाŽयात बस"न मी समझोता वग’2 वा‰ल ती मनोराˆय+ कG शकतो, पण
[\यeात अस+ काहीही होणार नाही याची मला खा‚ी अा<. ˆया eणी अामची नजरानजर होईल,
oकवा खर+तर अाpहाला एक€क0चा स7गावा लाšल, अगदी \याच eणी अाpही दोघRही अ0धळRपणाZ
अापापzया दातन•या बा<र काढ"; दोह प’की कोणी अाधी नाही oकवा न+तर नाही. अामची पोटाची
भ"क Iकतीही भाग]ली असो, एक bग–या जातीची नवी हाव अामjया शरीर0त जागी होईल. अािण
oहडायला Iनघा]ल+ कQणीही एकदा IबळाकडR दŒlी šzयावर अापला ¤त अािण माग% बद]ल, <
साहिजक नाही का? पण कदािचत > जनावर अापzयाच Iबळात खणत अvल; अािण अस+ जर अvल
तर \याjयाबरोबर समझोता करhयाचा [®नच rत नाही. अगदी समजा, की > अस+ काही Iविच‚
जनावर अा< की \याjया Iबळाला ^जारी चाल" श9ल; पण तरीही मा‡या Iबळाला ^जारी खपणार
नाही, अािण इतका अावाज करणारा तर नाहीच नाही. मला वाटत+ < जनावर अज"न बर+च ल0ब
अा<. > जर अज"न थोड+ ल0ब šल+ तर हा अावाज प"णपणR
% च नाहीसा होईल. मग कदािचत ज7Z Iदवस
परत rतील अािण सगळ+ ठीक होईल. हा सगळा अन7भव ‚ासदायक खरा, पण \यात"न काही
िशकायला िमळाल+ अस+ मी pहणRन; \याम7ळR मग मला Iबळात अाणखी bगbग–या स7धारणा करायला
cGप rईल. मला जर DवDथपणा ि मळाला अािण काही ता\कािलक धोका नvल, तर अज"न प7•कळ
च0गल+ काम करhयाची माझी इjछा अा<. इत9 कl घRhयाची जर या जनावराची तयारी अvल, तर
\या[माणात \याच+ कायeR
% ‚ही ख"प मोठ+ असणार. •Aहा > कदािचत Dवत:च+ बीळ मा‡या Iद^Z
वाढवhयाचा Iवचार सोड"न kऊन \याची भरपाई wसŽया कQठzयातरी रीतीZ करायला राजी होईल.
अथaत < \याjयाशी चचa कGन होणार नाही. जनावर अापण_न सम+जसपणR वागल+ oकवा मा‡या
काही क™तीम7ळR \याला तस+ करण+ भाग पडल+, तर+च > शKय अा<. दोsह²प’की काहीही असल+ तरी
Iनणaयक घटक एकच अा<, तो pहणY या जनावराला माझी माIहती अा< का अािण असली तर
Iकती अा<. Iवचार0ती मला अस+ वाट" लागल+ अा<, की माझा अावाज जनावराZ ऐकला असhयाची
शKयता कमीच अा<. बाकी काही मागaZ \याला मा‡याIवषयी कळल+ असण+ शKय अा<, पण मला

136

<ही स+भाAय वाटत नाही. \याZ माझा अावाज ऐकला असावा, ही शKयता जवळजवळ नाहीच. मला
\याची काहीच माIहती नAहती, \या कालावधीत \याZ माझा अावाज ऐक]ला असण+ शKय नाही.
•Aहा मी अगदी ग}प होतो, अािण मी Iबळात परत rत असताना अावाज होhयाच+ काहीच कारण
नाही. \यान+तर मग मी [योग pहण"न भोक† खणत होतो, •Aहा कदािचत \याZ माझा अावाज ऐकला
अvल, पण मी खणताना शKय Iततका कमी अावाज करतो. \याZ माझा अावाज ऐकला असता, तर
तो ऐकhयासाठी मध"नमध"न \याला अापल+ काम थ0बवाव+ लागल+ असत+, अािण मलाkखील \याचा
स7गावा लागला असता. पण सगळ+ काही, अा< तस+च अा< –
❈ ❈
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"दवाभीतमध*माज,रकवन
एडवड$ िलअरची 'The Owl and the Pussycat' ही क-वता, अािण -तच1 भाष4तर:
I
The Owl and the Pussy-cat went to sea
In a beautiful pea green boat,
They took some honey, and plenty of money,
Wrapped up in a five pound note.
The Owl looked up to the stars above,
And sang to a small guitar,
'O lovely Pussy! O Pussy my love,
What a beautiful Pussy you are,
You are,
You are!
What a beautiful Pussy you are!'
II
Pussy said to the Owl, 'You elegant fowl!
How charmingly sweet you sing!
O let us be married! too long we have tarried:
But what shall we do for a ring?'
They sailed away, for a year and a day,
To the land where the Bong-tree grows
And there in a wood a Piggy-wig stood
With a ring at the end of his nose,
His nose,
His nose,
With a ring at the end of his nose.
III
'Dear pig, are you willing to sell for one shilling
Your ring?' Said the Piggy, 'I will.'
So they took it away, and were married next day
By the Turkey who lives on the hill.
They dined on mince, and slices of quince,
Which they ate with a runcible spoon;
And hand in hand, on the edge of the sand,
They danced by the light of the moon,
The moon,
The moon,
They danced by the light of the moon.
❈
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उ1ट अािण मनीमाऊ
१
भोका6या प9श4ची िशवली -पशवी, -त6यात घ<तली का=य>ची काकवी
व?न -वखBरC DपE सBरती,

िमरचीवाणी -हरवी होडी, व=ही HहणIन -नपाणीची -बडी
उ1ट अािण मनीमाऊ, NC दय>वरती.

च4दPय4ची जRा चमकSया पाPयावर
मनी6या मनी T<मपIर अाला

सBरात HहणU "ए WX -दलवर,
अाYस तI अगदी गोडBऽगोडBला
लाडBला,

अावडBला,

अाYस तI अगदी गोडBऽगोडBला."

२
उ1ट Hहण< मनीमाऊला, "धवलक4त तI -वमला,
अन् गानसBधा तI को-कळक_ठी;

धीर राहवत नाही फार, उडवIन टाकb लcाचा बार

गोची फdत एवढीच की अाप=यापाशी नाही अ4गठी."
लोटC -दवस लोटC अाठ-वड< पfनास साठ
होडी Nली पार क?न समBgा6या कडा

एकदम 'It's dry!', HहणIन पाहतात तो काय
hशगावरती अ4गठी झ<लन
I उभा होता Xडा
लBकडा
jरडा

hशगावरती अ4गठी झ<लन
I उभा होता Xडा
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३
"kवािमXlी, बोलता का मराठी? -वकाल का ही अ1गठी,
एका -गfनीसाठी?" Xडा Hहणाला, "nलाशक!"

तडक अगदी pसqया -दवशी, लc झाल1 झोका-नशी
कfयादानासाठी अाला, -नrया डोrय4चा -वsषक

प1dतीला होती व4tयाची फuणी, तvडी लावायला उडदाच1 लोणी
साबIदाण< कापPयासाठी रसIलब1दी सBरा

wवणान1तर घातला x=ला, अापटIन कy==यावरती कy=ला
नाचत रा-हC साX ढोसIन, श1पानगरी सBरा
-धधरा
$

तगधरा

नाचत रा-हC साX ढोसIन, श1पानगरी सBरा
❈ ❈
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धमस%
" &था अािण रा-यस%&था य/वर
ग23ड&टोन य/8 9वचार
────────────

A review of the book:
'The State in its Relations with the Church'. By William E. Gladstone, Esq., Student of
Christ Church, and Member of Parliament for Newark. Octavo, Second Edition, London,
1839,
by
Thomas Babington Macaulay, in The Edinburgh Review, April 1839.
────────────

या #$था& 'खक * एक -न.कल$क चा-र2या& व सभाचत7र अ9 त:ण ग=ह?थ अा*त, अािण टोरCपEकी
कठोर मतIJया अािण ताठ बाLयाJया Mया सभासदIना OयIJयापासPन अाशा वाटP लागRया अा*त, S
अशा एका TOयामागPन नाख7षीT अािण ब$डखोर व=WीT चाल' अा*त, की MयाJया अन7भवाXरीज
अािण वाZचात7य[Xरीज OयIच$ भागLयासारख$ नाही, पण Mयाचा सावधपणा अािण Tम?त मत$ यIच$
मा] OयIना वावड$ अा*. इ$गड
_$ मधील सव[-धक अ-`य aयbतCमcd ि म. ग_ड
e ?टोन यIची गणना झाली
तर Oयात अाgयh वाटLयासारख$ काही नाही. पण OयIJया कत=Oh वाम7ळj अािण वतण7
h कीम7ळj OयIनी सवh
पkIचा अादर अािण सlमान `ाmत nला अा* अस$ oaहा अाpही pहणतो, Saहा अामJया मS Oयात
अवाजवी ?त7ती नाही. 'खकाJया भPिमnत S `थम -दसण$ हा pहणPनच लkणीय `स$ग अा*, अािण या
कसोटीJया qळी लोकIJया स-दJछा OयIJयाबरोबर असाaयात * साहिजकच अा*.
िम. ग_ड
e ?टोन यI& -सsाlत बळकट अा*त की कमजोर याचा -नणय
h काहीही लागो, हाऊस अॉफ्
कॉमlसमcd Mयाचा उOकषh होतो अा* अशा एका त:ण ग=ह?थाJया 'खणीतPन राMयशाyाJया एका
महzवाJया भागावर एक ग$भीर अािण -व?त=त #$थ ि ल-हला जावा, याचा अाpहाला अ-तशय अान$द
होतो. o दEन-$ दन अाय7.याJया धकाधकीत ग7$त'' असतात, अ9 लोक {चतनाJया फार अाहारी
जातील असा -व|ष धोका नसतो. याJया -व:s रोगाची OयIना बाधा होLयाचीच जा?त शbयता
असS. चच[ अािण दEन-$ दन कामकाज यIची qळ क}णासाठी खोळ$बPन रहात नाही. राजकारणी
माणसाला अTकदा वाचPन -वचार करLयापPव~च बोलाव$ लागत$ अािण क•ती करावी लागS. एखा€ा
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-वषयाची Oयाला जरी फार त7टप7$जी मा-हती असली, Oया-वषयी Oया& #ह अ?प• अािण च7की& जरी
अस' तरी ‚खील Oयाला बोलण$ भाग असत$; अािण OयाJयाकडj जर क}वत, चलाखी अािण धडाडी
अ9ल तर अशाही प-रि?थतीत यश?वीपणj बोलण$ शbय अा* * OयाJया लवकरच लkात dत$.
-न:शƒद अ„या-सnमcd अTकqळा वाचRया जाणा…या ि लिखत शƒदIचा प-रणाम, अािण हावभाव
अािण उJचारIJया अल$करणाT डवर'Rया, kणभर कानात :$जी घालणा…या मौिखक शƒदIचा
प-रणाम, यIत प7.कळ फरक अा* * OयाJया लkात dत$. चPक nली तरी पकड' जाLयाची -व|ष
शbयता नाही, अािण क}तकˆ nला तरी प7.कळदा Oयाचा `-तवाद न होता अापण सहीसलामत स7टP
शकतो, * OयाJया लkात dत$. दहाही पान$ न वाचता ‰कवा दहा ि म-नट$ही -वचार न करता, aयापार
‰कवा काय‚कानP यIस$ब$धीJया -कचकट `ŠनIवर‚खील, लोकIची मोठी वाहवा घjऊन, उWम भाषण
-दRयाच$ ‹jय ि मळवPन, अापण खाली बसP शकतो * OयाJया लkात dत$. प_Œटाकˆ ि ल-हतो, की
अ•lसमधRया एका lयायासनासमोर MयाJयावर खटला चालणार अा* अशा एका माणसासाठी
लाय-सयसT बचावाच$ भाषण ि ल-हल$. S पाठ होLयाअाधीच हा माणPस Oया भाषणावर इतका नाखPष
झाला, की तो मोठŽा काळजीत पडPन 'खकाकडj •ला. ''त7झ$ भाषण मी प-हRयIदा वाचल$ Saहा मला
S फार अावडल$, पण •स…यIदा S -ततक‘स$ अावडल$ नाही, -तस…यIदा तर -बलक}लच नाही; अािण
अाता तर मला वाटत$ की या बचावात काहीच जीव नाही." लाय-सयस pहणाला, "िम]ा, lयायाधीश
* भाषण एकदाच ऐकणार अा*त * तP -वसरतोस." इ$ग_$डJया पाल”टमcd
h
असाच `कार अा*.
नाटकातRया ि मरवण7कीत ?•जवर इकडPन -तकडj जाणा…या दरबारीजनIसाठी अािण ि yयIसाठी ?•ज
मeTजरT ख…या -ह…यामोOयI& दा-गT करLयात ि जतका अथh अा*, -ततकाच अथh वbOयाT अापRया
भाषणावर सखोल -वचार अािण `दीघh स$शोधन खच~ घालLयात अा*. माणस$ `च$ड सम7दायIच$
Tत=Oव ि मळवतात S Tमnपणा व सखोलपणाम7ळj नa*. जर स?ता माल खपPन जाणार अ9ल तर
अaवल दज[चा य7िbतवाद प7रवLयाची गरजच काय? बकचा
ˆ
अादशh मानPन -वषयात खोलवर
िशरLयाचा प-रणाम बक`माणj
ˆ
च खोकRया& अावाज काढPन खाली बसवल$ जाLयात, ‰कवा -हरaया
बाकIसमोर अािण तIबड्या खोbयIसमोर बोलLयाची पाळी dLयात होणार अ9ल, तर Oयात काय
हशील अा*? लोका-धि˜त सरकार& o अTक फाय‚ असतात, OयाJया -व:s पारड™ात हा एक फार
मोठा तोटा अा* अस$ अाpहाला वाटत$. šकनचा एक अगदी खरा अािण मा›मक -वचार असा अा*, की
वाचLयाT माणPस प-रपPणh होतो, बोलLयाT तयार होतो, अािण ि ल-हLयाT Tमका होतो. oणjकœन
सावज
h -नक kj]ात असणा…या माणसIमcd प-रपPणता
h अािण Tमnपणा यIना फाटा -दला जाऊन
तयारपणा फbत यावा, अशी इ$गड
_$ मcd अा* तशासार•या राMयस$?थIची `व=Wी असS. o य7िbतवाद
क}णीही शहाणा माणPस `-सs करLयासाठी अस'Rया प7?तकात कधी घालणार नाही, o य7िbतवाद न
अडखळता स7साट बोलPन अािण टोकदार भाषा वापœन एकदाच वापरLयाइतपतच योZयS& अा*त,
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अशा `कार& य7िbतवाद तयार करLयात, `Odक -पढीतली सवžत Ÿशार अािण तRलख माणस$, सOय
शोधPन काढLयासाठी MयIJया ब7sीची पा]ता अा* अशी माणस$, सरसकट ग7$त'ली अा*त.
अापRयाकडील सव Wम क}वतीJया, -व|षकœन ब7sीला पPणh `गRभता dLयाअाधीच खPप कोव¡या
वयात पाल”टमcd
h
जाणा…या माणसIवर, `ŠनIची चच[ अशा `का¢ करLयाJया सवयीचा प-रणाम
झाRयाXरीज रहात नाही. अशा माणसIमcd वाद-ववाद करLयाच$ कसब इतक‘ वा¢माप वाढ'ल$
असत$, की एखा€ा इटािलयन शी£कवीचा वाटावा तसा अTकIना OयIचा अच$बा वाटतो. पण Tमका
तकˆ ‰कवा aयापक -वचार करLयासाठी Mया मान-सक शbती लागतात, Oया जर यातPन सहीसलामत
स7टRया तर अ9 लोक नशीबवान pहट' पा-हoत. खरी गो• अशी अा*, की उदाहरणाथh 'qRथ अॉफ
Tशlस'सार•या समाजशाyावरJया ?वत$] `¤jJया मोठŽा #$थाची त7pहाला अ¥kा अ9ल, तर तो
एक-वसाaया वष[पासPन हाऊस अॉफ कॉमlसमcd वाद-ववादात पटाईत अस'Rया राजकारLया¥kा,
Xड™ातRया वE§कडPन ‰कवा *-¨डीसमधRया िम-न?टरकडPन िल-हला जाLयाची शbयता जा?त अा*.
अािण pहणPनच, या #$थाJया अागमनाT अाpहाला अान$द झाला अा*, पण -नखळ अान$द नbकीच
नa*. एका त:ण राजकारणी aयbतीT, पाल”टमधील
h
कामातPन qळ काढPन, प7.कळ अ„यास कœन
अािण मान-सक ‹म घjऊन राMयशाyातील एका मोठŽा `Šनावर ?वत:चा -सsाlत मIडावा, ही
गो•, -तची मS बरोबर अा*त की चPक या `Šनाचा -वचार पPणपणj
h
बाजPला ठjवRयास, अ-तशय
`श$सनीय अा*. सावज
h -नक kj]ातील लोकIनी ि म. ग_ड
e ?टोन यIची मS अ$गीकारावीत, अशी अामची
इJछा -बलक}ल नाही. पण -वषयाJया प=˜भागाखाली ि शœन, दीघकाळ
h
अािण एका# -वचार कœन,
aयापक -सsाlत शोधPन काढLयाची OयIची ?त7Oय अाकIkा लोक ि जतपत अ$गीकारतील असा अामचा
अ$दाज अा*, Oया¥kा -कतीतरी जा?त `माणात अ$गीकारली जायला हवी, अशी अामची मनापासPन
इJछा अा*.
अामJया मS, काही बाबतCत, तािzवक स$शोधन करLयासाठी ि म. ग_ड
e ?टोन अ-तशय पा] अा*त.
OयIJया मनाची धारणाशbती मोठी अा*, अािण साधकबाधक -वचार करLयाच$ OयIच$ कसब
थोड$थोडक‘ नाही. पण ?वत:Jया ब7sीला S वाव ‚त नाहीत. `काश कमी अा* अस$ नाही, पण šकन
Mयाला कोरडा `काश pहणाला असता, Oयाची फार कमतरता अा*. िम. ग_eड?टोन o o काही पाहतात
S S सगळ$ OयIना भावना अािण पPव#ह
h
यIJया अ-न• माcयमातPन अपव©तत होऊन qड$-वª$ -दसत$.
OयIची शEली खPपशी OयIJया -वचारपsतीसारखी अा*, अािण वा?तवात OयIJया -वचारपsतीवर
-तचा फार मोठा `भाव पडतो. OयIच$ भाषावEिश•Ž, प7.कळ -ठकाणी अापRया परीT बर$ जरी असल$,
तरी Mया तक[वर OयाT `काशझोत टाकावा अशी अ¥kा अा*, Oयाला झाकोळPन अािण ग«धळPन
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टाकत$. OयIचा तRलखपणा अािण कामसPपणा अा* OयाJया -नpमा असता, कRपनाशbती बरड असती,
अािण शƒदस$पWी त7टप7$जी असती, तर OयIJया बŸSक च7का टळRया असOया. एका -विश• `कारJया,
`ौढ अािण ग$भीर, पण धPसर अािण अ?प• भाषjवर ?वािमOव, ही -वचारव$ताला सवžत धोbयाची
अशी एक क}वत OयIJयापाशी अा*. ¬घIJया कोरसाJया भारद?त वाणीचा साcयाभो¡या
अ•lसवासीयावर जसा `भाव पडला –
ὦ γῆ τοῦ φθέγματος, ὠς ἰερὸν, καὶ σεμνὸν, καὶ τερατῶδες.
( * प=ि-वमाS, काय हा अावाज! nवढ$ याच$ पा-व2य, काय * गIभीय,h काय ही चमOक•ती! )
काहीसा तसाच या भाषjचा अापRयावर `भाव पडतो.
oaहा -वधान$ -सs कœन झा'ली अा*त, अािण OयIचा -व?तार कœन OयIना सजवण$ फbत बाकी
अा*, अशाqळी कदािचत * झाकोळ'ल$ अवड$बर उपयोगी dईल. पण oaहा -सsSमcd Oयाचा
च$च7`qश होतो Saहा Oयाचा प-रणाम स$पPणh अथशP
h lयS¥kाही फार वाईट होतो; जसा खलाशIना
MयातPन जिमनी& प¯j अािण ड«गर च7कीJया अाकारा& अािण च7कीJया -द|ला -दसतात, तो पारदशक
h
धPसर `काश स$पPणh काळोखा¥kाही जा?त धोbयाचा असतो. #$थातील Mया भागIत, मानवी भाषjला
शbय अा* -ततbया अचPकपणाची अािण Tमnपणाची गरज अा*, अगदी -त•च ही अशी शEली
वापरLयाचा ि म. ग_eड?टोन यIना सोस अा*; अािण अशा `का¢ OयIनी `थम ?वत:ला, अािण मग
OयIJया वाचकIना, चकव'ल$ अा*. OयIचा -सsाlताचा पाया, जो व°ासारखा टणक असायला हवा,
Oयासाठी nवळ शƒदI& फ}• बनवायला उपयोगी अशी फालतP साम#ी वापर'ली अा*. हा दोष, न$तर
-कतीही काळजी ‰कवा ‹म घjत', तरी •:?त होLयासारखा नाही. अापRया ग=हीतकIना धœन S
िजतbया अ-धक का•कोरपणj तकˆ लढवतात -ततn अ-धक हा?या?पद -न.कषh OयIतPन काढत जातात,
अािण oaहा |वटी ?वत:Jया अ$गभPत शहाणपणा अािण समजPतदारपणाम7ळj या -सsाlतIपासPन
स$भवणा…या अOय$त अ-न• aयावहा-रक प-रणामIना S कचरतात, Saहा काही qळा ?वत:Jया मPलभPत
-सsIतIशी -वस$गत अशी भPिमका घjण$ OयIना भाग पडत$, तर काही qळा अापRयाच बनावट
तzवIपासPन -नघणा¢ -न.कषh टाळLयासाठी OयIना बनावट इ-तहासाचा अाधार ±यावा लागतो.
* प7?तक चIगल$ जरी नसल$ तरी इतर अTक चIगRया प7?तकI¥kा यात जा?त `¤ा अाढळS, अस$ न
pहणण$ अlयायाच$ होईल. ŸशारीT ि ल-ह'' अािण नादमध7र उता¢ यात जागोजागी अा*त.
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प7?तकामा• बराच `दीघh -वचार असावा अशी ि च²$ -दसतात. ि लखाण करताना सव]
h उWम
अिभ:ची अािण उWम मनोधारणा सIभाळ'ली अा*, अािण कोणाही स„य माणसाला, अ„यासकाला
‰कवा ि ³?तधम~याला अशोभनीय ठराव$ अस$ एकही वाbय क}ठj अामJया लkात अा'ल$ नाही. पण
Oयात o -सsाlत मIड' अा*त S च7की& अा*त, कमाली& -वcव$सक अा*त, अािण जर S aयवहारात
अाण' तर समाजाचा नाश झाRयाXरीज राहणार नाही अस$ पPणh अािण -न©वकार -वचारIती अामच$
मत बनल$ अा*: Saहा या महzवाJया -वषयावरील चच[ Mया -न:स$कोचपणj aहायला हवी अस$ ि म.
ग_ड
e ?टोन यIच$ pहणण$ अा*, अािण जशी ?वत: कœन OयIनी दाखला घालPन -दला अा*, Oयाच
-न:स$कोचपणाच$ अन7सरण कœन अामJया या मताच$ अाpही प7•ीकरण करतो; पण Oयामा• अौsOय
नाही अशी अाpहाला अाशा अा*, अािण ••पणा नाही अशी अाpहाला खा]ी अा*.
या -सsाlताJया परीkणाला स7:वात करLयाअाधी एक गEरसमजPत §र करावी अशी अामची इJछा
अा*. MयIनी ि म. ग_eड?टोन यIच$ प7?तक उडतउडत वाचल$ अा*, ‰कवा lयPअाकJया
ˆ
`-त-नधीT
?qJछापsतीJया `चारकI-व:s इ$ग_$डJया चचच$
h समथन
h nल$ अा* अस$ MयIना फbत बोलLयातPन
‰कवा वतमानप]ी
h
उR'खातPन कळल$ अा*, OयIचा कदािचत असा गEरसमज होईल की अाpही
?qJछापsतीJया बाजPT अाहोत, अािण `?था-पत चचh बरखा?त कराव$ अशी अामची मागणी अा*.
गो• तशी नाही. राMयसWjJया उगमा-वषयी -फRमरT जो व$शपर$परा-न˜ -सsाlत मIडला Oयाच$
ख$डन nRयाब´ल लॉकवर अराजकवादी असRयाचा अारोप करण$ जस$ अlयायाच$ अा*, ‰कवा ?था-नक
चचमधRया
h
धमग7
h œचा करातील रक¬वर हbक असLयाला '-व-टकसमcd अ-ध˜ान अा* *
ब_eक?टोनला माlय नाही, या कारणासाठी चचची
h
मालमWा जmत करावी असा सRला -दRयाचा
OयाJयावर अारोप करण$ जस$ अlयायाच$ अा*, Oयाच`माणj ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया -सsाlतावर टीका
nRयाब´ल अामJयावर चचवर
h
टीका nRयाचा अारोप करण$ अlयायाच$ ठ¢ल. ि म. ग_ड
e ?टोन यIनी
अापRया मताJया समथनासाठी
h
-द'ली कारण$ अगदी नवी अा*त, अािण अाWापयत
µ o अTक लोक
चच&
h ख$‚ पा-ठराX pहणPन `-सs अा*त अशा काही लोकIपासPन ि म. ग_ड
e ?टोन यIची मतिभlनता,
अामJयापासPन अस'Rया OयIJया मतिभlनS¥kा कमी नाही. 'इb'-सअeि?टकल पॉिलटी' या #$थाम7ळj
OयIच$ श$कासमाधान झा'ल$ नाही, अािण या सव`श$
h -सत #$थाJया उWराध[मा• 'ŸकरJया
अ-धकारवाणीच$ बळ नाही' याचा OयIना अान$द अा*. -बशप वॉरबटनJया
h
'अलायlस -बटवीन चचh
अ¶ड ?•ट' म7ळj OयIच$ श$कासमाधान झा'ल$ नाही. OयIच$ pहणण$ अस$ की 'या #$थातील -वधान$ तशीJया
तशी ?वीकारता dणार नाहीत', अािण वॉरबटनचा
h
स$पPणh -सsाlत nवळ काRप-नक पायावर
अाधार'ला अा* * बो{लग¨ोकच$ मत OयIना माlय अा*. ¥लीT चचच$
h o समथन
h nल$ अा* Oयावरही
OयIच$ फारस$ समाधान झा'ल$ नाही, अािण OयIJया मS 'Oयात ि म-या नी-ततzवIम7ळj खोट अा'ली
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अा*' अािण 'अम$गळ कRपनIची बीज$ सव]
h अा*त'. OयIJया मS डॉ. &Rमसh यIनी या -वषयाचा फbत
काही अ$गIनीच -वचार nला अा*, अािण 'अTक -ववा€ -वधान$ nली अा*त'. खरी गो• अशी अा*
की Mया Mया म7´·यावर अामचा ि म. ग_eड?टोन यIJयाशी -वरोध अा*, Oया Oया म7´·यावर स€aयव?•च$
समथन
h करणा…या कोणा न कोणा ख$€ा धमशाyŽाच$
h
मत अामJया पाठीशी अा*.
िम. ग_ड
e ?टोन यIचा मPलभPत -सsाlत असा, की धा›मक सOयाचा `सार करण$ * nवळ सरकार या
भPिमnतPन सरकारच$ एक म7•य उ-´• अा*. जर या -वधानाची िम. ग_ड
e ?टोन यIना -सsता ‚ता अाली
नाही, तर OयIची स$पPणh -वचार`णाली ताबडतोब कोसळS.
एक तािzवक बारकावा तसा अगदी उघड जरी असला तरी अTक Ÿशार माणसIJया नज¢तPन स7ट'ला
अा*, Saहा या महzवाJया -वषयावरील चचला
¸ स7:वात करLयाअाधी, Sवढा ?प• करLयाची अामची
इJछा अा*. OयIJया मS, राMयसWjची उ-´•$ ही अाcयािOमक नसPन ऐ-हक अा*त अस$ pहणण$ pहणo
माणसाच$ ऐ-हक कRयाण * अाcयािOमक कRयाणा¥kा महzवाच$ अा*, अस$ pहणLयासारख$ अा*. पण
* -नखालस च7कीच$ अा*. अाcयािOमक -हतस$ब$धI¥kा ऐ-हक -हतस$ब$ध जा?त महzवा& अा*त की
नाहीत हा म7´ा नसPन, काही ठरा-वक ऐ-हक -हतIची जपणPक करLयात जी य$]णा सतत ग7$त'ली
असS, तीच य$]णा अाcयािOमक -हत साधLयासाठी लायक अा* की नाही हा म7´ा अा*. ‹माची
-वभागणी nRयािशवाय जग चालणार नाही. माणसIना खायला ि मळायला हव$, * -पयानो तयार
aहायला हqत या¥kा -कतीतरी जा?त गरoच$ अा*. पण -पयानो बनवणा…या `Odक कारागीराT
बाजPला पावाची भ¯ी स7œ करायला हवी असा Oयाचा अथh नa*; तस$ झाल$ तर अापल$ स$गीतही पार
-बघडjल अािण पावही पार -बघडjल. अापRया समाजात ि शRपक'चा -वकास होLया¥kा धा›मक
सOयाचा `सार होण$, * -कतीतरी अ-धक महzवाच$ अा*. पण रॉयल अकादमीT अापRया TहमीJया
कामाबरोबर ि ³?तधमh `सारणस$?•च$ही काम अ$गावर ±याव$, धा›मक वा¹मयाच$ वाटप कराव$,
‚शो‚शी ि मशनरी पाठवाqत, अािण कºथिलक असRयाब´ल नोलnlसला, ¬थ-ड?ट असRयाब´ल
šकनला अािण ?वीडनबो©गयन असRयाब´ल »लebसमनला हाकलPन €ाव$, असा Oयाचा अथh नa*.
असRया अ-वचाराचा प-रणाम असा होईल, की अापण सवžत वाईट कला अकादमी& अािण सवžत
वाईट ि ³?तधमh `सारणस$?•& धनी होऊ. एका -वधायक कामासाठी ?थापन n'Rया स$?•T बाकी
`Odक -वधायक काम हाती घjण$ ही -तची जबाबदारी अा* अशी जर अापण समजPत कœन घjतली, तर
समाजात अनाग«दी माoल * उघड अा*.
राMयसWjJया काही उ-´•Iब´ल सवžच$ एकमत अा*. अापल$ शरीर अािण अापली मालमWा यIच$
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रkण करLयासाठी -तची योजना अा*, •स…याच$ -हसकावPन घjऊन नa* तर काम कœन ?वत:Jया
गरजा शमवायला अापRयाला भाग पडण$ यासाठी -तची योजना अा*, बळाJया जोरावर नa* तर
-नवाडा कœन अापसात' मत¼द ि मटवायला अापRयाला भाग पाडण$ यासाठी -तची योजना अा*,
•सरा क}णी समाज अापRयाला इजा कœ पाहील तर Oया-व:s एकहाती शbती एकवटLयासाठी -तची
योजना अा*, या -वधानIब´ल क}णाच$ही •मत नाही.
अाता या गो•ी अशा अा*त की MयIत, क}ठलीही पारलौ-कक शbती ‰कवा मरणोWर जीवन मcd न
अाणता, `Odक माणसा& -हतस$बध
$ खोलवर ग7$त'' असतात. `Odक माणPस – मग तो मP©तपPजक,
म7सलमान, MयP, पोपचा भbत, सो-स-नयन, अमPतवादी,
h
नाि?तक – अगदी कोणीही असो, qदना
टाळLयाचा `यOन करतो, Oयाला जगLयाची अासbती असS, अािण ि ज• मालमWा स7रिkत राहील
अशाच समाजात Oयाला हaया असणा…या स7खसोयी शbय असतात. माणस$ कोणताही धमh पाळणारी
असली, ‰कवा कोणताही न पाळणारी जरी असली, तरी खPन होण$, छळ होण$, ल7टल$ जाण$, ग7लाम
pहणPन -वकल$ जाण$, या अापWCपासPन स$रkण aहाव$ अशी OयIची अ¥kा असS, अािण pहणPनच माणस$
कोणताही धमh पाळणारी असली, ‰कवा कोणताही न पाळणारी जरी असली, तरी सरकार चIगल$
असाव$ यात OयIचा Sवढ्या मय[‚पयत
µ साम7दा-यक -हतस$ब$ध असतो.
पण माणसाJया काळMया अािण माणसाJया अाशा या ख7रटŽा अाय7.याप7रOया अािण द=Šय जगाप7रOया
मय[-दत नसतात. अापRया¥kा Mयाची ताकद अािण जाण ‹j˜ अा* अस$ काहीतरी उपि?थत
असRयाJया ख7णा Oयाला सव]
h -दसतात; अािण अशी काही ‹j˜ मन:शbती अि?तOवात अा* यावर,
सवh काळी अािण सवh ?थळी, šकन अािण lयPटनपासPन, माणस$ खाणा…या रानटी टो¡यIपयत,
µ
ब7िsमWjJया सवh ‹jणCतRया लोकIनी -व½ास ठjव'ला अा*. इथपयत
µ मानवजातीच$ जवळजवळ
एकमत अा*. पण ‚व एक अा* ‰कवा अTक, Oया& नEस©गक अािण नE-तक ग7णधमh कोणS, Oयाची
अपOय$ अािण तो यIतला पर?परस$ब$ध काय अा*, OयाT बनव'Rया या -वशाल अािण -नयमबs
जगाJया `Odक भागात वाचता dईल तो वगळता इतर काही स$nत दशवP
h न OयाT ?वत:Jया
अि?तOवाचा पडताळा -दला अा* ‰कवा नाही, हा स$nत क}ठRया कायम?वœपी द?तऐवजात सापडतो
‰कवा नाही, या द?तऐवजाचा अथh कसा लावायचा, याचा अथh लावLयाकरता खा]ीलायक असा काही
§त Tमावा अशी Oयाची मज~ अा* ‰कवा नाही, या सग¡या `ŠनIस$बध
$ ी मतमतIचा गलबला अा*;
अािण यIपEकी अTक बाबC-वषयी, इ-तहासाJया `ात:कालापासPन, मानवजातीचा फार मोठा -ह?सा
अOय$त च7कीJया समज7तCत ग7रफट'ला अा*.
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अाता दोन मोठी उ-´•$ अापRयासमोर अा*त: प-हल$ pहणo नाग-रकIJया शरीरIच$ अािण मालमWjच$
स$रkण, अािण •सर$ pहणo धमसOयाचा
h
`सार. एक¬कIपासPन यIJया¥kाही ि भlन अस'Rया दोन
उ-´•Iची कRपना करण$ अशbय अा*. यातल$ प-हल$ उ-´• अापण Mया द=Šय अािण ?पŠयh जगात
राहतो Oयाप7रत$ मय[-दत अा*, तर o जग अापRयाला इ$-ªयगpय नाही OयाJयाशी •स…या उ-´•ाचा
स$ब$ध अा*. प-हRयाचा चालP अाय7.याशी, तर •स…याचा dणा…या अाय7.याशी स$ब$ध अा*. प-हRया
उ-´•ाJया महzवाब´ल अािण S कस$ साcय कराव$ याब´ल MयIची एकवाbयता अा* अशा अTक
aयbती •स…या उ-´•ाब´ल अOय$त ि भlन मत$ बाळगPन अा*त. अािण pहणPनच, प-हल$ उ-´• साcय
करLयासाठी Mया क}णा aयbतCJया हातात अ-धकार -द'ला अा*, OयIनी Tहमीच तो अ-धकार •स…या
उ-´•ासाठीही राबवला पा-हo, * माlय करLयाअाधी अापण थोडा -वचार करायला हवा.
िम. ग_ड
e ?टोन यIJया मS सरकारची कतaय$
h ही -पOयाची कतaय$
h अा*त, पण बाप म7लावर करतो
-ततक‘ अापRया `oवर `jम करणार$ अािण बापाची समज म7ला¥kा ि जतकी जा?त असS -ततकी
अापRया `o¥kा जा?त समज असणार$ सरकार जोपयत
µ S अाpहाला दाखवPन ‚त नाहीत, तोपयत
µ या
तzवावर अाpही -व½ास ठjवणार नाही. 'भौ-तक शाy-वषयIत o ?थान τὸ πᾶν च$ (अिखल
-व½ाच$) अा* S मानवी शाy-वषयIत सरकारच$ अा*' अस$ S अापRयाला भारद?त पण काहीशा
अ?प• भाषjत सIगतात. जर मानवशाyIत सरकार खरोखरीच τὸ πᾶν अ9ल, तर m'टोT
शा?OयIसाठी जी काम$ TमPन -दली ती सगळी OयIनी का अ$गावर घjऊ नdत * अाpहाला समजत नाही.
अाईपासPन मPल qगळ$ काढण$, OयाJयासाठी दाई -नवडण$, शाळIक-रता -नयम बनवण$, XळाJया
¾दानIवर ‚ख¢ख करण$, काम naहा कराव$ अािण अाराम naहा करावा याJया qळा ठरवण$, क}ठली
गाणी pहणावीत * ठरवण$, क}ठली धPन वाजवावी * ठरवण$, क}ठली प7?तक‘ वाचावीत * ठरवण$, क}ठल$
अौषध mयाव$ * ठरवण$, * सगळ$ OयIनी का कœ नd? अामJयासाठी बायको -नवडण$, अामचा खचh
TमPन ‚ण$, अाpही -कती मटण खाव$, -कती ¥' दाœ mयावी अािण -कती कप चहा mयावा याच$ `माण
घालPन ‚ण$, * OयIनी का कœ नd? m'टोJया -वलkण मनाची जी अTक वEिश•Ž$ होती, OयIपEकी
-वचार प7ढj TLयातला ि चवटपणा * सवžत अच$बा वाटावा अस$ एक होत$, अािण Oयाची तzव$ ि जकडj
जातील -तकडj तो न कचरता जात अ9; Saहा इथपयत
µ तो dऊन पोहोचला. ि म. ग_ड
e ?टोन इतn
धाडसी नाहीत. OयIच$ pहणण$ इतक‘च अा*, की समाजामcd माणसIच$ अािण OयIJया मालमWjच$
स$रkण करLयासाठी जी काही स$?था अ9ल -तT एका धम[चा अ$गीकार करायला हवा, अापली सWा
Oया धम[चा `सार करLयासाठी उपयोगात अाणायला हवी, अािण तो धमh माlय असण$ ही अट
सरकारी नोकरीसाठी अावŠयक pहणPन घालायला हवी. S ठामपणj pहणतात, की * अापल$ -वधान
nवळ ि श•स$मत `ॉ•?ट$ट धम[Jया सरकारIप7रत$, ‰कवा याहीप7ढj जाऊन ि ³gन सरकारIप7रत$च लागP
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अा* अस$ नाही. OयIJया मS, धमh ?वीकारLयाची शा?OयIची जबाबदारी nवळ तो धमh ि म-या अा*,
एवढ्या कारणासाठी कमी होत नाही. यात जर OयIनी चालढकल nली तर OयIJया मS "Oया धम[वर
-व½ास असणा…यIसाठी ही बाब ‰नदा?पद अा*, अस$ मानRयाXरीज गOय$तर नाही." प7ढj OयIच$ pहणण$
अस$ अा* – "मी अनमान न करता pहणतो, की अापला धमh ‚व`िणत अा* अािण तो पारलौ-कक
सOय सIगतो अस$ जर एखादा म7सलमान `ामािणकपणj मानत अ9ल, तर S सOय कRयाणकारी अा*,
अािण माणसाJया अाOpयाक-रता इतर कोणOयाही गो•ी¥kा कRयाणकारी अा* अस$ OयाT मानल$
पा-हo; अािण pहणPनच Oयाचा `सार aहावा अशी Oयाची इJछा असायला हवी, अािण या
`सारासाठी OयाT सवh योZय अािण वEध मागh वापरायला हqत; अािण हा म7सलमान जर राMयपदी
अ9ल, तर जो काही पEसा ‰कवा अ-धकार काय€ाT OयाJयापाशी अ9ल, Oयाचा या कामी वापर करण$
हाही एक मागh OयाT अवल$बायला हवा."
* फारच झाल$. अापला पEसा अािण अ-धकार ि ³?तधम[Jया -वनाशासाठी वापरण$ यात स¿ाट
Mय7िलयन nवळ अापल$ कतaय
h
करत होता, ए-रयन -थअोडो-रकT ि ³?ताJया ‚वOवावर -व½ास
ठjवणा…या एकाही माणसाला इटलीमcd क}ठRयाही सरकारी नोकरीत राÀ -दल$ असत$ तर तो Oयाचा
ग7lहा झाला असता, इ$ग_$डJया चचचा
h सद?य अस'Rया क}णाही माणसाला डच सरकारT सरकारी
नोकरीत ठjवता कामा नd, क}णाही `ॉ•?ट$टाला बa*-रयाJया राजाT सरकारी नोकरीत ठjवता कामा
नd, क}णाही ि ³gनाला त7क?तानJया
ˆ
बादशहाT सरकारी नोकरीत ठjवता कामा नd, ‚व एकच अा*
अस$ मानणा…या क}णालाही अaहाJया राजाT सरकारी नोकरीत ठjवता कामा नd, * सगळ$ माlय
करLयापPव~ अाpहाला अगदी स$पPणh अािण अचPक -सsता पाहायला ि मळाली पा-हo, हा अाpही
?वत:चा हbक समजतो. एखा€ा -वचारसरणीतPन oaहा इतn धbकादायक -न.कषh -नघत असतील,
Saहा -तचा पाया चIगलाच भbकम असायला हवा, अशी मागणी करण$ काही गEर नाही.
िम. ग_ड
e ?टोन यIJया मS, Mया य7िbतवादIनी OयIचा हा महान मPलभPत -सsाlत `?था-पत होतो,
Oयाचा हा नम7ना:
*च -वधान सवžना -न:स$शय माlय होईल अशा अ-धक aयापक ?वœपात प7ढील`माणj सIगता dईल. जगामcd Mया
Mया -ठकाणी सWा अा*, ती सWा ही पर¬½राची, pहणoच जगाJया ?वामीची, मालमWा अा* – ती Oयाची
हbकाची चीज अा*, मग काही काळ ती OयाJयापासPन कोणOयाही `का¢ -वलग झाली अथवा -तचा •:पयोग झाला
तरीही. अाता ही मालमWा कशाक-रता वापरावी याचा जो द$डक मालकाT घालPन -दला अा* Oयाच कामाक-रता,
अािण दया, lयाय, सOय अािण ‹sा या भावना मनात ठjऊन ती वापरली तरच -तचा मालकाJया इJÁ`माणj
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उपयोग झाला, अस$ होईल. पण अापRयावर जर ‚वाची क•पा न9ल अािण ही तzव$ ि जथPन dतात तो Âोत जर
अापण अ$त:करणात सतत जागता ठjव'ला न9ल, तर ती श7s?वœपात अािण कायम?वœपात मानवी Ãदयात वास
करणार नाहीत. अािण pहणPनच, सरकार pहणPन काम करणा…या, ‰कवा वEयिbतक पातळीवर क•ती करणा…या
aयbतCमcd जी सWा वास करS अा*, ती योZय `का¢ वापरली जाईल, याची -न{gती होLयाचा एकच मागh pहणo
Oया सWjला धम[च$ अ-ध˜ान ‚ण$.

एक `कारचा अ?प• भारद?तपणा अािण `-त˜ा अस'Rया, अािण काहCना नbकीच ि जची भ7रळ
पडjल अशा भाषjत ल¥ट'ली, `च$ड अािण अ-निgत aयाmती अस'ली, अशी ही -वधान$ अा*त. पण
OयIच$ बारकाईT -नरीkण करताच, अािण OयIJयात o तपशील अ$तभPत
h अा*त OयापEकी काही मोजn
तपासPन पाÀन OयIची पारख करताच, ती खोटी अािण šस7मार असRयाच$ ताबडतोब अाढळPन dत$.
'सवžना -न:स$शय माlय होईल' तो -वचार असा की कोLया एका धम[चा अ$गीकार करण$ * कोणOया
ना कोणOया `कारचा अ-धकार राबवणा…या माणसIJया `Odक स$?•ला, pहणo याचाच अथh
माणसIJया `Odक स$?•ला, एक स$?था या नाOयाT, ब$धनकारक अा*. हा -वचार खरोखरीच चोवीस
तासIप7रता अ$मलात अाणला तर प-रणाम काय होईल याची कRपना करा. लाखIतला एक `स$ग ±या.
घोडागाड™ा चालवणा…या क‘पनीची अापRया घोड™Iवर सWा चालS. ही सWा ही ‚वाची मालमWा
अा*. ही सWा जर दdT वापरली तर ती ‚वाT जो द$डक घालPन -दला अा* Oया`माणj वापरली, अस$
होईल. पण ‚वाचा -वचार सतत जागता असRयाXरीज, मानवी Ãदयात दया * तzव श7s अािण
कायम?वœपात वास कœ शकणार नाही. अािण pहणPनच घोडागाड™ा चालवणा…या क‘पनी& घटक या
भPिमnतPन माणसIJया अ$गी वास करणारी सWा योZय `का¢ वापरली जाईल, याची -न{gती
होLयाचा एकच मागh pहणo OयIना एक धमh लावला पा-हo. अािण pहणPनच घोडागाड™ा
चालवणा…या `Odक क‘पनीT, सामP-हक-रOया, क}ठलातरी धमh अ$गीकारला पा-हo, Oया धम[ची
मPलतzव$ ठरवली पा-हoत, ‹sjJया कसोटŽा तयार nRया पा-हoत अािण साम7दा-यक पPजा nली
पा-हo. हा -न.कषh अािण इतnच -विच] अगिणत -न.कषh िम. ग_ड
e ?टोन यIJया तzवातPन -नघतात, *
दोन अािण दोन चार होतात, या -वधानाइतक‘च -निgत अा*. अािण जर सरळमाग[T -नघणा¢
-न.कषh इतn हा?या?पद असतील, तर याचा अथh OयIJया मPळ तzवात काहीतरी दोष असला पा-हo.
अशाच `कारचा •सरा एक उतारा अाpही उsÄत करतो –
अाता असा `Šन -वचारता dईल, की राMयातील सWा राबवणा…या म$डळाT धम[चा अ$गीकार कशासाठी करायचा?
प-हल$ कारण अस$ की * म$डळ ?वत$] aयbतCनी बन'ल$ अा*, अािण काही -विश• नE-तक जबाबदा…या सIभाळPन
OयIनी क•ती करावी pहणPन OयIची TमणPक असRयाम7ळj, ती मPRय$ सIभाळPन n'Rया क•तCना अ-ध˜ान ‚Lयासाठी
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OयIनी धा›मक उपचार n' पा-हoत; न¥kा Oया क•ती पर¬½राला माlय होणार नाहीत, अािण पापी व द$डनीय
ठरतील. अािण oaहा oaहा अापण ‚वाकडj -वlम7ख होऊन वागतो Saहा अापण नाि?तकपणj जगतो अाहोत असा
Oयाचा अथh होतो. . . . अािण pहणPनच Oयाची aयिbतगत कतaय$
h पार पाडLयासाठी राजकारणी माणPस धम[चरण
करणारा असला पा-हo. पण OयाJया क•ती सावज
h -नक ?वœपाJया असतात – अािण Mया सWjकरवी अािण
साधनIकरवी तो या क•ती करतो Oया सावज
h -नक ?वœपाJया असतात – काय€ाJया अ-धपOयाखाली, काय€ाचा
अ-धकार राबवत असताना, OयाJया अा¤jनस
7 ार दहा हजार माणस$ हलतात; अािण अशा `कारच$ सवh चलनवलन
पPणपणj
h
सावज
h -नक, अािण nवळ वEयिbतक क•तCJया कkjबा*र असRयाम7ळj, सावज
h -नक पद$ भPषवणा…या aयbतCJया
वEयिbतक `ाथTतP
h न अािण ‹sjतPनच नa*, तर सावज
h -नक म$डळI& सद?य असणा…या अशा aयbतCJया सावज
h -नक
धा›मक अाचरणातPन OयIना अ-ध˜ान -दल$ पा-हo. OयIJया सामािजक अािण सामP-हक भPिमnतPन – Mया भPिमnतPन
S रा•Åाचा अवयव pहणPन वागतात अािण OयाJया सामP-हक बळाला -दशा ‚तात, Oया भPिमnतPन OयIनी `ाथना
h
करायला हवी. ि ज• ि ज• -नणय
h घjणारी शbती अा*, -त• -त• नE-तक कतaय
h अािण जबाबदारी -नग-डत अा*.
सWाधीश * OयIJया साम7दा-यक क•तीकरवी रा•Åासाठी -नणय
h घjणारी शbती असतात. अािण pहणPनच या शbतीशी
धमh -नग-डत असला पा-हo, कारण Oयािशवाय अापRयाला क}ठRयाच जबाबदा…या -नभावता dणार नाहीत. अािण
सWाधीशाJया स-Æqकब7sीला प•ल असाच तो धमh असला पा-हo, •सरा क}ठलाही नाही.

अािण प7lहा एकदा, अOय$त दIडगा अावाका अस'ली -वधान$ अापRयाला सामोरी dतात; ती कानाला
इतकी घनग$भीर अािण पोbत वाटतात, की भRयाभRयIनी OयातPन बोध घjतला असला पा-हo अशी
अामची खा]ी अा*. पण या शƒदIकडj बारकाईT पा-हल$ तर ताबडतोब अस$ लkात dत$, की ही तzव$
जर का एकदा माlय nली तर सगळा समाज खलास होईल. जोपयत
µ लोकIची धा›मक मत$ एक¬कIशी
ज7ळत नाहीत तोपयत
µ OयIना एक¬कIJया मदतीसाठी, aयापारासाठी, सामािजक कामासाठी,
गरीबIJया ‰कवा :ZणIJया मदतीसाठी, कलIJया अथवा -व¤ानाJया -वकासासाठी, ‰कवा अशा
कोणOयाही उ-´•ासाठी एक] dता dणार नाही. अशी क}ठलीही स$घटना, उदाहरणाथh ल$डन अ¶ड
बÇमगहeम ¢Rq क‘पनी ±या, अािण िम. ग_ड
e ?टोन यIJया तzवातPन काय -न.कषh -नघतात S बघा. "¢Rq
क‘पनीJया स$चालक म$डळाT, एक-]त -रOया, धम[चा अ$गीकार का करावा? प-हल$ कारण pहणo *
स$चालक म$डळ -विश• नE-तक जबाबदा…या -नभावLयासाठी Tम'Rया aयbतCच$ बन'ल$ अा*, इतर
माणसIJया अाय7.याची, शारी-रक स7रिkतSची अािण मालमWjची जपणPक करण$ * OयIच$ कतaय
h अा*,
सहका…यIसाठी झटण$ * OयIच$ कतaय
h अा*, अापRया कामगारIना lयायाT अािण माण7सकीT वागवण$
* OयIच$ कतaय
h
अा*, अTक महzवा& करार `ामािणकपणj पाळण$ * OयIच$ कतaय
h
अा*. अािण
pहणPनच धा›मक उपचार कœन OयIनी अापRया क•तCना अ-ध˜ान -दल$ पा-हo, नाहीतर Oया पापी
अािण द$डनीय ठरतील. अािण pहणPनच अापली aयिbतगत कतaय$
h
पार पाडLयासाठी, ल$डन अ¶ड
बÇमगहeम ¢Rq क‘पनीचा स$चालक हा धम[चरण करणारा असला पा-हo. पण OयाJया क•ती या
सावज
h -नक ?वœपाJया अा*त. एका स$?•Jया वतीT तो क•ती करतो. OयाJया Ÿकमावर दहा हजार
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माणस$ हलतात. अािण * चलनवलन nवळ वEयिbतक क•तीJया कkjबा*र असRयाम7ळj Oयाला अ-ध˜ान
‚Lयासाठी सावज
h -नक धम[चरण nल$ पा-हo. Mया भPिमnतPन S क‘पनीचा अवयव pहणPन काम
करतात अािण -तJया सामP-हक बळाला -दशा ‚तात, Oया सावज
h -नक अािण सामP-हक भPिमnतPन सवh
स$चालकIनी `ाथना
h nली पा-हo. ि ज• -नणय
h घjणारी शbती अा* -त• नE-तक जबाबदारी अाली.
स$चालक क‘पनीJया वतीT -नणय
h घjतात. अािण pहणPनच या स$?•शी स$लÈ असा धमh असला पा-हo,
कारण Oयािशवाय कोणOयाही जबाबदा…या -नभावता dणार नाहीत. अािण हा धमh स$चालकाJया
-वqकब7sीला प•ल तोच असायला हवा, •सरा नाही. Oयासाठी साम7दा-यक `ाथना
h अािण चाचणी
असायला हवी. क}ठRयाही MयP, सो-स-नयन, `j?ब•-रयन, कºथिलक, ‰कवा bqकर माणसाला
क‘पनीसाठी काम करता dणार नाही, अािण -तची सामP-हक सWा राबवता dणार नाही." ि म.
ग_ड
e ?टोन खरोखरीच अशा -न.कष[च$ समथन
h करतील का? करणार नाहीत याची अाpहाला खा]ी
अा*, पण हा अािण अ9 अस$•य -न.कषh OयIJया -सsाlतातPन अटळपणj -नघतात, अशीही अाpहाला
खा]ी अा*. अािण याच`माणj–
स$पPणh रा•Åाची इJछाशbती अािण -नणयशbती
h
या -न:स$शय एकच असतात, अािण अRपमतात असणा…या पkावर
अािण `oवर Oया ब$धनकारक असतात, या गो•ीचा खरा अथ,h रा•Åाला aयिbतमOव असत$ * माlय nRयाXरीज
कळणार नाही. रा•Åाची `-त˜ा अािण रा•Åाची मनोभPिमका * शƒद`योग `OdकाJया त«डी अा*त. रा•Åाच$
पर¬½रा`त काही कतaय
h अा* अस$ अाता o अाpही pहणतो अाहोत, S ि जतक‘ यातPन ?प• होत$, -ततक‘च रा•Åाला
aयिbतमOव असत$ *ही ?प• होत नाही का? या बाबी रा•Åातील `Odक aयbतीJया `-त˜j¥kा अािण मनोभPिमn¥kा
मPलत: ि भlन अा*त. अापRयासाठी Éाlस ही aयbती अा*, अािण अापण -तJयासाठी aयbती अाहोत. -तला
जाणPनब7जPन इजा करण$ * नी-तमWjJया सदराखाली dणार$ क•Oय अा*, अािण ‚शातील सवh नाग-रकIJया वEयिbतक
क•OयI¥kा S पPणपणj
h
-वभbत अा*. अशा `कारचा ढोबळ तकˆ इ• प7¢सा अा*, अािण कागदोप]ी न«द अस'Rया
स$?थIशी क9 aयवहार कराqत या -वषयी& o काय‚ अा*त, OयIचा अाधार घjऊन तI-]क म7€Iत जाLयाची गरज
नाही. अािण मग, जर रा•Åाकडj एकस$ध इJछाशbती अ9ल, जर OयाJया भावना साम7दा-यक असतील, जर S कस$
वागत$ यावœन ठरणा¢ चIग' ‰कवा वाईट प-रणाम भोगLयाची पा]ता OयाJया अ$गी अ9ल, तर Oया रा•Åाची
जबाबदारी अािण ती जबाबदारी पार पाडLयासाठी Oयाला धमh असLयाची गरज, अापRयाला नाकारता dईल
का? . . . रा•Åाला aयिbतमOव असRयाम7ळj, Oयाच$ सरकार Mया aयbतCनी बनत$ Oया aयbतC`माणjच, Oया
aयिbतमOवाT n'Rया क•तCना अ-ध˜ान ‚Lयासाठी धा›मक उपचार करण$ * OयाJयावर ब$धनकारक अा*, अािण
pहणPनच, राMयसWjला अ-धक•त धमh असायला हवा यासाठी अापRयाला एक नवीन अािण Ÿकमी कारणमीमIसा
सापडली अा*.

कारणमीमIसा नवीन अा* * नbकी, पण Ÿकमी -कतपत अा* याब´ल श$का अा*. हा य7िbतवाद
सरकारच काय, पण माणसIJया बाकी क}ठRयाही स$घटTला -ततbयाच ताकदीT लागP पडतो, *
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ढळढळीत उघड नाही का? िजJयापासPन िम. ग_ड
e ?टोन इतn -वलkण -न.कषh काढतात S साम7दा-यक
aयिbतमOव नाही, अशी या जगात एक तरी माणसIची स$घटना अा* का (मग ती तI-]कद=•Žा
'स$?था' असो ‰कवा नसो)? ब¶का, -वमा क‘पlया, ब$दर क‘पlया, कालq क‘पlया, गeस क‘पlया, इि?पतळ$,
अौषध$ -वकणारी •कान$, ग-रबIना मदत करणा…या स$?था, ग7l*गारIना पकडणा…या स$?था,
`योगIसाठी :Zण ि मळाqत pहणPन अस'Rया ¬-डकलJया -व€ा-यžJया स$घटना, Xड™Iत राहणा…या
स7खव?तP लोकIनी ि शकारी क}]j बाळगLयासाठी काढ'Rया स$घटना, प7?तक‘ वाचणा…यIची म$डळ$,
समाजोपयोगी स$?था, पॉल-मॉल अािण Êट opस ?ËीटमधRया अालीशान वाड™IपासPन, गावJया
खाणावणीतRया •रव?था झा'Rया पालरप
h यत
µ क}ठjही भरणा¢ सग¡या ‹jणC& क_ƒस, यापEकी
कशाकडjही बघा. ि जला ि म. ग_ड
e ?टोन यIचा य7िbतवाद राMयस$?•इतकाच लागP पडणार नाही, अशी
यापEकी एकतरी स$घटना अा* का? अशी क}ठलीही स$घटना, उदाहरणाथh ब¶क अॉफ इ$गड
_$ असो ‰कवा
अथी-नयम क_ब असो, -तची इJछाशbती अािण -नणयशbती
h
एक असS, अािण अRपमतातील
सद?यIना ती ब$धनकारक असS. काय€ाJया 'खी, ब¶क अािण अथी-नयम यIची `-त˜ा अािण
मनोभPिमका, अािण OयIJया सद?यIची वEयिbतक `-त˜ा अािण मनोभPिमका या qग¡या बाबी अा*त.
o लोक ब¶nत सोन$ जमा करतात OयIJया द=•ीT ब¶क ही एक aयbती अा*. खाटीक अािण वाईन
प7रवणारा •कानदार यIJया द=•ीT अथी-नयम ही एक aयbती अा*. जर अथी-नयमT ब¶nत पE9 ठjव'
तर इ$गड
_$ अािण Éाlस या जशा एक¬कCJया द=•ीT aयbती अा*त, तशा या दोlही स$?था एक¬कCJया
द=•ीT aयbती अा*त. यापEकी क}ठलीही स$?था अापली ‚णी `ामािणकपणj च7कती कœ शकS ‰कवा
‚णjक…यIना ठकवLयाचा `यOन कœ शकS, -तची भरभराट होऊ शकS ‰कवा ती घाटŽात जाऊ शकS.
अािण मग, जर OयIJया अ$गी एक-]त इJछाशbती अ9ल; बरी ‰कवा वाईट क•ती करLयाची ‰कवा
अशी क•ती अ$गावर घjLयाची OयIची kमता अ9ल, तर ि म. ग_eड?टोन यIJया शƒदIत OयIची
'जबाबदारी, अािण ती जबाबदारी पार पाडLयासाठी OयIना धमh असLयाची गरज', अापण नाकाœ
शकतो का? अािण pहणPनच सावज
h -नक ब¶का अािण क_ƒज यIना 'aयिbतमOव असRयाम7ळj, Oया
aयिbतमOवाला अ-ध˜ान ‚Lयासाठी धा›मक उपचारIची अावŠयकता अा*', अािण pहणPनच ब¶कI&
चालक अािण कारकÌन, अािण क_ब& सद?य यIनी सeÍº”ट घjऊन अापली पा]ता -सs करायला हवी,
यामा• 'नवीन अािण Ÿकमी कारणमीमIसा' अा*.
खरी गो• अशी अा*, की ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया¥kा कमी Ÿशार अस'' लोक जी चPक सतत करतात
-तला S बळी पड'' अा*त. Mया माणसाला एक ठरा-वक -वधान -सs करायच$ अा*, तो अTकदा
काय करतो की S -वधान सामावल$ जाईल अस$ एक अOय$त aयापक ग=हीतक हाताशी धरतो, मा]
Oयात अाणखीही बर$च काही सामाव'ल$ अा* याचा -वचारही करत नाही. ि म. ग_ड
e ?टोन Mया घातक
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सफाईT, -कनखापी अािण कणमध7
h र, पण अ?प• अथh अस'' शƒद`योग -वत जातात, Oयाम7ळj
OयIJयाकरवी ?वत:ची अािण OयIJया वाचकIची ही असली -दशाभPल होLयाची शbयता अतोनात
वाढS. S सWj-वषयी अािण स$घ-टत क•ती-वषयी aयापक सवकष
µ
-सsाlत सIगतात; पण `Oयkात
OयIनी मनात सWा ग=हीत धर'ली अा* ती फbत सरकारची सWा, अािण OयIनी मनात स$घ-टत क•ती
ग=हीत धर'ली अा* ती फbत ‚शातRया नाग-रकIची स$घ-टत क•ती. -न.कषh काय असायला हवा * S
अाधी ठरवतात. मग S एक अOय$त सवसमाqशक
h
ग=हीतक बनवतात, अािण Oयात अापला -न.कषh
अ$तभPत
h अा* याची शहा-नशा nRयान$तर Oयात बाकी काय अ$तभPत
h अा* याची -फकीरही करत
नाहीत: अािण या ग=हीतकाची परीkा nली तर अस$ लkात dत$, की Oयात इतर |कडो -न.कषh
सामाव'' अा*त, अािण Oयातला एकन् एक कमालीचा हा?या?पद अा*.
अाता * अगदी खर$ अा*, की जगातRया सग¡या स$घटनIतील सगळी माणस$ योZय धम-h वचार
करणारी असतील तर ती फार चIगली गो• होईल. भा-वक ि ³?ती माणPस जर कालq क‘पनीचा
स$चालक अ9ल ‰कवा OयाJयाकडj धम[दाय स$?•Jया oवणावळीच$ काम अ9ल, तर तो ि³?तधम[तील
तzवI`माणj वा•ल यात अाpहाला स$शय नाही. मागच$च उदाहरण ±यायच$, तर तो जर घोडागाड™ा
चालवणा…या क‘पनीत काम करत अ9ल तर 'सदाचारी माणPस म7bया जनावरIचा सIभाळ करतो' * तो
-वसरणार नाही. पण `Odक स$घटTT, एक स$घटना या नाOयाT कोणतातरी धमh अ$गीकारला पा-हo
असा Oयाचा अथh होत नाही. अTक मोठी अािण उपयोगी काम$ माणसIJया पर?परसहकाय[Tच होऊ
शकतात * उघड अा*. जोपयत
µ इतर गो•Cवर एकमत होत नाही तोपयत
µ एकाही गो•ीवर सहकायh
करायच$ नाही, अस$ जर माणस$ समजP लागली तर सहकायh नीट होणार नाही, *ही -ततक‘च उघड
अा*. अापRया समाजात -कOdकदा फbत एका उ-´•ावर सहमती अस'' लोक हजार«Jया स$•dT
एक] dऊन nवळ S एक उ-´• साcय करLयासाठी एकज7टीT काम करतात, या¥kा अामJया मS
अ-धक मोहक ‰कवा `श$सनीय काही नाही. याचा दाखला रोज ि मळतो. ि मशन…यIब´ल Mयाला
-तटकारा अा* असा एक माणPस अािण एका ि मशनरी सोसायटीचा अcयk, इि?पतळाJया स$चालक
म$डळावर एक] बसतात अािण :Zण ब¢ aहाqत अािण OयIना अाराम पडावा pहणPन काय उपाय
कराqत, यावर एक] -नणय
h घjतात. ल¶कº?टरमधRया शाळIत जी पsत राबवली •ली -तचा कडवा
प7र?कत[, अािण -तचा कडवा -वरोधक, अ9 दोघj 'िभkjकरी मदत स$?•'त एक] dऊन अाप'पणाT
एक¬कIना सहकायh ‚तात. अामJया मS, सवसामाlय
h
-नयम खिचतच हा अा*, की कोणOयाही
चIगRया कामासाठी माणसIनी एक] dण$ शहाणपणाच$ अािण रा?त अा*, मग कदािचत Oया¥kाही
महzवाJया इतर म7€Iवर OयI& मत¼द जरी अस' तरी šहWर.
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माणसIच$ अािण OयIJया मालमWjच$ स$रkण * एक चIगल$ उ-´• अा* * क}णी अमाlय करणार नाही,
अािण * साcय करLयाचा सव Wम माग,h ‰कवा खर$तर एक¬व माग,h pहणo माणसIनी एक] dऊन
राMय नावाची मोठी स$?था ?थापन करण$. या स$?थIJया रचना अ-तशय qगqग¡या `कारJया असP
शकतात, अािण बŸSक qळा Oया कमालीJया सदोष असतात. OयातRया अTक, ि शसारी यावी इतbया
गEरaयवहाराT -कड'Rया अा*त. पण यIपEकी सवžत वाईट स$?था ि ज• क}ठj अ9ल, ती ‚खील
सवसाधारणपणj
h
पPणh अराजका¥kा बरी होती, अस$ pहणायला जागा अा*.
अाता अस$ pहणता dईल, की इतर कोणOयाही स$?थI`माणjच या स$?थIनी ‚खील nवळ अापल$ म7•य
उ-´• डो¡यासमोर ठjवल$ तर S चIगRया रीतीT साcय होLयासारख$ अा*; अािण S साcय
करLयासाठी Mया aयbतCची पा]ता मोठी अा* S लोक इतर कोणOयातरी उ-´•ासाठी उपयोगी
नाहीत pहणPन OयIचा वापर कœन घjLयाच$ नाकारण$, * प7राणव?तPसश
$ ोधन स$?•चा सद?य नस'ला
कोणीही माणPस डो¡यIJया दवाखाlयाचा स$चालक असP शकणार नाही, ‰कवा यŸ€Iमcd ि ³?ती
धम[चा `सार करणा…या स$?•चा सद?य असRयाXरीज सा-हOयम$डळाचा -व½?त होता dणार नाही,
अशा `कार& -नयम करLयाइतक‘च `थमदशनी
h अाततायीपणाच$ अा*.
िम. ग_ड
e ?टोन यIचा -सsाlत सElयाला िजतbया जोरकसपणj लागP होतो, -ततbया `माणात लागP होईल
असा •सरा कोणताही मन7.यसम7दाय दाखवPन ‚ण$ अशbय अा*. स$पPणपणj
h
एक-]त क•ती सElयात
अाढळणार नाही तर क}ठ?j अTक माणस$, अcयाÃतपणj, -नणय
h घjणा…या एका मनाची अा¤ा पाळतात
अस$ इतर क}ठj अा*? अगदी एक माणPस असावा तसा हलतो असा •सरा सम7दाय क}ठj अा*? o ŸकÌम
‚तात OयIJयापाशी इतकी महा`च$ड सWा •सरीकडj क}ठj असS? OयIJयावर इतकी जबरद?त मोठी
जबाबदारी •सरीकडj क}ठj असS? राMयाला अ-धक•त धमh असण$ सbतीच$ अा*, * जर ि म. ग_ड
e ?टोन
यIJया मS OयIनी दाखवPन -दल$ अ9ल, तर `Odक सElयाला सामP-हक-रOया एक अ-धक•त धमh असण$
सbतीच$ अा*, * OयIनी Oयाही¥kा जा?त ठामपणj दाखवPन -दल$ अा*. हा -न.कषh ?वीकारायला S
तयार अा*त का?
Sरा अॉग?टJया सकाळी, इसवी सन १७०४ मcd, MयIचा अ-धकार त7Rयबळ असला अािण
पर?परIशी वEयिbतक अािण सावज
h -नक नात$ जविळकीच$ असल$ तरी धम‹sा
h
qगqग¡या अा*त, अ9
दोन 9नानी MयाJया फल‹=तीवर य7रोपच$ ?वात$2य पणाला लाग'ल$ अा*, अशा एका य7sाची तयारी
कœ लाग'. मालबरोT
h
रा]ीचा काही qळ `ाथTत
h
घालवला होता, अािण पहाट फ}टLयापPव~ OयाT
चचh अॉफ इ$ग_$डJया उपचारI`माणj सeÍ”
º टचा ?वीकार nला. MयाT बŸSक न7कताच कºथिलक

155

`ी?टसमोर kमायाचना-वधी nला असावा, अशा य7जीनला तो तातडीT ¼टायला •ला. दोlही
9नानCनी -वचार-व-नमय nला, šत अाख' अािण S अापापRया मोचžवर परत •'. सवžनी
साम7दा-यक `ाथना
h करावी असा मालबरोT
h
अा‚श -दला. इ$#जी ¢िज”टस् समोर इ$#जी चem'ननी
`ाथना
h pहटली. MयIJया डोbयावर -बशपचा हात कधीही -वसाव'ला नाही अशा डच सElयातRया
कºिRव-न?ट चem'ननी, अापRया ‚शबIधवIसमोर ईश?तवन nल$. मcय$तरी डe-नश फौoT अापRया
Rय7•रन ि म-न?टरIची `वचन$ ऐकली असावीत, अािण कºप7िचनIनी अॉि?ËयाJया पलटणCना `ोOसाहन
‚ऊन, प-व] रोमन सा¿ाMयावर क}मा-रका ¬रीचा अाशीव[द असावा pहणPन `ाथना
h nली असावी.
य7sाला स7:वात झाली. * qगqग¡या धमž& लोक एका शरीरा& अवयव असाqत त9 वाग'.
कºथिलक अािण `ॉ•?ट$ट 9नानCमcd एक¬कIना मदत करLयाची अािण य7s`यOनIत एक¬कIवर
क}रघोडी करLयाची अहम-हका लागली. सPय[?त होLयाअाधी सा¿ाMयाचा बचाव झाला: ÉाlसT
कपटाJया अािण सElयबळाJया जोरावर o एÒशी वषžत िमळवल$ होत$ S एका -दवसात गमावल$; अािण
एक-]त -वजय ि मळाRयान$तर, दो?त सE-नकIनी, अापापRया उपासनापsतीन7सार ‚वा& qगqगळj
अाभार मान'. अाता हा aयावहा-रक नाि?तकपणा झाला का? दो?त 9Tची क•ती सामP-हक
असRयाम7ळj, -त& -हतस$ब$ध एक असRयाम7ळj, अािण -तJया TOयIवर फार मोठी जबाबदारी
असRयाम7ळj, -तT स$पPणh सElयासाठी एक अ-धक•त धमh ठरवायला हवा होता, कºथिलक असRयाब´ल
य7िजनकडPन अ-धकार काढPन ±यायला हवा होता, अािण एकÌणचाळीस कलमIना स$मती न -दRयाब´ल
सग¡या डच अािण अॉि?Ëयन 9नानCना फटn मारायला पा-हo होS, अस$ कोणीही शहाणा माणPस
pहणjल का? -बलक}ल नाही. हा मPखपणा
h
होईल * रणIगणातRया सग¡यात अडाणी गोल$दाजाला
‚खील कळल$ असत$. तो pहणाला असता – "-`lस अॉफ सeaहॉय कºथिलक `वचनाला जातो, अािण
अामJया कॉप रल जॉनला S अगदी खपत नाही * मला माहीत अा*; पण ƒ'नहाईमवर कƒजा
करायचा अ9ल, तर Oयाचा `वचनाशी काय स$ब$ध? -`lस अािण कॉप रल जॉन या दोघIJयाही मनात
ÉÓचIना हरवायच$ अा*. अाpही एक¬कIबरोबर रा-हलो तर बŸSक अाpहाला S ज¬ल. पण जर
अाpही सग¡या डच अािण कºथिलकIना घालवPन -दल$, तर तायादJया
h
हातPन अापला माणPसन् माणPस
-टपला जाईल." अामJया या साcयाभो¡या गोल$दाजाचा य7िbतवाद ि म. ग_ड
e ?टोननाही -बनतोड
वा•ल असा अामचा अ$दाज अा*, अािण अस$ जर अ9ल, तर प7ढj काय? *च की सWा, जबाबदारी,
aयिbतमOव, स$घ-टत क•ती या-वषयीची िम. ग_eड?टोन यIची सगळी तzव$ सोडPन -दली पा-हoत, अािण
OयIचा -सsाlत जर उभा राहायचाच अ9ल, तर तो •स…या क}ठRयातरी पायावर उभा रा-हला
पा-हo.
अामJया मS, अाpही अाता * दाखवPन -दल$ अा*, की महzवाची उ-´•$ साcय करLयासाठी
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माणसIJया स$घटना बनवण$ रा?त अा*, अशा स$घटनIमcd एकी अािण साम7दा-यक -हतस$ब$ध
असतात, Oया फार मोठा अ-धकार अािण जबाबदारी सIभाळणा…या सWाधीशIJया Tत=Oवाखाली
असतात; अािण तरीही, अशा स$घटनIचा एक धमh असावा ‰कवा OयIनी एक]पणj उपासना करावी,
असा अा#ह काही qळा अन7िचत असP शकतो. अािण मग Mया `च$ड स$घटनIना अापण राMयस$?था
pहणतो OयIना * लागP नाही, * कस$ -सs करणार? काही राMयस$?थIना * लागP अा* अशी अामची
पbकी खा]ी अा*. अािण अामची अशीही पbकी खा]ी अा*, की काही समाजIमcd, धमशाy
h
अािण
राजसWा यIची गRलत करण$ * दो?त 9TJया उजaया फळीT ƒ'नहाइममcd य7s चालP असताना
?वग[तील श7िs?थान अािण मP©तपPजा या -वषयIवर डाaया फळीबरोबर वाद$ग स7œ करLयाइतक‘च
हा?या?पद अा*.
िम. ग_ड
e ?टोन यIचा सRला असा अा*, की जी aयbती राMयसWjत सवžत वरJया पायरीवर अ9ल, ती
कोणी का असो, -तJया मS जो धा›मक -वचार सOय अा*, Oयाचा `सार करLयासाठी ती सWा
राबवण$ * -तच$ कतaय
h अा*. अाता * -वधान अाpहाला माlय करायला सIगLयाअाधी ही aयbती,
सWा अशा कारणासाठी राबवताना, ब7…या¥kा भल$ जा?त क¢ल, * OयIनी अाpहाला -सs कœन
€ायला हव$. प-हला `Šन असा, की धमसOयाचा
h
`सार करण$ हा MयाT म7•य *तP pहणPन ?वीकारला
अा*, अस$ सरकार लोकIना योZय माग[ला TLयाची शbयता जा?त, की अयोZय माग[ला TLयाची?
िम. ग_ड
e ?टोन या `Šनाला बगल ‚तात, अािण बŸSक हा OयIचा -नणय
h शहाणपणाचाच ठरावा. OयIच$
pहणण$ अस$ –
जर सरकार चIगल$ अ9ल तर अापण Oयाची नEस©गक कतaय$
h अािण अ-धकार OयाJयावर सोपवायला हqत; पण जर
S चIगल$ न9ल तर Oयाला चIगल$ बनवायला हव$ . . . Oयाम7ळj सव Wम मागh असा, की सव`थम
h
अापण
सरकारमागची अमPतh कRपना, खरी ἰδέα शोधायला हवी (अथ[त माणसIमcd उणीवा अािण ••पणा असणार याच$
भान राखPन), अािण मग Oया ἰδέα मcd, सरकारJया अ$गी, धम[स$ब$धी काही काय‚ करLयाची ‰कवा काही तरत7दी
करLयाची – थोडbयात धमh या -वषयी -नणय
h घjLयाची – पा]ता अािण तदान7ष$-गक कतaय
h अ$तभPत
h अा* की नाही,
याच$ परीkण करायला हव$.

अथ[त, क}ठRयाही अमPतh `Šनाची चच[ करLयाचा ि म. ग_ड
e ?टोन यIना प7¢पPर हbक अा*, पण अापण
nवळ अमPतh `Šनाची चच[ करतो अाहोत याच$ S मनोमन भान ठjवतील तोपयतच.
µ
-नद ष सरकार ही
धमसOयाचा
h
`सार करLयासाठी योZय य$]णा अा* की नाही ही चच[ खिचतच -न:पªवी अा*, अािण
क}णी सIगाव$, OयातPन कदािचत काही `बोधनही होऊ शnल. पण अापण * लkात ठjवण$ अ-तशय
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गरoच$ अा*, की अस$ सरकार जगात क}ठjही अि?तOवात नाही अािण कधीही अि?तOवात नaहत$. जर
ग7:Oवाकषणाचा
h
-नयम लागP न9ल तर हqत फÔक'ला दगड क}ठj जाईल, * -वचारLयात काहीही गEर
नाही. पण -वचारणा…याT, गिणत कœन झाRयान$तर, अापला -न.कषh च7कीJया ग=हीतकावर -वस$बPन
अा*, अािण OयाT फÔक'Rया व?तP अन$त अवकाशात उडPन न जाता, पeराबोला बनPन qगाT परत
dतील अािण |जा…यापाजा…यIJया ि खडbया अािण डोकी फोडतील, याचा -वचार न करता
इकडj-तकडj दगड फÔकायला स7:वात nली, तर Oया& प-रणाम -ततn9 अाRहाददायक होणार नाहीत.
सरकार$ चIगली असतात, अािण नसली तर ती तशी बनवावीत * pहणण$ फार सोप$ अा*. पण चIगल$
सरकार pहणo तरी काय? अािण जगातली सगळी वाईट सरकार$ चIगली कशी बनवणार? अािण Mया
-सsाlताचा ख¢पणा कमालीJया अवा?तव ग=हीतकIवर अवल$बPन अा*, असा -सsाlत काय कामाचा?
पण याही प7ढj जाऊन, जर एखाद$ सरकार OयाJया ऐ-हक उ-´•Iबाबतीत, मानवी ?खलनशीलSJया
मय[‚त ि जतक‘ शbय अा* -ततक‘ उWम जरी असल$, तरीही ख…या धम[चा `सार करायला S पा]
अ9लच * अाpही माlय करत नाही. याच$ कारण अस$, की ख…या धम[चा `सार करLयासाठी
लागणारी ग7णवWा अािण ऐ-हक उ-´•$ साcय करLयासाठी लागणारी ग7णवWा, यIच$ सम`माण
अ9लच अस$ -बलक}ल नाही. aयbतCकडj पा-हल$, तर Mया राजIJया वच?वाखाली
h
रा•ÅIच$ अIत-रक
अािण बाÕ अशIतSपासPन सव[-धक चIगल$ रkण झाल$ अािण OयIनी सवžत qगाT सI?क•-तक `गती
nली, S राo धमशाyा&
h
ि शkक pहणPन काही फार9 ब¢ नaहS. उदाहरणाथ,h चौथा *Öी या
सव Wम ÉÓच स¿ाटाT राMयात स7aयव?था `?था-पत nली, एक भय$कर यादवी स$प7•ात अाणली,
खिजlयाची प-रि?थती प7.कळच स7धारली, ?व‚शाला य7रोपात `-त˜ा ि मळवPन -दली, अािण अापRया
`oचा तो लाडका बनला. पण हा माणPस पbका ÕŒ•नो अािण पोपभbत होता. दिaहला अस$ स7चवतो
की तzव-न˜ा या अथ[T बŸSक Oयाला क}ठलाच धमh नaहता, अािण `Oयk aयवहारात तो धा›मक
-नबध
µ फार9 पाळत न9, * मा] नbकी. झार पीटर, स¿ा¤ी कºथरीन, ÉÔड-रक द #jट ही उदाहरण$
±या. OयI& दोष काहीही असोत, सरकारची फbत ऐ-हक उ-´•$ -वचारात घjतली, तर * सगळj
राMयकत¸ सरासरीJया खPपच वर होS, * कोणी अमाlय करणार नाही. जर धमशाyातला
h
OयIचा
अ-धकार -वचारात घjतला, तर ि म. ग_eड?टोन बŸSक OयIची गणना बबन
h घराLयाJया ?पe-नश
शाXत' o -नरथक
h बरळणा¢ लोक होS OयIJया खालीच करतील. aयbतCपासPन स$?थIकडj अापण
द=•ी वळवली, तर धा›मक सOयाचा `सार करLयाची सरकारIची क}वत ही OयIJया ऐ-हक कतaय$
h
करLयाJया क}वतीJया सम`माणात अा*, अस$ -दसत नाही. ÉÓच ‰कवा अ¬-रकन स$?थIची अ$धभbती
न करताही अस$ pहणता dईल, की माणसIच$ अािण OयIJया मालमWjच$ स$रkण Éाlसमcd ‰कवा lयP
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इ$गड
_$ मcd ि जतक‘ चIगल$ होत$, -ततक‘ अाजJया जवळजवळ इतर क}ठRयाही समाजात होत नाही;
‰कवा पPव~ क}ठRयाही समाजात होत न9; -नदान रोमन सा¿ाMयातRया कॉl?ट¶-टन अािण
-थअोडो-सयसJया कमठ
h धा›मक राजवटीत तरी नbकीच होत न9. पण ÉाlसJया ‰कवा lयP इ$गड
_$ Jया
सरकारची रचना धा›मक ि शकवणीचा `सार करायला योZय असावी अशी नाही. एवढ$च नa*, तर
nवळ ऐ-हक उ-´•Iचा -वचार nला तर जी अादशh राMयय$]णा मानली जाईल, -तJया पPव~ कधी
नa* इतbया जवळ dऊ पाहणा…या राMयय$]णjतही, कदािचत काही ग$भीर धमशाyीय
h
च7का अाढळPन
dण$, * अाpहाला अस$भाaय वाटत नाही.
पण हा अमPतh `Šन बाजPला ठjऊन, जग अा* तस$ OयाJयाकडj बघP. सवसाधारणपणj
h
सरकारIJया हाती
Mया माग[T सWा dS, Oयाम7ळj OयIची धममत$
h
च7कीची असLया¥kा बरोबर असLयाची शbयता वाढS,
अस$ अा* का?
एखा€ा स$पlन अािण मवाळ `क•तीJया सा¿ाMयावर रानटी लोकIच$ रा•Å हRला करत$, OयातRया
लोकIना ग7लाम बनवत$, जिमनी& त7कडj पाडत$, अािण OयIना नगरIत अाढळ'Rया समाजरचTमcd
OयIनी ज$गलातPन अाण'Rया समाजरचTची सरिमसळ करत$. `गत ‚शात' मPठभर धाडसी लोक
क}ठRयातरी अस$?क•त `‚शापयत
µ भटकत जातात, अािण -तथRया एत´jशीयIना दा?यात टाकतात.
कोणीतरी यश?वी 9नानी Mया ‚शाची 9वा nली Oयाच ‚शावर शy$ उगारतो. -पळवण7कीला
क‘टाळPन ‰हÂ बन'ला समाज अापRयाच शा?OयI-व:s फणा काढPन उठतो, सगळj ज7T काय‚ अािण
स$nत फÔकन
Ì ‚तो, अािण रागाची प-हली सणक उतरRयान$तर, Oया अनाग«दीतPन जी काही राMयसWा
उदयाला dईल -तJयाप7ढj -नमPटपणj मान त7कवतो. »लॉ¢lसमcd घडल$ Oया`माणj, एका पkाचा `म7ख,
क}णाला नकळत, `थम राजा अािण मग एका राजघराLयाचा स$?थापक बनतो. ि मलानमcd घडल$
Oया`माणj, ¥ंढा…यIचा एक pहोरbया शहरावर कƒजा करतो अािण तलवारीJया जोरावर ?वत:ला
राजा pहणवPन घjतो. a*-नसमcd घडल$ Oया`माणj, लोकIनी -नवडPन -द'Rया स¼कडPन, कायम?वœपी
अािण व$शपर$प¢T अा'ली सWा -हसकावPन घjतली जाS. सवसाधारणपणj
h
सरकारIचा उगम झा'ला
अा* तो अशासार•या घटनIमcd; अािण अशा `का¢ अि?तOवात अा'ली सरकार$ ही धा›मक सOय
अािण पाख$ड यIJयातला फरक अोळखायला -व|ष लायक असतील, अस$ वाटायला लावLयासारख$
OयIमcd अाpहाला काहीही -दसत नाही.
अािण जी सरकार$ ि ?थरावली अा*त OयIची जडणघडण पा-हली तर शासनकOयžची धममत$
h
बरोबर
असतील, यावर फारसा भरवसा ठjवता dत नाही. एखादा अ-धकारी थEलीतPन Oयाच$ नाव बा*र अाल$

159

होत$ pहणPन सWjवर अा*, •सरा सWjवर अा* कारण OयाJयाअाधी Oयाचा बाप सWjवर होता.
लोक-नय7bत सरकारI& अTक `कार अा*त: क}ठj मोठŽा `-त-न-धसभा, क}ठj लहान `-त-न-धसभा,
क}ठj साव-h ]क मता-धकार, क}ठj मता-धकारासाठी प7.कळ स$पWी बाळगPन असLयाची अट. यापEकी
काहCची रचना सरकारची ऐ-हक उ-´•$ साcय करLयासाठी फार कौशRयाT बनव'ली अा*, अािण
Oयातली सवžत वाईट स$?था‚खील पPणh अराजकाJया मानाT बरी अा*. OयIतली सवžत वाईट स$?था
अािण समाजाच$ ऐ-हक कRयाण, यIचा -नदान काही ना काही स$ब$ध अाढळPन dतो. पण Oयातला
एकाचाही धा›मक सOयाशी स$बध
$ काय, * अामJया समज7तीपलीकडj अा*.
अािण व?त7ि?थती काय अा*? धा›मक -वषयIस$ब$धी जगातRया बŸSक सग¡या सरकारIची मत$
बŸSक qळा च7कीची होती अािण अा*त, * खर$ नाही का? अामचा अ$दाज असा अा*, की
कॉl?टeिlटन, जोिaहयन अािण OयI& काही अगदी मोजn व$शज हा काळ, अािण इ$गड
_$ मcd
-रफॉमशन$
¸ तरचा अधलामधला काळ वगळला, तर कोणOयाही सरकारT `ामािणकपणj, श7s अािण
अपॉसल`िणत ि ³gन चचची
h बाजP घjत'ली नाही, अस$च ि म. ग_ड
e ?टोन यIच$ मत असणार. अािण
pहणPन, शासनकOय[T अापRया ?वत:Jया धम[चा `सार करLयासाठी सWा वापरLयाच$ OयाJयावर
नE-तक ब$धन अ9ल, तर याचा अथh असा होतो की MयाJयावर सOयाचा `सार करLयाच$ नE-तक ब$धन
अा* अशा `Odक शासनकOय[मा•, हजार अ9 अा*त की MयIJयावर असOयाचा `सार करLयाच$
नE-तक ब$धन अा*. हा -न.कषh aयावहा-रक ब7sीला :चण$ अवघड अा*. एखादा प-रणाम घडवPन
अाणLयासाठी वापर'Rया -विश• य$]ाकडPन तो प-रणाम हजारातPन एकदाही घडत नाही, अािण
याउलट बŸSक qळा अगदी उलटा प-रणाम घडतो असा जर अन7भव अाला, तर Oया य$]ाचा म7•य
उपयोग तो नाही, अस$ pहटRयास च7कीच$ होणार नाही.
जर खरोखरीच, शासनकOय[T nवळ अापली मत$ अािण कारण`णाली लोकIसमोर ठjवLयात समाधान
मानPन, लोभ ‰कवा भीतीचा प-रणाम न होऊ ‚ता लोकIना अापापली मत$ बनवLयाची म7भा -दली,
तर असOयाJया बाजPT OयाT n'Rया या `यOनIम7ळj सOयाच$ -व|ष काही वाकड$ होईल अस$ अाpहाला
वाटत नाही. अािण हा मागh जर OयाJया -विश• जबाबदा…यIJया अाड dत न9ल, तर Oयाला अाpही
अाkjपही घjणार नाही (* -व?ताराT प7ढj dईलच). पण एवढ्यावर ि म. ग_ड
e ?टोन समाधानी नाहीत.
शासनकOय[T o मागh चोखाळ' पा-हoत असा OयIचा अा#ह अा*, OयIची -व|ष `व=Wी अशी असS
की OयIम7ळj अस$त7• लोक फार तयार होतील, ढ«गी लोक तयार होतील, नावाप7रता धमh पाळणा¢
š-फकीर लोक तयार होतील, पण `ामािणकपणj अािण ब7sीला पटRयाम7ळj नवीन -वचार ?वीकारला
जाLयाची काहीही शbयता न9ल. अापण अमPक मत बनवल$ तर बkीस ि मळjल अािण Oया-व:s मत
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बनवल$ तर ि शkा ि मळjल * Mया माणसाला माहीत अा*, OयाJया¥kा Mया माणसाला सOय जाणPन
घjLयाXरीज बाकी काहीही इJछा नाही Oयाला सOय गवसLयाची शbयता जा?त अा*, * अामJया मS
अगदी उघड अा*. अाता, िम. ग_ड
e ?टोन यIच$ सIगण$ अस$ की सरकारT अापRया -वचारसरणीचा `सार
करLयाकरता, MयIचा अ-धक•त धममताशी
h
-वरोध अा*, अशा सवh लोकIना शासकीय नोक…यIतPन
मMजाव करावा. याचाच अथh असा, की Mया पsतीचा मताJया ख¢खो•पणाशी काही स$ब$ध नाही,
अािण काही तारतpय न बाळगता, जी एका मत`णालीचा ऐ-हक फाय€Iशी अािण •स…या
मत`णालीचा ऐ-हक तोटŽIशी स$बध
$ जोडS, अशी पsत वापœन सरकारT अापRया -वचारसरणीचा
`सार करावा, अस$ S pहणतात. सOयाला मदत करण$ हा तक[चा ?थायीभाव अा*, पण जर ि शkा
अािण बkीस या गो•ी सOयाला मदत करत असतील, तर S nवळ अपघाताT. गॉ?¥लJया मा• दEवी
अ-धकार अा* * -सs करण$, क}राणामा• दEवी अ-धकार अा* * -सs करLया¥kा खPप सोप$ अा*; पण
`लोभन दाखवPन ‰कवा छळ कœन, MयP माणसाला ि ³gन बनवण$ ि जतक‘ सोप$ अा*, -ततक‘च
म7सलमान बनवण$ही सोप$ अा*.
छळ करण$, अािण एकÌणच माणसIJया शरीरI-व:s, OयIJया मालमWj-व:s, अािण िभlनमतवा€IJया
?वात$2या-व:s द$डशbती उगारण$, या सग¡याचा ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया स„य मनाला -तटकारा अा*.
OयIच$ pहणण$ एवढ$च, की सरकारी नोकरी करLयासाठी राMयस$?•चा अ-धक•त धमh माlय असण$ ही
अOय$त अावŠयक अट अा*; अािण अामचा अगदीच गEरसमज होत न9ल, तर •?ट अebट प7lहा लागP
कœन Oयाची कडक अमलबजावणी करण$, अािण पPव~ ि ज• तो लागP नaहता अशा महzवाJया पदIना
तो लागP करण$ * जर िम. ग_eड?टोन यIJया हातात असत$, तर OयIJया मS OयIच$ S कतaय
h ठरल$ असत$.
OयIJया तzवातPन हा -न.कषh खरोखरीच -नघतो. पण इ• तरी कशाला थIबता?! ि भlनमतवा€Iना
हळPहळP अागीत भाजPन का काढP नd? OयI& -सsाlत Mया सवसाधारण
h
-वचारसरणीवर अाधार''
अा*त, -तचा सरळसरळ रोख शारी-रक छळाकडj अा*. धा›मक सOयाचा `सार करण$ * जर
सरकारच$, सरकार या भPिमnतPन, म7•य उ-´• अ9ल, S साcय करLयासाठी अापली घटनाOमक सWा
राबवण$ * जर सरकारच$ कतaय
h अ9ल, पाख$डी लोकIना जाळPन टाकाव$ अ9 काय‚ करLयाचा जर
सरकारला घटनाOमक अ-धकार अ9ल (अािण तसा तो अा* * -न:स$शय), जाळPन टाकण$ हा मत$
दडपPन टाकLयाचा जर `भावी उपाय अ9ल (अािण तसा तो प7.कळदा असतो * नbकी), तर मग
जाळायला काय हरकत अा*? िम. ग_ड
e ?टोन अापRयाला सIगतात की सरकारच$ लोकIशी नात$ -पOयाच$
असायला हव$, अािण * जर माlय nल$ तर छळ समथनीय
h
अा* हा -न.कषh च7कत नाही. कारण
िशकवण ‚Lयाचा हbक अाईव-डलIकडj अा* * -न©ववाद, तसा ि शkा ‚ऊन अापRया मताचा `सार
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करLयाचाही हbक OयIJयाकडj अा* * -न©ववाद. क}ट$ब
7 ातRया `ाथTला
h
म7लाT हजर रा-हल$च पा-हo,
Oयाला अधा›मक प7?तक‘ वाचायला ब$दी अा*, OयाT कº•-कझम पाठ nला नाही तर Oयाला न oवता
झोपाव$ ला•ल, जर OयाT चचला
h यायची टाळाटाळ nली तर Oयाला ि शkा pहणPन काम सI-गतल$
जाईल. जर OयाT अापRया भाऊब-हणCसमोर धम-h वरोधी मत$ बोलPन दाखवPन अापRया
च7रचरीतपणाच$ `दशन
h nल$, तर चाबPक वापœन हा वाद तडकाफडकी िमटवRयाब´ल अापण बापाला
-व|ष दोष ‚णार नाही. म7लIJया ि शkणाब´ल -नणय
h घjLयाची पालकIची -व|ष पा]ता अा*,
अािण ि शkण * म7ल$ अािण पालक यIJया नाOयाच$ एक म7•य उ-´• अा* अस$ Mया कारणIम7ळj
अापRयाला वाटत$, Oयाच कारणIम7ळj अापRयाला असा -न.कषh काढता dतो, की जी म7ल$ ?वत:&
-नणय
h ?वत: घjऊ शकत नाहीत OयIना धा›मक िशkण ±यायला अािण `ाथTसाठी
h
हजर रहायला भाग
पाडLयासाठी, गरज पडRयास, ि शkjचा वापर करLयाची परवानगी पालकIना असायला हवी. अािण
अस$ अ9ल, तर जो द$डा-धकार -पOयाकडj अा* तो -पत=वत सरकारला का नाकारावा? अािण काही
ठरा-वक मताचा `सार करLयासाठी, S मत माlय नसRयास सरकारी नोकरी ि मळणार नाही असा
-नयम कœन, मग Oयाच *तPसाठी •स…या ि शkIचा वापर करायला कचरण$ * अामJया मS धादIत
मPखपणाच$
h
अा*. कारण जर ि शkा करायचीच अ9ल तर ती प7¢पPर करायला हवी * उघड अा*.
िशkjम7ळj होणारा ]ास हा श7s ऋणाOमक असतो, अािण OयातPन काही धनाOमक घडणार न9ल तर तो
कधीही ‚ऊ नd. Mया ि शkjमळ
7 j ग7l*गाराला ]ास होतो पण ग7lहा घडायचा थIबत नाही, ती ि शkा
pहणo nवळ -नब7s
h ÍÌरपणा अा*. अ-वरत शारी-रक छळ कœन -वचार दाबPन टाकण$ शbय अा*.
याच `का¢ अिRबolसीस प$थाची म7?कटदाबी झाली. याच `का¢ लोलाडh प$थाची म7?कटदाबी झाली.
याच `का¢ ?¥नमcd अािण इटलीमcd -रफॉमशनला
¸
कािळमा फासला •ला. पण ि म. ग_ड
e ?टोन यIच$
धोरण यश?वी झा'ल$ अा*, असा एक तरी दाखला OयIनी €ावा अस$ अाpही OयIना -नभयपणj
h
अाaहान ‚तो.
अािण OयIनी इतक‘ कोमलÃदयी बनLयाच$ कारणच काय? ख7नी माणसाला फासावर €ाव$, पण
पाख$डqzयाला अा©थक द$डही न करता सोडPन €ाव$, यासाठी OयIJयाकडj काय ?प•ीकरण अा*?
पाख$डqWा हा ख7lया¥kा समाजाचा कमी -वनाश करतो अस$ अा* का? एक अाOमा ई½रापासPन
-वlम7ख होण$, * अTक अाय7.य$ स$प7•ात dLया¥kा जा?त वाईट नाही का? अािण क‘]ाट$ घjऊन ज$-बया
चालवणारा इटलीतला सवžत -पसाट मा¢करी काय, ‰कवा ‰वडवडh ?•शनवर •हळणी करणारा सवžत
ÍÌर चाचा काय, OयIनी n'Rया ख7नIची स$•या एका -हकमती पाख$डqzयाJया कचाटŽात
सापड'RयI¥kा प7.कळच कमी भ¢ल. मग जर पाख$डqWा ख7lया¥kा -कOdक पटीT भय$कर अ9ल,
तर ख7lया`माणjच Oयालाही ग7l*गारी कायदा का लागP होऊ नd? अाpही यासाठी एक सोप$, स7टस7टीत,
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स7सग
$ त अािण -नण[यक कारण सIगP शकतो. पाख$डqWा o अ-न• घडवPन अाणतो S अाpही कमी
समजत नाही; पण अाpही अस$ pहणतो, की अशा `कारJया अ-न•ा-व:s उपाययोजना करण$ *
सरकारच$ काम नाही. पण पाख$डqWा o अ-न• घडवPन अाणतो तशा `कारJया अ-न•ा-व:s उपाय
करण$ * सरकारच$ काम अा*, अस$ ि म. ग_ड
e ?टोन समजत असPनही OयIJया -सsाlतातPन सरळसरळ
-नघणारा -न.कषh S कसा काय टाळP शकतात, * अाpहाला समजP शकत नाही. जगात याला समIतर
अ9 -कतीतरी दाख' अा*त. स$]ी -वकणारी एक बाई अापRया हातगाडीम7ळj र?ता अडवS, pहणPन
पोलीस -तला धरतात. MयाT लाख«ची स$पWी ि मळवली अा* असा एक क‘जष
P माणPस अापRया ज7lया
उपकारकOय[ ि म]ाला धमशाळj
h
त मœ ‚तो, पण OयाJया हलकटपणाब´ल अािण क•त±नपणाब´ल
Oयाला क}ठRयाही lयायासनासमोर जाब €ावा लागत नाही. याच$ कारण अस$ अा* का, की कायदा
करणा…यIJया मS स$]jवालीच$ वतन
h क‘जष
P माणसा¥kा वाईट अा*? तर तस$ -बलक}ल नाही. कारण
अस$ की र?ता अडवण$ अशा `कारJया अ-न•ापासPन समाजाला वाचवण$ * सावज
h -नक अ-धका…यIच$
काम अा*, अािण -नदयीपणा
h
* Oया `कारच$ अ-न• नa*. क‘जPष माणसाला ि शkा झालीच पा-हo,
पण Oयाला स$]jवाली¥kा कमी िशkा झाली पा-हo, अस$ pहणण$ हा धडधडीत qडjपणा होईल.
पाख$डी कॉl?टeिlटयसT अ•Tिशयसवर ज7लम
P nला; अािण खर$च अस$ करायला काय हरकत अा*?
सीझरT एक थEली चोरणा…या चोराला ि शkा करायची, अािण MयाT -नम[Oयाचा सlमान चोœन तो
OयाJया -न›मतीला बहाल करLयाची ि शकवण लाख«ना -दली, Oयाला काय स7टा सोडायचा? कमठ
h
-थअोडो-सयसT ए-रयन प$थीयIचा छळ nला, Oयामा• *च कारण होत$. सीझरJया थोरवीचा जर
अपमान nला तर Oयाच$ kालन म=Oय7द$डाT होईल, अािण जो या अन$त अािण सवश
h िbतमान
जगिlनयOयाची ‹jणी खाली अाणPन Oयाला सामाlय जीवाJया प$गतीला बसवतो, Oयाला काहीच िशkा
नको? या दोlही `ŠनIना अामJयाकडj सोप$ उWर अा*: "सीझरJया गो•ी सीझरकडj. चोर अािण
ब$डखोरIना ि शkा करLयासाठी सीझरची TमणPक अा*. जगिOपता अािण Oयाचा प7] * एकाच
पदाथ[& घड'' अा*त, या िशकवणीचा `सार अथवा दमन करLयासाठी Oयाची TमणPक नाही." िम.
ग_ड
e ?टोन pहणतात– "तस$ नाही. या `Šनास$ब$धी सीझरJया मS o सOय अा* Oयाचा `सार करण$, *
Oयाच$ नE-तक कतaय
h अा*. ए-रयन प$थाचा सा¿ाMयभर `सार करण$, अािण पलटणCत' सवžत शPर
9नानी ‰कवा खिजlयावर& सवžत कतबगार
h
म$]ी जर नायसीन -वचारसरणी& असतील तर OयIना
काढPन टाकण$, * कॉl?टeिlटयसवर ब$धनकारक अा*. याउलट -थअोडो-सयसवर, OयाJया ए-रयन
पPवपद?थIनी
h
o o सरकारी नोकर Tम' होS Oया सग¡यIना काढPन टाकण$, * -ततक‘च ब$धनकारक
अा*. पण कॉl?टeिlटयसT अ•Tिशयसला एका म7ªjचा जरी द$ड nला, ‰कवा -थअोडो-सयसT ए-रयन
`चारकाला अाठवडाभर जरी त7:$गात टाकल$, तरी तो अOय$त असमथनीय
h
असा जाच pहणावा
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ला•ल." हा फरक नbकी कशावर अाधा-रत अा*, याची अामJया वाचकIना उOस7कता वाटत असणार.
माणसIचा जीव, OयIची शारी-रक स7रिkतता ‰कवा मालमWा, यIवœन ज7लम
P करLया-व:s ि म.
ग_ड
e ?टोन जी कारण$ ‚तात OयI& दोन वगh पडतात: प-हली pहणo nवळ अाOय$-तक दयाब7sीTच
MयIना कारण$ pहणता dईल, अािण OयIJयाइतbया क}वतीJया माणसाला कमालीJया नाइलाजाTच
जी वापरण$ भाग पडाव$ अशी; अािण •सरी pहणo अशी की खरोखरीच जी कारण$ अा*त, अािण
MयIचा द¯Žा इतका जबरद?त अा* की OयIम7ळj अपवाद तर पPणपणj
h
-सs होतोच, पण OयIJया
सवसामाlय
h
-नयमाचीही पPणपणj
h
वासलात लागS. या `स$गी OयIJया शyागारात दोन `कारJया
ब$•का अा*त; एकतर Oया -बलक}ल उडतच नाहीत, ‰कवा इतbया जोरात उडतात की OयIJया
`-त-Ídम7ळj मा• ?वत:च$च अ$ग िचरडPन खलास होऊन जाईल. िम. ग_ड
e ?टोन pहणतात –
अापण सा¢ ?खलनशील अाहोत; अािण समाजशाyीय ‰कवा धमशाyीय
h
म7´·यIवœन, nवळ अापRया ?वत:Jया
-वचारसरणीवर -वस$बन
P राÀन, अापRया बIधवIना ]ास ‰कवा िशkा ‚Lयाचा अापRयाला अ-धकार नाही. अापRया
‚शा& काय‚कानP बजावLयाक-रता अशा `का¢ ि शkा ‚Lयाचा अापRयाला अ-धकार अा*, कारण ••IJया
-नद[लनासाठी अािण स7•Iना -दलासा ि मळावा pहणPन शा?OयIनी तलवार उचलली पा-हo अस$ MयाT pहटल$ अा*,
OयाT तो अापRयाला म7´ाम -दला अा*. अािण pहणPनच, अाcयािOमक बाबCत जर अशी सWा चचला
h
‰कवा
राMयसWjला, अापRया `oवर, ‰कवा मानवजातीवर, कायम?वœपाT बजावLयासाठी पर¬½राT -दली असती तर
ती वापरLयाचा अापRयाला अ-धकार असता; पण ती तशी -द'ली -दसत नाही, अािण pहणPनच ती बजावLयाची
अापRयाला म7भा नाही.

अापRया अाय7.यावर अािण मालमWjवर ज7लम
P होऊ नd याचा भरवसा धरायला या¥kा बरा अाधार
असP नd, ही काळजी करLयासारखी गो• अा*. पाख$डाची ि शकवण ‚णारा माणPस •• नa* का?
काय€Iची अ$मलबजावणी करLयासाठी द$डशbती वापरण$ समथनीय
h
अा*, अस$ ि म. ग_ड
e ?टोन
अापRयाला सIगतात, मग अापRया ‚शासह बाकी अTक ‚शIमcd पाख$डा-व:s काय‚ करLयात
अा'' अा*त * खर$ नाही का? Mया वचनाचा ि म. ग_ड
e ?टोन उR'ख करतात Oयात पाख$डी माणसाचा
खास उR'ख नाही, पण तसा मग तो ख7lयाचा, पळवPन Tणा…याचा ‰कवा डाकÌचाही नाही: अािण
पाख$डाचा `सार थIबवLयासाठी सरकारT काय ह?तkjप करावा याब´ल lयP •?टe”ट मPक अा*, * जर
पाख$ड™Iना त7:$गात न टाकLयासाठी ‰कवा द$ड न करLयासाठी कारण अ9ल, तर Sच कारण OयIना
नोक…यIतPन न वगळLयासाठीही -ततक‘च लागP अा*. िम. ग_eड?टोन pहणतात –
पर¬½राT यापEकी एका प-रि?थतीत बळाचा वापर करLयाची अापRयाला परवानगी -द'ली अा*, अािण •स…या
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प-रि?थतीत -द'ली नाही: कारण oaहा अापRया तारणकOय[चा अपमान करणा…याला तलवारीT िशkा nली •ली,
Saहा तो pहणाला की माझ$ राMय या भPतलावरच$ नाही: - याचा अथh असा, की माÙया राMयाची पsती या
जगासारखी नाही, -व|षjकœन -तथ' काय‚ बजाव' जाqत S या जगातील िशkIनी नa*.

अाता या -ठकाणी, अाठवणीतPन उsÄत करताना ि म. ग_eड?टोन यIची गRलत झाली अा*. OयIनी Mया
अ-तशय मा›मक शƒदIचा उR'ख n'ला अा*, OयIचा पीटरT माRकसला n'Rया जख¬शी काही
स$ब$ध अा* अस$ -दसत नाही. -पलाताचा `Šन असा होता की "तP यŸ€Iचा राजा अा*स का?", अािण
याला उWर pहणPन S उÚार काढ'' अा*त. Mया वचनावर, OयIJया मS, OयIJया लkावधी
सहनाग-रकI&, मP©तपPजकI&, म7सलमानI&, कºथिलकI& अािण चचशी
h मत¼द असणा…यI& मालमWj&
हbक, ?वायWता अािण जी-वत बaह$शी अवल$बPन अा*, S वचन OयIनी या¥kा काळजीपPवक
h तपासPन
पाÀ नd, याच$ अाpहाला अाgयh वाटत$ * नमPद nRयाXरीज राहवत नाही.
बायबल& ि म. ग_ड
e ?टोन यIनी लाव'' * मवाळ अथh •दÛवाT एका कसोटीवर (की जी OयIJया मS
अ-तशय महzवाची अा*) अप7¢ पडतात; ि³gन लोक oaहापासPन इतरIवर ज7लम
P करLयाइतn `बळ
झा', SaहापासPन अाWाअाWापयत
µ चचची
h जी सवसाधारण
h
भPिमका अािण वतणP
h क होती, -तJयाशी
OयIचा अगदीच ¬ळ बसत नाही. असहमतIना सIभाळPन घjणारी िशकवण, ही quod semper, quod
ubique, quod omnibus (िचरकालीन, सव]
h अािण सवžसाठी) अशी ि शकवण नbकीच नa*.
बॉस7एच$ अस$ pहणण$ होत$ (अािण S असायला नको -ततक‘ खर$ अा*), की सवh ि ³gनIची एका
म7´·यावर Tहमीच एकवाbयता रा-ह'ली अा*, अािण तो pहणo तलवारीJया जोरावर सOयाचा `सार
करLयाचा राMयकOय[ला अ-धकार अा*; `?था-पत धम-h वचारIपासPन फारकत घjणा¢ प$थही
याबाबतीत सहमतच होS, अािण या अ-धकाराब´ल श$का उपि?थत nली S `थम अeनाबािmट?ट अािण
सो-स-नयन या दोन प$थIनी. Mया वचनाचा अापण इ• -वचार करतो अाहोत Oयाच$ सव Wम
?प•ीकरण काय अा* * सIगLयाचा अाpही अाव अाणत नाही; पण ि म. ग_ड
e ?टोन यIच$ ?प•ीकरण
सवžत -हणकस अा* अशी अाpहाला खा]ी अा*. OयIJया मS, सरकारT ि भlनमतवा€Iना सरकारी
नोक…यातPन वगळाव$ पण द$ड कœ नd, कारण ि ³?ताच$ राMय या भPतलावरच$ नाही. OयIनी ही
सीमा¢षा ि ज• अाखली अा* तशीच ती श$भर इतर -ठकाणी का अाखता dणार नाही, * अाpहाला
कळत नाही. अाpहाला * कळत नाही, की १६६४ साली कॉनa*िlटकलI-व:sJया काय€ाच$ समथन
h
करताना लॉडh क_Ý
e डन अस$ का pहणP शक' नसS, की "काहCचा `?ताव असा की या ¤ातीJया लोकIस
फbत त7:$गातच न टाकता, खोड™ात अडकवणj अ-धक इ• होईल. पण लॉडस्
h , मला अ9 वाटS, की
बायबलामcd 'माझj राMय भPतलावर& नाही' अ9 o वचन अा*, Oयाम7ळj खोडा वापरणj अापणास
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-न-षs अा*.' ?टार Þबरमcd बटनचा
h
-नवाडा करताना, अाच-h बशप लॉड अस$ pहणP शक' असS,
"माझा अा‚श अा* की खोडा वापरावा; अाता अापRया ि ³?ताT pहटल$ अा* की माझ$ राMय
भPतलावरच$ नाही, नाहीतर अस' सगळj हलकट लोक जाळPनच टाकाqत अस$ मी pहटल$ असत$." अािण
अॉbसफडशायरJया
h
कोतवालाला गा©डनरT ि ल-हल$ असत$: "-रडली अािण लe-टमर यIना ‚हद$ड
‚Lयाची चोख aयव?था कर, नाहीतर त7ला राणीJया वतीT जाब -वचारला जाईल. पण अापRया
qदना कमी aहाaया, pहणPन OयIनी जर थोडीशी ब$•कीची दाœ मा-गतली तर €ायला अनमान कœ
नकोस, कारण Regnum meum non est de hoc mundo, pहणoच माझ$ राMय भPतलावरच$
नाही, अस$ वचन अा*."
पण ज7लम
P करLया-व:s इतर काही य7िbतवाद ि म. ग_eड?टोन यIJयापाशी अा*त, अािण या
य7िbतवादIची मातƒबरी अशी अा* की S ज7लमIच$च नa* तर OयIJया अ••या -सsाlताच$च सप|ल
ख$डन करतात. OयIच$ pहणण$ अस$ की "धा›मक मतIवर सतत अािण सPßम नजर ठjवायला सरकार
सkम नाही." अािण pहणPन OयIचा -नव[ळा असा, की "अ-धक•त धम[पासPन कोण -कती फारकत घjतो,
अािण pहणPन कोणाला कोणOया `माणात ि शkा करावी, हा `Iत सरकारJया कायkj
h ]ाबा*र अा*.
िभlनमतवादी प$थIना राजमाlयता न ‚ण$, हा -नयम सरळ अा*. अशा मतIचा `सार करणा…यIना,
OयIJया qगqग¡या च7कI`माणj ि शkा करायची pहटली तर (बाकी काही अाkjप नाहीत अस$ समजल$
तरी‚खील), सरकारला पPणh धा›मक ?वœपाची काम$ हाती घावी लागतील, अािण Oयासाठी Oयाची
अ$गभPत पा]ता नाही."
अामJया मS * अगदी खर$ अा*. पण याचा ि म. ग_eड?टोन यIJया -सsाlताशी कसा काय ¬ळ बसतो?
pहणता काय?! अगदी धडधडीत पाख$डाला ि शkा करावी यासाठी ि जतकी गरoची अा*, -ततकी
‚खील धममतावर
h
नजर ठjवायला सरकार लायक नाही! सOयाJया ‹jणीपासPन अगदी ढोबळ फरक
पड'ला स7sा सरकारला मोजता dत नाही! धमशाyातली
h
कोणती चPक -कती मोठी *
पडताळLयासाठी सरकारची अ$गभPत पा]ता नाही! या बाबतीत सरकार इतक‘ अडाणी, की -स-रल
‰कवा ब79Jया नज¢लाच अोळखP dईल अस$ अ-तसPßम पाख$ड सोडाच, पण सो-सया-नसम,
अमPत‚ववाद,
h
इ?लाम, मP©तपPजा, नाि?तकवाद ÕIना ‚खील S िशkा कœ शकत नाही. अापणच सOय
सIगतो असा दावा करणा…या |कडो धमžपEकी, राMयासाठी एक अ-धक•त धमh -नवडLयाची काम-गरी
िम. ग_ड
e ?टोन क}णावर सोपवतात? अगदी याच सरकारवर, अािण अाता OयIJया मS S धम-h वषयक
िच-कO9साठी इतक‘ नालायक अा*, की प$धरावीस डोकी अािण हात अस'Rया दगडाची पPजा
nRयाब´ल एखा€ाला ि शkा करLयाचीही Oयाची क}वत नाही. या¥kा लोक-वलkण -वस$गती

166

•सरीकडj क}ठjही naहाही पा-हRयाच$ अाpहाला अाठवत नाही. सरकारT एक धमh `?था-पत कœन,
Oयाला अा‹य ‚ऊन, OयाJयाभोवती •?ट अebटच$ क}$पण घालाव$, अस$ oaहा ि म. ग_ड
e ?टोन यIना -सs
करायच$ होत$, Saहा सरकार मानवशाyीय बाबCत τὸ πᾶν होत$. o सरकारला nवळ ऐ-हक
उ-´•Iप7रतीच मय[दा घालP पाहतात, S Oयाब´ल फार कोती भPिमका घjतात. सरकारJया क•तीमागील
`jरणjला धम[च$ अ-ध˜ान पा-हo, अािण हा धमh राMयकOय[Jया -वqकब7sीला प•ल तोच असला
पा-हo, नाहीतर क}ठलाच नाही. ¥-प?ट अािण `ो•?ट$ट, जelस-न?ट अािण मोिल-न?ट, अम~-नयन
अािण कºिRव-न?ट, ए-प?को¥िलयन अािण `j?ब•-रयन, सešिलयन अािण Ëाय•इ?ट, होमोऊिशयन
अािण होमोईऊिशयन, T?टो-रयन अािण य7-ट-कयन, मोनो•लाइट अािण मोनो-फसाईट, ¥डोबeिmट?ट
अािण अeनाबeिmट?ट, यIतPन -नवड करण$ ही सरकारची जबाबदारी अा*. नीस अािण -रिमनी, इफÔसस
अािण चeR9डॉन, कॉl?टeिlटनोपल अािण Êट जॉन लe•रन, Ëjlट अािण डॉट,h या सग¡या ठरावIचा
-नवाडा प7lहा करण$ ही Oयाची जबाबदारी अा*. #ीक िमरवणPक की लe-टन याचा -नणय
h करण$, अािण
अापRया रा•Åधम[मcd Oया अगpय	
  "ilioque	
  साठी जागा अा* की नाही * ठरवण$ OयाJया हातात अा*.
OयाT एकदा अापल$ मत बनवRयान$तर, S o काही अ9ल, Oयाच$ ि शkण सवžना ‚Lयासाठी पE9 उ¼
कराqत, pहणPन सग¡या समाजावर कर लादLयाच$ काम Oयाच$ अा*. OयाT अापRया ?वत:Jया
-नणयावरच
h
ि भ?त ठjवायची अा*, मग तो नऊ दशIश `oJया -व:s •ला तरीही. OयाT ?वत:Jया
-नणयान7
h सारच वागायच$ अा*, मग Oयाम7ळj जबरी अस$तोष उफाळLयाचा धोका असला तरीही. Mयाला
ज7लम
P pहणा अथवा न pहणा, MयIJयावर होतो OयIना ज7लPमच वा•ल अशी वतणP
h क, OयाT कदािचत
जनSतील फार मोठŽा सम7दायाशी करायची अा*. o फरक बŸधा सामाlयIना लkातही dणार
नाहीत इतn सPßम अा*त, अशIपायी OयाT कतबगार
h
माणसIना राMयाJया 9qपासPन §र ठjवायच$
अा*. Mया समाजावर Oयाची सWा अा*, Oयाच$ अवमPRयन अािण खJचीकरण कœन, o रा•Å होत$
Oयाला टोळी बनवPन सोडायच$ अा*. उदाहरणाथ,h अापRयाच ‚शात, लkावधी कºथिलक अािण
लkावधी ि भlनमतवादी `ॉ•?ट$ट, सग¡या `कारJया अ-धकारIपासPन अािण सlमानIपासPन व$िचत
ठjव' जातील. श]Pच$ `च$ड अारमार सम7ªावर अा*: पण TRसनT जर -]पदाथžJया -सsाlतातील
aयbतघटकIमcd ग«धळ nला, तर इ$-ग_श चeTलमcd OयाJयाकडj नौदल सोपवायच$ नाही. àटमcd
श]PJया घ7सखोर फौजा dऊन दाखल झा'Rया अा*त: पण जर ड™Pक अॉफ q{लZटनला एकपदाथOव
h
समजल$ न9ल, तर Oयाला अापRया सElयाच$ Tत=Oव €ायच$ नाही. अािण * सगळ$ झाRयान$तर, ि म.
ग_ड
e ?टोन अापRयाला सIगतात, की कोणाही यŸ€ाला, म7सलमानाला ‰कवा ब7sधम~याला एक
-दवसही त7:$गात टाकण$ चPक अा*, कारण खर$तर सरकारला यात काही कळत नाही, अािण o `Šन
चचJया
h
अखOयारीत' अा*त, Oयात OयाT ढवळाढवळ कœ नd. * सरकार pहणo अजबच धमशाyी
h
अा*! इतक‘ -वÆान की #ो-टसयला 9िम-¥लािजयन असRयाब´ल नोकरीतPन मMजाव करLयाची
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Oयाची पा]ता अा*, अािण इतक‘ अडाणी की जगlनाथाJया या]jला •Rयाब´ल ‰ह§ |तक…याला एक
:पया स7sा द$ड करLयाची Oयाची पा]ता नाही. िम. ग_eड?टोन pहणतात –
एक¬कIच$ मन वळवण$ अािण ?वत:च$ मत पटवPन ‚Lयाचा `यOन करण$, हा हbक अापRयापEकी `Odकाला अा*:
अािण जा?त शहाLया अािण जा?त ग7णी माणसावर, कमी शहाLया अािण कमी ग7णी माणसाला सRला ‚Lयाच$ ब$धन
अा*: पण सवसाधारणपणj
h
, •स…यावर सbती करLयाच$ OयाJयावर ब$धन नाही इतक‘च नa*, तर तशी Oयाला म7भाच
नाही. अािण pहणPनच, * खर$ नाही की Mया कारणIपायी एखादा धमh ?वीकारायचा की नाही याचा -नणय
h लोकIवर
सोपवLयाच$ सरकारवर ब$धन अा*, Oयाच कारणIपायी तो OयIनी ?वीकारावा अशी सरकारन$ सbती करण$ समथनीय
h
अा*.

माlय. पण सरकारी नोक…यIसाठी धा›मक कसोटŽा लावPन एखा€ा धम[चा `सार करण$, या धोरणाच$
Mया कारणIनी समथन
h करता dईल, Oयाच कारणIनी Oया धम[चा `सार द$डशbतीJया जोरावर
करLयाच$ समथन
h करता dईल. मन वळवण$! तP अापला धमh तरी सोड नाहीतर हाऊस अॉफ लॉडस्
h
मधPन बा*र तरी जा, अस$ एखा€ा कºथिलक ड™Pकला सIगण$ pहणo मन वळवण$ का? पटवPन ‚ण$!
एखा€ा -वÆान अािण वाbचत7र बe-र?टरला अस$ सIगण$, की 'त7ला अ•Tिशयन ‹sा-वधानातली
अ‹sIना ि शkा स7नावणारी कलम$ पचवता dत नसRयाम7ळj, तP त7Ùया डगRयामcdच pहातारा होशील
अािण त7झj -व€ाथ~ त7Ùयाप7ढj जाऊन lयायाधीश होतील', याला पटवPन ‚ण$ pहणतात का? ि म.
ग_ड
e ?टोन ि जला áामक समजतात अशी एखादी धा›मक -वचारसरणी, उदाहरणाथh सो-सया-नझम,
समजा प7ढील अटी घालPन OयIJया समोर -नवडीकरता ठjवली, तर ती ?वीकारण$ अथवा न ?वीकारण$
हा ?qJÁचा `Šन अा* अस$ S pहणतील का? – "जर त7pही नायसीन धम¤IJया
h
मताला नाठाळपणj
िचकटPन रा-हलात तर त7pहाला कोणी ि ?मथफीRडमcd जाळणार नाही, त7pहाला क}णी डॉच?टरJया
¸
त7:$गात टाकणार नाही, त7pहाला •mपट |तसारा ‚खील €ावा लागणार नाही. पण अापRया ‚शाJया
भरभराटीसाठी अािण ?वत:Jया सlमानासाठी त7मची `¤ा ि ज• वापरता dईल, अशा सवh पदIपासPन
त7pहाला अाडकाठी nली जाईल. हाऊस अॉफ कॉमlस ‰कवा मeिज?Ëjटच$ पद त7मJयासार•यIसाठी
नाही. त7मJया खालJया वग[त' अािण कमी क}वती& त:ण लोक उJचपदावर जातील अािण
‚शो‚शी लौ-कक ि मळवतील, अािण याउलट त7मJया निशबी, उ¥kा अािण •लk
h dईल. इतर बाप
Mयाचा *वा करतील असा अOय$त ग7णस$पlन म7लगा जर त7pहाला अ9ल, तर OयाJया ग7णIची अािण
अाकIkIची वाढ हा त7pहाला छळवाद होईल. महान इ$#जी समाजामcd रोमन ‰कवा Tअापॉिलटन
माणसान$ जगाव$, अािण जस$ त7pही जगता अाहात, तस$ हीन ि जण$ OयाJया निशबी अा* या द=•ीT
OयाJयाकडj त7pही पाहाल. o Ÿक}मशहIJया ‰कमती ¼टC¥kाही मPRयवान असतात, अािण MयIयो• एक
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?वत$] ‚श अापRया ग7णस$पlन नाग-रकIचा गौरव करतो, S सlमान त7pहाला अािण Oयाला, अा|&
अािण `यOनशील अन7करणा& नa*, तर -नरा|& अािण aयथh अिभलाषj& -वषय बनतील. Oयाचा
âास त7pहाला अन7भवायचा अ9ल तर Oयाला ि शकवा. o Oयाला कधी ि मळणार नाही Oयाचा हaयास
जर वाढवायचा अ9ल, तर Oयाला िशकवा. अापRया कã€Iना खारट अlन खायला घालPन OयIची तहान
वाढवणा…या, अािण मग OयIJया कोठडीत -रकामा ¥ला खाली सोडPन OयIना तहाTT मœ ‚णा…या
nिRटक Ÿक}मशहाJया रानटीपणाच$ जर त7pहाला अन7करण करायच$ अ9ल, तर Oयाला िशकवा." याला
मन वळवण$, पटवPन ‚ण$ ‰कवा धम[ची -नवड लोकIJया इJÁवर सोडण$ pहणतात का? ि म. ग_ड
e ?टोन
यIना जर क}णी सI-गतल$, की Mया `का¢ अापRया -नppया¥kा जा?त ‚शवासीयIना वागवाव$ अस$ S
pहणतात तस$च OयIनाही वागवल$ जाईल, तर OयIना Mया काही qदना होतील, Oया हजार पäड द$ड,
‰कवा लाज वाटLयासारख$ काही n'ल$ नसतानाही lयP •टमcd सहा म-हT त7:$गवास, इतbया
िशkjम7ळj तरी होतील का?
िम. ग_ड
e ?टोन यIJयाइतbया `¤jJया माणसातही इतकी -वस$गती अाढळावी, याच$ अाpहाला -बलक}ल
अाgयh वाट'ल$ नाही. खरी गो• अशी अा*, की `Odक माणPस बaह$शी अापRया काळाच$ अपOय
असतो. `च$ड समPहामधोमध एखा€ा अणP`माणj अस'Rया माणसाT, OयाJयावर जो दबाव पडतो,
Oयाला -वरोध करLयात -व|ष अथh नसतो. तो भ' दहाaया शतकातला माणPस बनLयाचा `यOन करो,
Oयाला S जमत नाही. Oयाला अावडो अगर नावडो, एकोिणसाaया शतकातला माणPसच aहाव$ लागत$.
नE-तक अािण भौ-तक जगाJया गतीबरोबर तोही हलतो. सकाळी तो ि ज• होता -त•च स$cयाकाळी
उभ$ राहण$ जस$ Oयाला शbय नाही, Oयाच`माणj टŽPडर राo सWjवर असताना तो ि जतका अस-ह.णP
असला असता, -ततक‘ Oयाला अाता राहण$ शbय नाही. प=-वी पिg¬कडPन पPवकडj
¸
-फरS, अािण Oयाला
-तJयाबरोबर -फरण$ भाग असत$. अापण होतो -त•च अाहोत अस$ तो pहणतो, याचा अथh इतकाच की
OयाJया भोवतालJया व?तP Mया गतीT हलRया, Oयाच गतीT तो हल'ला अा*. अापण बर$च अ$तर
पिg¬कडj •लो अस$ तो pहणतो, याचा अथh इतकाच की Oया& |जारी ि जतbया qगाT पPवकडj
¸
•'
-ततका तो •'ला नाही. याबाबतीत, ि म. ग_ड
e ?टोन यIच$ प7?तक हा एक मोठा वाहवा करLयासारखा
Xळ अा*. जगाT अापRयाला मा• सोडPन जाव$, यासाठी माणPस काय कœ शकतो याची ती च7णक
P
अा*. िजतपत शbय अा* -ततपत, सवसाधारण
h
`गतीJया मागRया फळीत राहLयाचा, हा एका अOय$त
चEतlयशील मनाJया माणसाचा जोरकस `यOन अा*. अािण इतn अाटोकाट प-र‹म घjऊनही, काही
महzवाJया म7´·यIबाबतीत लॉकJयाही प7ढj जाण$ OयIना टाळता अा'ल$ नाही; अािण OयIना लॉडब´ल
-कतीही अादर जरी वाटला तरी Oया धमqड™ा
h
माणसाJया काळात ि म. ग_eड?टोन ि लहीत नaहS *
OयIच$ भाZयच होय अस$ अाpही OयIना सIगP शकतो, कारण OयाT अाpही वर उsÄत n'ल$
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बायबलमधील उता…यIच$ -ववरण, मानवी कानIना ऐकवण$ शbय अा* -ततbया कमालीJया -तखट
य7िbतवादIनी खोडPन काढल$ असत$.
अापRयाच -सsाlतातPन -नघणा…या -न.कषžना ि म. ग_ड
e ?टोन अOय$त नम7Tदारपणj कचर' अा*त, अस$
* एक¬व उदाहरण नाही. OयIचा -सsाlत लागP होतो अशी -नदान एक तरी राMयस$?था जगात क}ठj
अ9ल, तर ती pहणo ‰ह•?तानातल$ -¨-टश सा¿ाMय. अाpहाला सवसाधारणपणj
h
-पत=वत सरकारIचा
-तटकारा असला तरी‚खील, ‰ह•?तानातील सरकारची काम$ ब…याच अ$शी -पत=वत अा*त * अाpही
माlय करतो. -त• राMय करणा¢, नE-तकSJया बाबतीत `o¥kा उजq अा*त * -न©ववाद अा*.
मcयय7गातला कमालीच$ -हडीस ?वœप अा'ला ि ³?तधमh जर स$पPणh `oT सरसकट ?वीकारला, तर
ती मोठी स7धारणा ठ¢ल. ‰ह•?तानात ि ³?तधम[चा `सार aहावा अस$ वाटLयासाठी माणसाला ?वत:
ि³?ती असLयाची गरज नाही. तो nवळ, शहाणपण अािण माण7सकी यIबाबत सवसाधारण
h
य7रोपीय
पातळी¥kा फारसा खाली नस'ला य7रोपीय असला तरी प7¢ल. या `Šनात o -हतस$बध
$ ग7$त''
अा*त S इतn महzवा& अा*त, की OयIJयाशी त7लना nRयास ?कॉटल$ड अािण अायलडमधRया
µ
Mया
`ŠनIनी ि म. ग_eड?टोन यIJया प7?तकातला इतका मोठा भाग aयापला अा*, S `Šन नगLय अा*त.
रानटी धमh पाळणारी इतकी मोठी `जा ि ³gन सरकारJया सWjखाली असण$, * -थअोडो-सयसJया
काळान$तर जगात •सरीकडj क}ठj घड'ल$ नाही. इतका ÍÌर, इतका अ-नबध,
µ
इतbया -विच]
कमकIडIनी
h
अािण अ-न• नी-त-नयमIनी भर'ला रानटी धमh जगात •सरीकडj क}ठj नाही. सWर लाख
अाय-रश कºथिलकIना `ॉ•?ट$ट चचमcd
h
अाणLयासाठी अापला पEसा अािण शbती खचh करण$ * जर
सरकारच$ कतaय
h अ9ल, तर सात कोटी मP©तपPजकIना ि ³gन करLयासाठी अापला पEसा अािण शbती
खचh करण$, * उघडपण> सरकारच$ कतaय
h अा*. जॉन हॉवडh ‰कवा -वRयम ¥न अ-धक•त चचशी
h स$लÈ
नसRयाम7ळj OयIना सरकारी पदावर ठjवण$ * जर पाप अ9ल, तर अनाचाराJया ि चlहIनी लगड'Rया
‚वळIत जी माणस$ वासनामय ‰कवा खल`व=W ‚वIJया -हडीस `-तमIप7ढj नतम?तक होतात, OयIना
उJचपद ‚ण$ * तर महाभय$कर पाप असल$ पा-हo.
पण नाही. कालीJया उपासकI¥kा रोमJया उपासकIम7ळj `?था-पत धममताला
h
जा?त धbका बसतो,
अस$ -दसत$. ि ज• अिशिkत माणस$ एका अधिh शिkत माणसाला ि ³?तधम[तRया क:णjवर अािण
ई½री क•¥Jया अाकIkjवर बोलताना ऐकतात Oया साcया तIबड्या -वटIJया खोपटाला, अ•RलमJया
ग7*ला ‰कवा एब-नझर चe¥लला जी सPट नाकार'ली अा*, ती ि ज• ठग लोक खPन n'Rया
`वाशIकडPन ि मळव'Rया ल7टीचा एक -ह?सा अपण
h करतात Oया ‚वळाला, अािण अाOमापण
h
करणा…या भा-वकIJया हाडIचा च7रा करत प7ढj जाणा…या गाड™ाला ि मळा'ली अा*. ि म. ग_ड
e ?टोन
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pहणतात, की "`oतRया `Odक दारी, तडकाफडकी, एक स$पPणh qगळा अािण अप-रिचत धमh घjऊन
dण$, * ‰ह•?तानात -¨-टशIच$ o सरकार अा* तशा `कारJया सरकारच$ काम अा*, अस$ मानण$
pहणo अवाजवी qडjपणा ठ¢ल." सरकारT ि ³?तधम[चा `सार aहावा अशी इJछा बाळगायला
हवीच. पण ती -कती `माणात, * "लोक कोणOया मय[‚पयत
µ तो ?वीकारायला तयार अा*त यावर
अवल$बPन अा*." OयIJया मS अायलडJया
µ
बाबतीत अशी काही मय[दा लागP होत नाही. S अाय-रश
लोकIना `ॉ•?ट$ट चचh ‚णारच, मग S OयIना अावडो अथवा न अावडो. OयIच$ pहणण$ अस$, की
"OयIJयासमोर o ठjवल$ अा* S OयIJयाच -हतासाठी अा*, मग S OयIना माहीत असो वा नसो; अािण
अाWा जर S OयIना माहीत न9ल, तर lयायाT समोर ठjवल$ की माहीत होईल. अािण अस$ अ9ल, तर
OयIची वाहवा िमळवLयासाठी OयI& अाcयािOमक -हतस$ब$ध अापण वा…यावर सोडाय& का?"
अािण जी सPट S अाय-रश माणसाला €ायला तयार नाहीत, ती ‰ह§ला €ायला S का तयार होतात?
o धादIत च7की& अा*त, OयIJयासाठी S जा?तीत जा?त उदारमतवाद का राखPन ठjवतात? o लोक
सवžत अडाणी अा*त, OयIJया मताला सव[-धक मान का pहणPन ‚तात? जगात जी जी सरकार$ होऊन
•ली OयIपEकी पालकाची जबाबदारी ±यायला o सरकार सवžत लायक अा*, Oयालाच पालकाचा
अ-धकार S का नाकारतात? याच$ कारण अाpही OयIJयाच शƒदIत सIगतो –
‰ह•?तानातील -¨-टश सा¿ाMयामcd, सI?क•-तक द=•Žा `गRभ अस'' मPठभर लोक सI?क•-तक द=•Žा कमी `गRभ
अस'Rया फार मोठŽा जनसम7दायावर राMय करतात S सbतीT नa*, तर `oJया म7bत स$मतीT. अाता एक गो•
उघड अा*, की अशा `कारJया असामाlय प-रि?थतीत सरकार& हbक अवल$बPन अा*त S -पत=वत नाOयाJया
सवसमाqशक
h
-सsाlतावर नa*, ‰कवा MयIJया सीमा¢षा धPसर अा*त अशा शbतCमधRया अा-दम ‰कवा काRप-नक
ठरावावर नa*, तर एका -निgत अािण सव¤ात
h
अस'Rया करारनाpयावर. या करारनाpयाची वEधता, क}ठRयाही
सEsािlतक -नयमIवर नa* तर दोन पkIनी एक] dऊन जाणPनब7जPन माlय n'Rया कलमIवर अवल$बPन अा*.

हा करारनामा ि म. ग_ड
e ?टोन यIनी क}ठj बिघतला याची अाpहाला काही कRपना नाही; कारण जरी S
Oयाला 'सव¤ात
h
अस'ला करारनामा' pहणत अस' तरी अाpही अामची अ¨P पणाला लावPन सIगतो,
की कलकzयात ‰कवा मªासमcd, लीडनहॉल ?Ëीट ‰कवा कºनन रो मcd, क}णालाही तो अिजबात
माहीत नाही; पाल”ट
h
सद?यIJया प7?तकIची कपाट$ ‰ह•?तानस$ब$धीJया कागदप]IJया Mया
भRयाथोरRया गठ्ठŽIनी भœन •'ली अा*त, OयIत क}ठjही तो सापडणार नाही; अापRया पPवकडील
¸
सा¿ाMयावर स$शोधन करणा…या सग¡या इ-तहासकारIJया हातPन तो सहीसलामत -नसटला अा*;
अािण ‰ह•?तानात ि मशनरी पाठवाqत की नाही, या -वषयावर १८१३ साली Mया लIबलचक अािण
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रसाळ चच[ झाRया (Mया चचžचा -व|ष मौिलक भाग वbOयIनी काळजीपPवक
h फार चIगला जपPन
ठjवला अा*), Oयात या महzवाJया द?तऐवजाचा क}ठjही उR'ख नाही. खरी गो• अशी अा*, की हा
करारनामा अि?तOवात नाही. इ$गड
_$ ची ‰ह•?तानावर सWा, `oJया म7bत स$मतीT नa*, तर
तलवारीJया बळावर चालS; एवढ$च नa* तर अायलडशी
µ
ज9 -त& aयवहार चालतात त9 ब$गालशी
न करLयाच$ -तJयावर कोणत$ही कागदोप]ी ब$धन नाही. ती पाटLयाचा -बशप ‰कवा Ÿगळीचा डीन
TमP शकS; बनारसJया `ीš$डरीसाठी ‰कवा म7›शदाबादJया कºननसाठी सावज
h -नक खिजlयातPन तरतPद
कœ शकS; हव$ तर सग¡या ‚शा& पe-रशवार त7कडj कœन `Odकात qतन ठरवPन ‚ऊन ¢bटर TमP
शकS; अािण यापEकी कशाहीम7ळj कसलाही करार मोडणार नाही. जर खरोखरीच असा काही करार
अ9ल तर Oयाची तारीख, Oयातली कलम$ अािण Mया ह´Cत अापण ?वत:ला aयावहा-रक
नाि?तकपणाशी बIधPन घjLयाच$ पापी कमh nल$ अा*, Oया -निgत ह´ी नमPद करायला ि म. ग_ड
e ?टोन
यIना काही अडचण dऊ नd. हा |वटचा म7´ा अ-तशय महzवाचा अा*. ‰ह•?तानातील qगqगळj
`ाlत qगqग¡या qळी अािण फार qगqग¡या मागžनी अापRया सा¿ाMयात अा'' असRयाम7ळj,
एकच करार काय, दहा करार‚खील अापRया सरकारJया -तथRया धोरणाला अाधार pहणPन प7¢
पडणार नाहीत.
साधी गो• अा* ती अशी. िम. ग_eड?टोन यIचा -सsाlत ‰ह•?तानला लागP करLयाचा -वचार क}ठRयाही
शहाLया माणसाJया ?वmनातही dणार नाही; कारण तो तसा लागP nला तर अापल$ सा¿ाMय, अािण
Oयाबरोबरच T-टवIमcd ि ³?तधमh पसरवLयाची अापली सव Wम स$धी, दोlहीही अटळपणj न•
होतील. ि म. ग_ड
e ?टोन यIना * समजल$. dनnन `का¢ण OयIचा -सsाlत बचावायला तर हवा होता,
अािण OयातPन -नघणा¢ -विच] -न.कषh टाळायला हq होS. जाणPनब7जPन -दशाभPल करण$ * OयIJया
हातPन होणार नाही, याची अाpहाला खा]ी अा*. पण अ-तशय `ामािणक माणPस जर एखा€ा मताला
पbका ि चकटला, तर Mया अजाणOया भोळjपणापासPन पPणh अिलmत राÀ शकत नाही, Oयाबाबत अाpही
OयIना -नद ष मानणार नाही. अामचा -व½ास असा अा*, की अापला -सsाlत जर ‰ह•?तानात लागP
nला तर Oया& o दा:ण प-रणाम होतील OयIची OयIना धा?ती वाटली, पण तडजोड कœन तzवावर
पाणी सोडल$ असा अारोप यायला नको (-व|षकœन OयI& सहकारी तडजोड या शƒदाची अOय$त
घ=णा बाळगत असRयाम7ळj), यासाठी OयIना तस$ pहणवत नaहत$. अािण pहणPन बŸSक, उडत उडत
अधवट
h समज'Rया काहीतरी वाb`योगावœन, OयIनी करार ही कRपना उचलली. म7•य ग=हीतक खोट$
असRयाम7ळj जर खोटा -न.कषh -नघत अ9ल तर तो टाळLयाचा एक उWम उपाय अा*, अािण तो
pहणo अाणखी एक खोट$ •çयम ग=हीतक हाताशी धरण$. जर -सsाlत तक-ˆ वस$गत अ9ल तर बनावट
इ-तहास हा Oयावर नामी उपाय अा*. अािण `?त7त गो• Tमकी तशीच अा*. 'खकाT एक वाईट
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सवसामाlय
h
-नयम घालPन -द'ला अा*, अािण जोपयत
µ Oया& -न.कषh माणसाJया •टmपीपणाला
असÕ होत नाहीत तोपयत
µ ह¯ीपणाT तो Oयाला ि चकटPन रा-हला अा*. पण oaहा ³ाइ?ट चचh
‚खील कचरत$ अािण अो-रएल‚खील दचकतो इतn * -न.कषh अÍाळ-वÍाळ होतात, Saहा एक
काRप-नक करार तयार कœन Oया -नयमाला बगल -द'ली अा*. दोन कपोलकिRपत कतaयIची
h
क}?ती
लावPन -द'ली अा*. मcयय7गामcd रोमन कºथिलक फौजIनी म7ि?लमI-व:s काढ'Rया मो-हमा
िजतbया शहाणपणाJया होOया, -ततbयाच शहाणपणाची काम-गरी `थम ि म. ग_ड
e ?टोन सरकारला
कतaय
h pहणPन सIगतात, अािण मग पोप -सRq?टरला कॉl?टeिlटनT -द'ल$ बkीसप] िजतक‘ खर$ होत$,
-ततकाच खरा करारनामा तयार कœन, Oया अाधा¢ या कतaयातP
h
न सPट ‚तात. बनावट Ÿ$डीमा• ती
वटवRयाचा बनावट िशbका मारावा, तशासारखा हा `कार अा*.
या¥kा जा?त सबळ कारण असRयाचा ‚खावा कœन S ?कॉ-टश चच&
h हbक करारावर अवल$बPन
असRयाचा दावा करतात. पण OयIJया मS हा करार पPणh असमथनीय
h
अा*; अािण ककची
ˆ ?थापना *
-तस…या -वRयमJया राजवटीवरच$ एक लMजा?पद लIछन आ*, अस$ OयIच$ pहणण$ अा*. बनावट
तzवIवर `?था-पत n'Rया एका चचम7
h ळj सा¿ाMयावर o अवघड `स$ग अा' Oयावर इतbया ग7णी
अािण कतबगार
h
माणसाच$ समाधान होऊ नd, अािण ?कॉटल$डची प-रि?थती अायलडसारखी
µ
नाही,
क}ठलाही ?कॉ-टश चळव¡या माणPस ख$ड वाढवPन परगLयातील माणसIना अातबा*र करत नाही,
क}ठलीही `j?ब•-रयन स$?था सरकारबरोबर सव Jच सWjत वाटा सIगत नाही, -¨टनशी इमान असणा¢
-`कसरh अािण याउलट य7-नयन अebट र´ कœ पाहणा¢ -रपीलर यIJया सभIनी कºRटन -हल गजबजPन
जात नाही, टéीडJया उW¢ला शIतता राखLयासाठी प$चवीस हजार सE-नक तEनात कराq लागत नाहीत,
बॉथqल -¨जJया य7sाचा ?म=-त-दन सरसकट ि शaयागाळी, द$• अािण खPन कœन साजरा होत नाही,
याच$ Oयाला वEषpय वाटाव$, ही गो• जर ख$त करLयासारखी नसती तर -तची खिचत मौज वाटली
असती. ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया `?तावाला `-तवाद pहणPन ?कॉटल$डइतक‘ चIगल$ उदाहरण अाpहाला
सापडण$ अवघड अा*. OयIची ि शफारस अा*, OयाJया अगदी -व:s धोरण -त• अमलात अा*. अािण
Oयाचा प-रणाम असा की ?कॉटल$ड हा जो य7रोपातला सवžत अस$?क•त, गरीब अािण अशIत ‚श होता,
Oयाची अाता अ-तशय स7स?$ क•त, `गतीशील अािण शIत ‚शIत गणना होS. अ-`य चचच$
h वच?व
h
असताना o अOयाचार सर[स चालP होS, S अाता नाही9 झा' अा*त. दोन लोकसमP्हIमcd अOय$त
कडवट -वत7•ाची दरी असPनही, अापRया šटावरील दोन राMय$ कायमची एक] बIधली •ली अा*त.
जो `ाचीन रा•Åभbतीचा बाणा होता, तो शो¼प7रता अािण वापœन घjLयाप7रता, कवCना ?फÌत~ िमळjल
अािण सE-नकIJया मनात Oयागाची अािण अन7करणाची भावना Sवत राहील, इतपतच ि शRलक उरला
अा*. पण सरकारJया सवh उ-´•Iचा -वचार करता दोlही रा•Å$ एक अा*त. अािण याच$ कारण काय?
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उWर सोप$ अा*. सरकारJया सवh उ-´•Iक-रता रा•Å$ एक अा*त, कारण ती एक] अाणताना फbत
सरकारची वा?त-वक उ-´•$च डो¡यासमोर ठjवLयात अा'ली होती. रा•Å$ एक अा*त, कारण धमस$
h ?था
दोन अा*त.
एका -नरोगी अािण जोमदार शरीरा& अवयव एकसाथ हलाqत अािण एकज7टीT कामाला लागाqत,
तशी इ$गड
_$ अािण ?कॉटल$ड यIची य7ती अा*. िम. ग_ड
e ?टोन यIची योजना राबवली असती, तर Oयाम7ळj
एका अफलातPन इराणी परीक•तRयासारखा `कार झाला असता. झोहाक राजाT – ि म. साउदी
अापRयाला सIगतात तशीच ही गो• अाpही त7pहाला सIगतो – सEतानाला अापRया खI€Iच$ च7$बन
घjLयाची परवानगी -दली. ताबडतोब दोन साप बा*र पड', भ7nT खवळPन जाऊन OयIनी राजाJया
डोbयावर हRला nला अािण ”§पयत
µ पोहोचLयाची धडपड nली. झोहाकT OयIना बाजPला अोढल$,
अािण अापRया नखIनी OयIना फाडPन काढल$. पण OयाJया अस$ लkात अाल$ की S अापRयाच
शरीराचा अ-वभाMय घटक अा*त, अािण अापण ?वत:च$च मIस अोरबाडतो अाहोत. जगभर शोधPन
पा-हल$ तर अस$ एखाद$ राजकीय स$घटन, अािण अशी एखादी -वªêप राkसी राMयसWा कदािचत
क}ठjतरी -द9ल, की ि जJयामcd एक स$qदनाशbती अािण दोन इJछाशbती अा*त; जी ?वत:चाच
-तटकारा अािण ?वत:चाच छळ करS; जी अशा šताल उमëची बन'ली अा* की Oया पर?परIना
qदना ‚ऊ पाहतात, पण -द'Rया qदना ?वत:ही भोगRयाXरीज OयIना गOय$तर नाही; MयIJयात
कधीही न ि म•ल इतका पर?परIचा Æjष अा*, पण कधीही बाजPला करता dऊ नdत इतकी OयIची
?वOव$ एक] ि मसळ'ली अा*त. ि म. ग_ड
e ?टोन यIना झोहाकची कणव dS अािण सEतानाT अजPनपयत
µ
एकाच खI€ाच$ च7$बन घjतल$ अा*, उजवीकडJया ब$धPचा मान ठjवLयासाठी pहणPन डाaया बाजPला
अधवट
h फाट'ला अािण फाडणारा साप नाही, याम7ळj S असमाधानी अा*त.
पण OयIJया -सsाlताची परीkा अापण प7ढj चालP ठjऊ. कोणOया ना कोणOया धम[चा (मग तो बरोबर
असो की च7कीचा) प7र?कार करण$ * सरकारच$ कतaय
h अा* * OयIJया मS -सs nRयान$तर, सरकारT
क}ठRया धम[ची -नवड करावी या `Šनाकडj S वळतात: अािण इ$गड
_$ मcd `?था-पत झा'Rया ि ³gन
धम[Jया बाजPT OयIचा कौल पडतो. चचh अॉफ इ$ग_$ड, ही OयIJया मS श7s अािण वEि½क अशी
ि³?त`िणत धमस$
h ?था अा*, -तJया मा• ि ³?ताJया मPळ बारा §तIपासPन pहणoच अपॉसलIपासPन
स7œ झा'ली धमग7
h œ$ची अतPट साखळी अा*, अािण जी एकवाbयता सOयासाठी अावŠयक अा* ती
-तJयाच छ]ाखाली सापडS. या चचT
h अापRया अन7यायIपासPन ि जतbया अादरभावाची अ¥kा
n'ली अा* Oया¥kा -कतीतरी जा?त, ‰कवा पोप-वषयी अापRयाला ि जतका अादर असायला हवा
अस$ बॉस7एJया Tम?त पkाच$ मागण$ अा* Oया¥kा -कतीतरी जा?त, अािण या पkाकडPन पोप अािण
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सवसाधारण
h
सभा या दोघIना एक-]तपणj ि मळjल जवळजवळ -ततका अादर, OयIना या चचJया
h
-नणयIब´ल
h
वाटतो. -तJयापासPन qगळ$ होण$, pहणo धमÁद.
h
-तJया पर$परा ‰कवा बायबल& -तT
लाव'' अथh अa*रण$, pहणo पापजlय अह$कार.
धमवचनIचा
h
अथh ?वत: लावLयाचा, pहणoच ?व-नणयाचा
h
अ-धकार, याचा स$पPणh `ॉ•?ट$ट
य7रोपमcd जो सवसाधारण
h
अथh होतो, तो ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया मS कमालीचा अ-न• अा*. S अथ[त
अस$ pहणतात की OयIचा ?व-नणयाला
h
पा‰ठबा अा*, पण तो OयIJया ?वत:Jया पsतीT. OयIJया मS
चचh अॉफ इ$गड
_$ ची `Odक ि शकवण बरोबर अा* अस$ ठरवLयाचा अापRयाला अ-धकार अा*, पण
Oयातली एकही च7कीची अा* अस$ ठरवLयाचा अ-धकार नाही. धा›मक -वषयIस$ब$धी ि च-कOसा
करायला अापला अाkjप नाही, असा -दलासा S ‚तात. याउलट जोपयत
µ मत¼द होत नाहीत तोपयत
µ
अशी िच-कOसा अ-तशय मोलाची अा* अस$ OयIच$ pहणण$ अा*; * pहणo घराला अाग लागणार नाही
अशा `का¢ अागीचा वापर करावा, ‰कवा माणस$ {झगणार नाहीत अशा `का¢ ¨¶डीचा वापर करावा
अस$ pहणLयासारख$ अा*. धा›मक -वषयIवर माणस$ अापली ब7sी ?वत$]पणj अािण जोरकसपणj
चालवतील, अािण तरीही OयI& -न.कषh एक¬कIशी अािण इ$गड
_$ Jया चचशी
h अगदी त$तोत$त ज7ळतील,
* OयIJया मS शbय अा*. अािण या मताला अाधार काय, तर o कोणी अापली ब7sी ?वत$]पणj
अािण जोरकसपणj यP-क_डJया `¬यIवर चालवतात S सगळjजण ती `¬य$ माlय करतात; -नदान
या¥kा •सरा य7िbतवाद अाpहाला अाढळ'ला नाही. "?व-नणयाचा
h
अ-धकार, अािण सवh माणसIना
एखादा गिणती -सsाlत Mया `माणात अािण एकसारखा माlय होतो, या दोह«च$ एक¬कIशी
सम`माण अा*" अस$ S pहणतात, अािण * खर$च अा*. या -न©ववाद म7´·याJया अाधा¢ S एक
चIगलाच -ववा€ य7िbतवाद उभा करतात. OयIच$ pहणण$ अस$, की अापRया ब7sीT ?वत$] -वचार
करणारा `Odकजण यP-क_डशी सहमत होतो. पण यP-क_ड ि जतका सOय अा*, -ततकीच चचची
h
िशकवणही सOय अा*. अस$ अ9ल तर मग, अापRया ब7sीT ?वत$] -वचार करणारा `Odकजण चचशी
h
सहमत का होऊ नd? अ9 ब¢च `Šन अाpहाला -वचारता dतील. अायकॉन बe-सलीक हा #$थ चालस्
h
राजाT ि ल-हला, ‰कवा तो OयाT ि ल-हला नाही, यापEकी कोणत$तरी एक -वधान, -]कोणाJया दोन
बाजP िमळPन -तस…या बाजP¥kा मोठŽा असतात * िजतक‘ खर$ अा*, -ततक‘च खर$ अा*. मग अस$ अ9ल
तर डॉ. वड?व
h थh अािण िम. हeलम या दोघIच$ -]कोणाJया दोन बाजP िमळPन -तस…या बाजP¥kा मोठŽा
असतात याबाबत एकमत अा*, पण अायकॉन बe-सलीकJया ख¢पणाब´ल •मत अा*, अस$ का? ि म.
ग_ड
e ?टोन pहणतात, की गिणतभौ-तका-द शाy$ अाज Mया `गत अव?•ला पोहोचली अा*त, OयIवœन
अस$ -दसत$ की धम[Jया बाबतीत 'िच-कOसा अािण मत¼द या दोlही एक]च नIदRया पा-हoत हा
-न.कषh च7कीचा अा*'. पण हा तकˆ उलटाही करता dईल, अािण धा›मक -वषयIत मत¼द अा*त या
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व?त7ि?थतीवœन असा -न.कषh काढता dईल, की गिणतात ‚खील पर?पर-वरोधी प$थ अस' पा-हoत,
अािण कण[चा वगh हा बाकी दोन बाजP$Jया वग[Jया šरoइतका असतो, * OयातRया काहCना माlय तर
काहCना अमाlय असल$ पा-हo. पण अामJया मS प-हRया त7लTत काही जीव नाही, अािण •सरीतही
नाही. ?वत$] ब7sीT ि च-कOसा nली तर प-रणाम काय होतो * जोखLयाचा सोपा मागh pहणo डोळj
उघडPन जगाकडj पाहण$; अािण -त• अापRयाला अस$ -दसत$, की गिणती -वषयIत ?वत$] ि च-कOसा
nली तर -तचा प-रणाम एकमतात होतो, अािण मानवशाyीय -वषयIत ?वत$] ि च-कOसा nली तर
-तचा प-रणाम मतिभlनSत होतो. जर िच-कOसा करणा¢ अ-धक का•कोर अािण `ामािणक असतील,
तर मतिभlनता अाता अा* Oया¥kा नbकीच कमी होईल. पण जोपयत
µ मानवी मनाची रचना अािण
मानवशाyIतील प7राaयIच$ ?वœप बदलत नाही, तोपयत
µ सव[-धक का•कोर अािण `ामािणक
लोकIतही मतिभlनता राहणारच. अापRयाला -वचार?वात$2य अािण एकवाbयता एकाच qळी ि मळP
शकत नाहीत ही फार Xदाची गो• अा*, अािण अापRयाला प$ख नाहीत ही स7sा Xदाचीच गो• अा*.
पण या दोlहीपEकी क}ठलीही उणीव §र होLयाची शbयता सारखीच अा*. अािण मतिभlनता
धम-h वचारातच अाढळS अस$ नाही. Mया गो•ी मानवशाyीय प7राaयावर अवल$बन
P असतात,
उदाहरणाथh काय‚शाy अथवा राMयशाy, -त•ही तोच `कार अा*. सगळj lयायाधीश ]Eरािशकाच$
गिणत एकाच `का¢ करतील, अािण एकसारख$च उWर काढतील. पण S -कतीही समतोल ब7sी&
अािण कामसP अस' तरी डZलस खटRयाब´ल Oया सग¡यIच$ एकमत होईल, असा Oयाचा अथh नa*.
`Odक लोक`-त-नधी -बन-वरोध -नवडPन dईल, अािण `Odक -वधjयक एकमताT पास होईल अशी
काही ?वत$] राMयघटना असP शnल, ही अ¥kा फोल अा*; अािण Mया लोकIच$ दोन अािण दोन चार
होतात याब´ल एकमत अा*, OयIJयात गरीबI-वषयीJया नवीन काय€ाब´ल ‰कवा कºनडाचा
कारभार कसा चालवावा याब´ल एकमत होत नाही, pहणPन क}णा राजकारणी माणसान$ अच$बा करीत
वाईट वाटPन घjण$ * हा?या?पद होईल.
?व-नणय
h हा -वषय हाताळLया& दोन स7ब7s अािण स7सग
$ त मागh अा*त: रोमन कºथिलकIच$ धोरण
अस$, की ?व-नणयाम7
h
ळj काही अटळ गEरसोयी उìवत असRयाम7ळj Oयाला मMजाव अा*; अािण
`ॉ•?ट$टIच$ धोरण अस$ की काही अटळ गEरसोयी उìवत असRया तरी‚खील ?व-नणयाला
h
अन7मती
अा*. * दोlही मागh िम. ग_ड
e ?टोन यIJया¥kा जा?त शहाणपणा& अा*त, कारण OयIना ?व-नणय
h हवा
अा*, पण OयातRया अटळ गEरसोयी नकोत. रोमन कºथिलक सवh -वचार माœन टाकÌन मन:शIती
-नम[ण करतो. `ॉ•?ट$ट चलनवलनाला उWjजन ‚तो, पण ि ज• प7.कळ चलनवलन अा* -त• काही
`माणात मागá•ता
h
असणार, * Oयाला माहीत असत$. ि म. ग_eड?टोन यIना प$धराaया शतकातली
एकवाbयता अािण सोळाaया शतकातली शोधक ब7sी या एक] हaया अा*त. * OयIनी एकाच qळी
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दोन -ठकाणी अ9न pहणLयासारख$ अा*.
िम. ग_ड
e ?टोन oaहा अस$ pहणतात, की "अापण म7´ाम मतिभlनSचा अा#ह धरतो – च7कीJया
-वचाराला, असOयाला, अIधळjपणाला अाम$]ण ‚तो, अािण o ?वात$2य nवळ सOयात एकवाbयता
aहावी यासाठी उपयोगी अा*, Oया ?वात$2याची मतिभlनता ही एक -नशाणी अा* अशी ?वत:चीच
ख7शामत करतो", Saहा Oयात अाqश बराच अा* पण Tमnपणा कमी अा*. मतिभlनSसाठी
मतिभlनता क}णालाही अावडत नाही. पण जो माणPस मनापासPन अस$ समजतो, की ?वत$] ि च-कOसा
ही सवसाधारणपणj
h
सOय शोधPन काढLयासाठी फाय€ाची अा*, अािण मानवी ब7sी -नद ष
नसRयाम7ळj ि ज• बरीच ?वत$] ि च-कOसा अा* -त• काही `माणात मतिभlनता असणार; OयाT, ही
मतिभlनता अ$गभPत-रOया वाईट जरी असली, तरी चIगRया गो•ीची खPण अा*, अस$ मानल$ तर Oयात
काही गEर नाही. ल$डनमcd दहा हजार चोर अा*त ही फार •:खद व?त7ि?थती अा*. पण एका द=•ीT
पा-हल$, तर ही अOयान$द aहावा अशी गो• अा*. कारण दहा हजार चोर पोसP शnल, अस$ •सर$ शहर
अा* का? जर šकाय‚शीर उचल कœन ि मळव'Rया त7कड्यIनी इतका पEसा जमा होत अ9ल, तर
एकÌण स$पWी nवढी असली पा-हo?! Êट -कRडामcd एक}लOया ि ख9कापPचह
$ ी भागणार नाही. काही
`माणात, चोरी -कती होS ही बाब, उपय7bत कारभार -कती चालतो अािण धोरणीपणाT n'ली
aयापारी ख¢दी-वÍी -कती चालS, याची -नदशक
¸
असS. अािण Mया`माणj एखा€ा शहरात ब¢च
चोर अा*त यावœन, -त• `ामािणकपणj बराच पEसा ि मळवला जात असला पा-हo असा अापण
-न.कषh काढP शकतो; Oयाच`माणj समाजात -कती च7की& -वचार अा*त यावœन, Oया समाजातील
लोक nवळ MयातPनच सOयाचा शोध ला•ल अशा `कारJया िच-कO9त -कती `माणात ग7$त'' अा*त,
याब´ल अाशादायक -न.कषh काढP शकतो.
िम. ग_ड
e ?टोन यIचा #ह असा अा* की काही `ॉ•?ट$टIJया मS एकच -वधान एकाच qळी सOय अािण
असOय असP शकत$; ‰कवा OयIJया मS धा›मक `ŠनIवर माणPस बरोबर -न.कष[ला dतो की च7कीJया,
याम7ळj काही फरक पडत नाही. इतकी मPखपणाची
h
मत$ असणा¢ `ॉ•?ट$ट जर कोणी असतील, तर ि म.
ग_ड
e ?टोन यIJया टीnसमोर अाpही OयIना सोडPन ‚तो.
`ॉ•?ट$ट -वचारसरणीन7सार अस'ला, धा›मक बाबCत ?वत:ची मS ?वत: ठरवLयाचा हbक, हा
अ¶-ग_कन, Rय7•रन, अािण कºिRव-न?ट या सवh चचसना
¸
पायाभPत अा*, अािण मतिभlनता असणारा
`Odक प$थ फारकत घjLयासाठी या हbकाचा अाधार घjतो. अामJया मS Oयाचा वा?त-वक अथh
पर?पर-वरोधी मS खरी असP शकतात असा नाही, ‰कवा सOय अािण असOय दोlही -ततकीच चIगली
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अा*त असाही नाही, ‰कवा वEचा-रक च7कIम7ळj काही न7कसान होत नाही असाही नाही; तर असा अा*
की, या प=ि-वतलावर धा›मक बाबCत िजचा अा‚श `OdकाT अापRया वEयिbतक मता¥kा ‹j˜ मानला
पा-हo, अशी कोणतीही द=Šय स$?था अि?तOवात नाही.
अशी द=Šय स$?था Tहमीच अि?तOवात असS का? अशी द=Šय स$?था १५०० साली अि?तOवात होती
का? जर न9ल, तर १८३९ साली अशी स$?था अि?तOवात अा* यावर अाpही -व½ास का ठjवावा? जर
१५०० साली अशी स$?था होती, तर कोणती होती? रोमच$ चच?h अािण जर रोमJया चचचा
h
धम-h वचार Saहा खरा अ9ल, तर इ$गड
_$ Jया चचचा
h -वचार अाज खरा कसा असP शnल?
िम. ग_ड
e ?टोन pहणतात, की "इ$ग_$डमधील प-रि?थती बाकी य7रोप¥kा अगदी qगळी होती. इ•
-रफॉमशनम7
¸
ळj चचमधील
h
एकी अािण अपॉसलIपासPनची साखळी न• न होता अख$ड रा-हली. Oयाम7ळj
जीझस ³ाई?ट अािण Oया& अपॉसल यIJयापासPन स7œ झा'Rया एका अतPट साखळीतPन सOयाचा
स$‚श प7ढj Tत अापRयापयत
µ अाणणा¢ धम[¤ा ?वीकार'' §त अजPनही अापRयामcd अा*त.
अापRयाक-रता अ-धकारवाणी ती हीच अा*; हा अ-धकार खराही अा* अािण -ततकाच ब7sीला
पटLयासारखा अा*, मग ती वाणी अापण ऐको वा न ऐको."
िम. ग_ड
e ?टोन यIची कारणमीमIसा ि जतकी ?प• असायला हवी, -ततकी ती नाही. OयIJया मS
अापRयामcd मPळ साखळीचा भाग अस'' सOया& §त अा*त, अािण OयIची वाणी ही अापRयाकरता
अ-धकारवाणी अा*. अथ[तच, जर S सOया& §त असतील, तर OयIची वाणी ही अ-धकारवाणी अा*.
पण * pहणo सOय * सOय अा* अस$ pहणLयासारख$ अा*. अािण अपॉसलIपासPन अतPटपणj चालत
अाल$ अा* pहणPन सOय काही जा?त सOय होत नाही. नायसीन -वचारसरणी जनरल अÊब_ीJया
अcयkाJया त«डPन अाRयास ि जतकी खरी अा*, Oया¥kा ती अाच-h बशप अॉफ कïटरबरीJया त«डी
जा?त खरी ठरत नाही. चचJया
h
अ-धकाराब´ल अापण -कती अादर बाळगायचा, * जर -तची
िशकवण अापRयाला पटS की नाही यावरच अवल$बPन राहणार अ9ल, तर मग अापण ताबडतोब
`ॉ•?ट$टचा ?व-नणय,
h या अ-न•ापयत
µ dऊन ठjपतो. पण ि म. ग_ड
e ?टोन यIच$ अस$ pहणण$ अ9ल, की
इ$गड
_$ Jया चचची
h ि शकवण खरी अा* यावर अापण -व½ास ठjवायला हवा कारण -तJयामा•
अपॉसलIपासPनची साखळी अा*, तर अस$ काही -वधान करता dईल का, याब´ल अाpहाला बरीच
श$का अा*. प-हली गो• pहणo, या -वधानासाठी अापRयाकडj काय प7रावा अा*? ख…या चचमा•
h
अपॉसलIपासPनची साखळी अबा-धत रहावी याची ‚वाT नbकीच काळजी घjतली असती, अस$ एक
मत अाpही ऐक'ल$ अा*. पण या य7िbतवादाT Mया माणसIच$ समाधान होईल OयIJया¥kा ि म.
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ग_ड
e ?टोन यIची ब7sी qग¡या ‹jणीतली अा*. इ$गड
_$ Jया चचमा•
h
साखळी असRयाम7ळj Sच खर$ चचh
अा*, अािण S खर$ चचh असRयाम7ळj -तJयामा• साखळी अा*, अस$ काही S अापRयाला सIगणार
नाहीत.
अस$ अ9ल, तर मग अपॉसलIपासPनची साखळी अा* याला काय प7रावा अा*? अािण अाता, फार पPव~
o य7िbतवाद वापœन अॉbसफडT
h रोमJया क}तक[च$ ख$डन nल$, Sच य7िbतवाद वापœन अापण
ऑbसफडJया
h
क}तक[च$ सहज ख$डन कœ शकतो. ि म. ग_ड
e ?टोन यIJयाबरोबरJया लढाईतला हा टmपा
असा अा*, की या qळी अापRयाला ि च{लगवथJया
h
सम=s अािण नीटTटbया शyागारात सापडतील
Oया¥kा qग¡या हOयारIची गरज नाही.
ि³?ताJया मPळ ि श.यIपासPन, pहणoच अपॉसलIपासPन, अाजJया इ$#जी धमग7
h œ$पयत
µ अॉडस
h h जशा
ह?तIत-रत झाRया, OयIमcd मcय?थIची स$•या फार मोठी असली पा-हo. अाता अशी शbयता अा*,
की अाजJया एकाही इ$#जी धमग7
h œला एका -बशपपासPन OयाJया अाधीचा -बशप, अस$ करत ?वत:चा
वारसा नॉमन
h अाÍमणापयत‚खील
µ
नीट ज7ळवता dणार नाही. मcd अशी अTक शतक‘ अा*त की
MयIत OयाJया अॉडस
h h कशा ह?तIत-रत झाRया, याचा इ-तहास स$पPणh काळोखात ब7डPन •'ला अा*.
अािण या `दीघh कालख$डात काही हजारो घटना खरोखरीच घडRया का (की MयIपEकी कोणतीही एक
घड'ली नसण$ काहीच अशbय नाही), यावर Oयाचा धम[-धकार अपॉसलIपासPनJया साखळीमाग¸ dतो
की नाही * अवल$बPन अा*. यापEकी एकाही घटTचा अापRयाकडj एक कणही प7रावा नाही. या घटना
Mया माणसIJया स$बध
$ Iत घडRया अस$ ग=हीत धरल$ जात$, OयIची नाव$ अािण ‚शही अापRयाला माहीत
नाहीत. अापRया समकालीनIपEकी क}णा&ही धा›मक पPवज
h ?पe-नश होS, अाम-¸ नयन होS, ए-रयन होS
की अॉथ डॉbस होS * अापRयाला माहीत नाही. काहीही Tमका प7रावा नाही अशी प-रि?थती
असताना, `Odक -पढीत धा›मक द$डक अगदी का•कोरपणj पाळ' जात होS अािण अपॉसलIपासPन
साखळीT अा'' -बशप वगळता कोणीही धमक•
h Od करीत न9 असा तरी ठाम प7रावा असावा, अशी
मागणी करLयात काहीच गEर नाही. पण अापRयाकडj असा काही प7रावा नाही. प-हली गो• pहणo,
नीरोT ि ³gनIवर ज7लम
P nला Oयान$तरJया शतकात चचची
h
aयव?था काय होती, या-वषयी
अापRयाकडj प7¢शी ‰कवा अचPक मा-हती नाही. या कालख$डात रोमन सा¿ाMयात -वख7र'Rया लहान
लहान ि ³gन सम7दायIJया TOयIनी अापला धम[-धकार -टकवPन धरला S अपॉसलIकडPन चालत
अा'Rया अॉडसकरवी,
h h
अस$ OयाqळJया प7राaयावœन, ‰कवा -नण[यक मानता dईल अशा क}ठRयाही
प7राaयावœन, -सs करता dत नाही. Mया अा€ ि ³gन धमस$
h ?था होOया, OयIJया घटTच$ अ¶-ग_कन
साJयाशी जा?त साधpयh होत$ की nिRव-न?ट साJयाशी, यावर जोरदार वाद$ग झा'' अा*त. MयIची
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ब7िsमWा, धम-h न˜ा अािण -वÆWा मजबPत अा* अशा अTक लोकIच$ या -वषयावर पPव~ •मत झा'ल$
अा*, अािण अाजही कमालीच$ •मत अा*. -रफॉमशनपासP
¸
नJया काळात, या -वषयावर `ॉ•?ट$ट
य7रोपातील -नदान -नpम$ तरी स$शोधन, अ¶-ग_कन चचT
h n'Rया दाaयIJया -वरोधात अा*. प-हRया
दोन शतकातील अ?सल ि ³gन द?तऐवज वगळता कोणताही प7रावा माlय करायचा नाही अस$ जर
ठरवल$, तर कौल `ीलसीJया बाजPT पडणार नाही, * ि म. ग_ड
e ?टोन ‚खील `Iजळपणj माlय करतील
अशी अाpहाला खा]ी अा*. अािण रोमन कोिम-टया ‰कवा अ¶ग_ो-सebसन -वटना•मोट यIस$बध
$ ीJया
वादाकडj पहाव$ -ततbया अिलmतपणj OयIनी जर या वादाकडj पा-हल$, तर OयIच$ बŸSक अस$ मत पडjल
की इतbया लIबलचक कालख$डात समकालीन प7रावा नसण$ ही जी उणीव अा*, ती न$तरJया
द?तऐवजIम7ळj (मग S -कतीही जरी अस' तरीही), फारशी भœन dणार नाही. इ$-ग_श चचJया
h
-वचारसरणीला अाधार pहणPन, श$भरात' नaaयाLणव `ॉ•?ट$ट Mयाला या -वचारसरणीJया त7लTT
फारच तकला§ समजतील अशा -सsाlताचा •कÌ ‚ण$, यात शहाणपणा नाही. अािण इतक‘च नाही.
मcयय7गातRया इ-तहासाब´ल फार अ-निgती अा*, अािण या अ-निgतीतPन o काही -दसत$ Oयावœन
चचचा
h कारभार अतोनात -ढसाळ होता अशी खा]ी पटS. वणन$
h वाचायला ि मळतात, ती अ-तशय
`-त˜jची पद$ उघडपणj -वकली •Rयाची, लोक जसा अोरडा करतील तशी इकडPन -तकडj सोपवली
•Rयाची, काहीqळा कोLया चवचाल बाईT अापRया जाराला बहाल nRयाची, ‰ह9ला चटाव'Rया
टोळीJया pहोरbयाT पाळLयातRया जातभाईला ‚ऊन टाकRयाची. वणन$
h वाचायला िमळतात, ती दहा
वष[& -बशप, पाच वष[& -बशप, पोरवयात' पोप, कºिलZय7लाJया मा•-फœ {लग-पसाटपणाशी
?पध[ करणा¢ पोप, एवढ$च नa* तर yी पोप, या असRया `कारIची. अािण ही |वटची वद$ता
(िजJयावर एnकाळी पPणh य7रोपभर लोकIचा -व½ास होता) खोटी अा* अस$ जरी अ-तशय
काळजीपPवक
h n'Rया अाध7-नक स$शोधनाम7ळj ?प• झाल$ असल$, तरी MयIचा -तJयावर -व½ास नाही
अशIपEकी सव[-धक जाणकारIच$ मत अस$ की -तJयात मPलत: अशbय अस$ काही नाही. अापRयाच
šटावर, अRÉÔडची अशी तÍार होती ही •pसJया उW¢ला फार थोड™ा धमग7
h œ$ना लe-टन ‰कवा इ$#जी
वाचता dत$, अािण •pसJया दिkणjला क}णालाही dत नाही. अािण िज• एकतर ि³gन नस'' ‰कवा
य7sभPमीवर |कड्यIनी ि ³gन बनव'' डe-नश चा&, धम[-वषयी अजाण अस'Rया सebसन
|तक…यIमcd ि मसळPन •' होS, अशा रIगड्या अािण अधपाख$
h
डी लोकIमcd * अkरश]P धमग7
h œ
अापली चचस
¸ चालवीत असत. अायलडची
µ
प-रि?थती याही¥kा वाईट होती. Êट बन[डh pहणतो, की
"Tota illa per universam Hiberniam dissolutio ecclesiasticae disciplinae, illa
ubique pro consuetudine Christiana saeva subintroducta barbaries. (सग¡या
अायलडमधRया
µ
चचची
h ि श?त पPणh कोलमडली अा*, अािण -त• ि ³gन अाचारपsतCमcd
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रानटीपणाचा ि शरकाव झाला अा*.)" Oयाम7ळj अापRया अॉडस
h h अापRयापयत
µ पोहोचRया अा*त S
योZय उपचार पाळPन, या-वषयी क}ठRयाही धमग7
h œला कशी काय खा]ी वाटP शकS * अाpहाला
समजत नाही. राजा इ•लवPRफ राMय करत असताना, MयIनी बािmत?मा की फाशी यIत न7कतीच
-नवड n'ली अा*, अशा |कडो डe-नश कã€IपEकी च7कन
Ì एकावर -वधी करायचा क}Lया šअbकल
धमग7
h œJया हातPन राÀन तर •ला नाही ना; सातaया शतकात, Mयाला चचकडP
h न अॉडस
h h ि मळा'Rया
नाहीत अशा कोणी तोतयाT ?कॉट लोकIJया एखा€ा रIगड्या टोळीमcd ?वत:ला -बशप pहणPन
खपवल$ न9ल ना; बारा वष[Jया पोराT, काय चालल$य * Oयाला कळत नaहत$ इतकी दाœ mयाय'Rया
अव?•त तो असताना उरकÌन घjत'Rया समार$भात, दहा वष[Jया पोराकडj खरोखरीच धम[-धकार
स7पPदh nला का; या अािण अशा |कडो गो•Cवर, तो खरोखरीच अपॉसलIपासPनJया साखळीत अा* की
नाही, * अवल$बPन अा*.
प-हRया शतकापासPन अ$दाo लाखभर तरी लोकIनी -बशपच$ काम n'ल$ अा*. OयापEकी अTकजण
अपॉसलIपासPनJया साखळीतPन -बशप झा'' नaहS * नbकी. सवसाधारण
h
-नयमIपासPन अTकदा
फारकत घjतली जात अ9 * Ÿकर माlय करतो, अािण OयाJया राoशाही ब7sीला साoशा धाडसाT तो
pहणतो की अशी फारकत अTकदा समथनीय
h
ठरS. Oयाच$ pहणण$ अस$ की "काही qळा -बशपिशवाय
अॉ©डTशन करLयामा• सबळ अािण lयाçय कारण असत$. ि ज• क}णालातरी अॉड¸न करण$ ही चचची
h
गरज असS, अािण -बशप एकतर हाताशी नसतो अािण िमळण$ही शbय नसत$, अशा qळी ‚वाT TमPन
-द'Rया TहमीJया पsतीला म7रड घालावी लाग'ली अा*, अािण लागS. अािण Oयाम7ळj `Odक qळी
अॉ©डTशन अपॉसलIपासPन स7œ झा'Rया -बशपJया साखळीतPन aहायला हव$, असा अापण अा#ह
धरता कामा नd." अामJया मS, ही साखळी जर कधी अि?तOवात अ9लच, तर -तJयात अTकदा
या¥kा फार कमी सlमाlय कारणIसाठी ख$ड पड'ला अा* यात श$का नाही. उदाहरणाथ,h अस$ ग=हीत
धरा (अािण Mयाला सवसाधारण
h
¤ान अा* अशा माणसाला * ग=हीतक म7ळीच अशbय वाटणार
नाही), की -तस…या शतकात, फारसा -व-ध-नषjध नस'ला पण थोडीबŸत -हकमत अस'ला एक
माणPस होता, उ$डारbया करत च$गीभ$गीपणाT घालव'Rया अाय7.यादरpयान तो बािmत?मा करवPन
घjLयाJया *तPT ि ³?तधम[चा -व€ाथ~ pहणPन अ¶-टअोखला होता, -त• Oयाला ि ³gन पर$परIची
अािण ि शकवणीची मा-हती होS, मग तो ‰हडत ‰हडत मासला
¸ जातो; -त• Oयाला एक म7बलक पEसा
बाळगPन अस'ली, उदार अािण साcयाभो¡या ि ³gन लोकIची व?ती -दसS. अापण ि ³gन
असRयाची तो बतावणी करतो, OयाJयात चमक असRयाम7ळj अािण भा-वकपणाचा अाव अाणRयाम7ळj
Oयाच$ महzव वाढत$, अािण Oयाचा कधी बािmत?माही झा'ला नसताना तो -बशप pहणPन ?वीकारला
जातो. MयाT ¥¢#ायनसच$ च-र] वाच'ल$ अा* अशा माणसाला, या `कारचा `स$ग घडP शnल
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इतक‘च नa* तर घडLयाची खPपच शbयता अा*, * नाकारता dणार नाही. `ाचीन ि ³gन
समाजIमcd काही लkणीय ग7ण होS, पण OयIम7ळjच S बनवाबनवीला बळी पडLयाची शbयता वाढत
अ9, Mया`माणj
‚व§त जो यP-रएल, सPय[साठी सWा हाकी
अािण •सरा ऐसा चाणाk, नaहता कोणी ?वगलोकी
h
पण तोही, फसवला •ला. अाता हा बािmत?मा न झा'ला तोतया हा काही अपॉसलIचा वारसदार
नa*, तो ि ³gन ‚खील नa*; अािण अशा बनावट -बशपपासPन -नघा'Rया सग¡या अॉडस
h h स$पPणपणj
h
अवEध अा*त. -तस…या शतकात, एका qळjला अ9 -नदान वीस तरी तोतd -बशप नaहS, अस$
छातीठोकपणj pहणLयाइतकी अापRयाला OयाqळJया जगाची अािण चचची
h मा-हती अा* का? अशा
`Odक घटTम7ळj अपॉसलIपासPनJया साखळीत ख$ड पडतो.
अाता अपॉसल अािण य7रोपातील •गम
h भागात प-हRयIदा ि ³?तधमh घjऊन जाणा¢ ि मशनरी, यIना
जोडणा…या साखळीत अशा `कारचा ख$ड पडला अ9ल (मग तो ŸकरJया मS समथनीय
h
अा* अशा
कोटीतला असो, ‰कवा अाpही समजतो Oया`माणj ढ«गातPन ‰कवा लोभातPन उìव'ला असो), तर
Oया& प-रणाम -कती §रवर पोहोचतील * कस$ सIगता dईल? समजा Êट पe-Ëक (असा कोणी माणPस
खर$च होऊन •ला अ9ल तर), ‰कवा MयाT सातaया शतकात इ$गड
_$ मधRया अTक पीठातRया प-हRया
-बशपना अॉडस
h h -दRया अस$ pहणतात तो तास सचा -थअोडोर, यIJयामा• जर खरोखर
अपॉसलIपासPनची साखळी न9ल, तर Oयाम7ळj अाज ि जव$त असणा…या अTक धमग7
h œ$Jया अॉडसवर
h h
प-रणाम नाही का होणार? अािण -तस…या शतकात अपॉसलIपासPनची साखळी चचमा•
h
होती अस$
जरी -सs करता अाल$ (अािण तस$ S -बलक}ल -सs करता dत नाही), तरी ‚खील बाराaया शतकात,
क}णाही धमग7
h œला ?वत:Jया वारशाब´ल खा]ी वाटP नd इतकी ती -वख7रली •ली न9ल, अस$ -सs
करता dत नाही. अािण जर तस$ अ9ल, तर न$तर -कतीही काळजी घjतली तरी हा दोष §र करता dत
नाही.
या -वषयावर ि च{लगवथh Mया -न.कष[पयत
µ अाला, तो OयाT अ-तशय नम7Tदार शƒदIत सI-गत'ला
अा*

–"दहा हजार अ-निgत गो•CपEकी एकही टळP नd, ‰कवा दहा हजार šभरवशाJया व?तP$ची

गरज असRयास Oयातील एकही कमी पडP नd * माÙया मS फार अस$भाaय अा*, ‰कबŸना जवळजवळ
अशbयच अा*. एखा€ा य$]ामcd अस$•य भाग असतील, Oयातला एकही -बघड'ला नाही अशी
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शbयता फार कमी अ9ल, व एकही तसा -नघाRयास सगळी य$]णा खा]ीT कोसळPन पडणार अ9ल;
तर ि जतका वा•ल, -ततकाच -व½ास याबाबतीत अा*. * सवh जो मनात धरील, व रोमJया चचमcd
h
धमग7
h œ$& पद -कती qगqग¡या `का¢ र´ ‰कवा अवEध ठœ शकS याचा जो -वचार करील, Oया&
नbकी अ9 मत पडjल की श$भर धमग7
h œ$पEकी एकस7sा खरा नाही अशीच शbयता श$भरा-व:s एक
अा*, व रोमJया उतर$डीत o लkावधी अा*त Oयात' वीस‚खील ख¢ नाहीत * काही फार9
अस$भाaय नाही." कोणOया प-रि?थतीत अॉडस
h h र´ होतात या-वषयी रोम अािण अॉbसफडJया
h
तM¤Iमcd -कती मतEbय अा*, * अाpहाला माहीत असRयाचा अाpही अाव अाणत नाही. Oयाम7ळj
अाpही ि च{लगवथप
h यत
µ प7ढj जाणार नाही. चचh अॉफ इ$गड
_$ Jया पाठीशी अपॉसलIपासPन अा'ली
साखळी अा* यासाठी समाधानकारक प7रावा नाही, एवढ$च अाpही pहणतो. अािण समजा अशी
साखळी अा* अस$ ि म. ग_ड
e ?टोन -सs कœ शक', तरी साखळीम7ळj काय -सs होईल? OयIच$ pहणण$
अस$, की "Oयाम7ळj जीझस ³ाई?ट अािण Oया& अपॉसल यIJयापासPन स7œ झा'Rया एका अतPट
साखळीतPन सOयाचा स$‚श प7ढj Tत अापRयापयत
µ अाणणा¢ धम[¤ा ?वीकार'' §त अजPनही
अापRयामcd अा*त." अस$ खर$च अा* का? इ$गड
_$ Jया चचमधRया
h
अॉडस
h h सवसाधारणपणj
h
रोमJया
चचमधP
h न अा'Rया अा*त, याब´ल काही श$का अा* का? अािण रोमन चचJया
h
ि शकवणीत अTक
खोटŽा गो•ी अा*त, अािण अTक ख…या गो•Cचा -नषjध अा*, अस$ इ$ग_$डच$ चचh pहणत नाही का,
अािण ि म. ग_ड
e ?टोन S ?वत: माlय करत नाहीत का? अािण ि जतbया `माणात इ$गड
_$ च$ चचh अािण
रोमच$ चचh यIJया ि शकवणीत फारकत अा*, -ततbया `माणात इ$गड
_$ च$ चचh सOयाचा `सार त7ट'Rया
साखळीतPन करत$ अा*, असा सरळ अथh नाही का?
रोमन चचJया
h
िशकवणीत o काही स7धारLयाची गरज होती S चचh अॉफ इ$गड
_$ Jया स$?थापकIनी (मग
S सामाlय नाग-रक असोत की धम¤)
h
स7धारल$ अािण या¥kा अ-धक काही nल$ नाही, * खर$
अ9लही. पण इ$गड
_$ च$ चचh -नद ष अा* याचा प7रावा pहणPन -तJयामा• अपॉसलIपासPनची साखळी
अा* * माlय करायला अामची कधीही तयारी नाही. क}ठलाही अोहोळ OयाJया उगमा¥kा वर जाऊ
शकत नाही. इ$ग_$डJया चचमधील
h
धमग7
h œ$ची साखळी रोमJया चचमधP
h न अा'ली असRयाम7ळj
-तJयाम7ळj रोमन चचJया
h
-वचारसरणीला ि जतकी प7•ी ि मळS, Oया¥kा जा?त इ$गड
_$ Jया चचला
h
िमळण$ कधीही शbय नाही. पण इतक‘च नa*. अॉ?Ëोगॉथ, ि aह-सगॉथ, बग-µ डयन, aह¶डाल, ल«बाडh
यIJया राMयात अस'ली ए-रयन चचस
¸ या सवžमcd -बशप असLयाची पsत होती, अािण ती सवh
अपॉसलIJया काळाला खPपच जवळ असRयाम7ळj, अपॉसलIपासPनJया साखळीवर इ$गड
_$ Jया चच¥kा
h
OयIचा दावा जा?त बळकट होता. Mया& सवh पाgाOय चचसबरोबर
¸
धा›मक बाबCत मत¼द अा*त,
अशा पPवकडील
¸
#ीक चचचा
h
या साखळीवर -ततकाच हbक अा*. `ॉ•?ट$ट धम¤Iनीही
h
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सवसाधारणपणj
h
अादराT उR'िख'Rया काउिlसलIनी MयIचा -नषjध nला अािण MयIना पाख$डी
ठरवल$, Oया T?टो-रयन, य7-ट-कयन अािण जाकोबाईट चचसचाही
¸
या साखळीवर -ततकाच हbक अा*.
अािण मग, MयIJया मा• अपॉसलIपासPनची साखळी अा* अशा ि शkकIपEकी बŸSकIनी जर धादIत
च7कीची ि शकवण -दली अ9ल, OयIतRया -कOdकIनी जर भय$कर पाख$डाची ि शकवण -दली अ9ल;
अािण याउलट, जर अपॉसलIपासPनची साखळी मा• नसणा…या ?कॉटल$डसार•या चचसची
¸
ि शकवण
अशी साखळी मा• असणा…यI¥kा ख…या धम[ला जा?त अन7सœन अा* अस$ ि म. ग_ड
e ?टोन ‚खील
माlय करतात, तर मग अमPक एक चचमा•
h
साखळी अा* pहणPन अाpही ?वत:ची -नणयशbती
h
बाजPला
ठjऊन Oया चचचा
h अ-धकार माlय करावा, अस$ S कस$ pहणP शकतात?
िशकवणीत एकवाbयता असण$ महzवाच$ अा*, यावर ि म. ग_ड
e ?टोन बराच भर ‚तात. S pहणतात की
सOयासाठी एकवाbयता अावŠयक अा*. याब´ल काहीही वाद नाही. पण S oaहा प7ढj pहणतात की
एकवाbयता हा चचh अॉफ इ$गड
_$ चा ग7ण-व|ष अा*, अािण ती शरीराT अािण मनाT एक अा*, Saहा
अाpहाला OयIच$ pहणण$ पPणपणj
h
अमाlय nRयाXरीज इलाज नाही. चचमा•
h
अपॉसलIपासPनची साखळी
अ9ल ‰कवा न9ल. पण एकवाbयता -तJयाकडj खिचतच नाही, अािण कधीही नaहती. हाय चचमन
h
अािण कºथिलक यIJयात, ‰कवा लो चचमन
h
अािण `j?ब•-रयन यIJयात ि जतका फरक अा*,
OयIJयाही¥kा जा?त फरक एक¬कIत असणा¢ लोक इ$गड
_$ Jया चचमcd
h
उJचपदावर सामाव' जाqत
अशा `का¢ -त& स$?थापक द?तऐवज िल-ह' •'' अा*त * क}`-सs अा*, अािण अTक महzवाJया
`ŠनIबाबत चचचा
h सवसाधारण
h
कल, काही बाजPला इकडj तर काही बाजPला -तकडj रा-ह'ला अा*.
उदाहरणाथ,h कºिRव-न?ट अािण अा›म-नयन यIJयात MयIवœन ध7मgÍी झाली S `Šन ±या.
सOयासाठी जी एकवाbयता अावŠयक अा*, ती या `ŠनIबाबत इ$गड
_$ Jया चचमcd
h
अापRयाला अाढळS
का? ती चचमcd
h
कधी तरी होती का? कोणाही कº¬रो-नयनची िजतकी असतील -ततकीच कºिRव-न?ट
मत$ सोळाaया शतकाJया |वटी चचJया
h
अ-धका…यIची होती, अािण एवढ$च नa* तर OयIनी Mया
क}णाच$ मत तस$ न9ल अशा `Odकावर ज7लम
P nला, * -न©ववाद नाही का? अािण अगदी अलीकडj,
कºिRव-न?ट मत$ असणारा माणPस चचमcd
h
उJचपदावर असायलाच नa* तर अॉडस
h h ?वीकारायलाही
अपा] अा*, अस$ चचJया
h
अ-धका…यIच$ pहणण$ होत$, *ही -ततक‘च -न©ववाद नाही का? अाच-h बशप
िaहट-ग»टT बe¢टला -वचार'', अािण अगदी -वRयम ह$‰टZटनJया पठडीत' `Šन ±या [यातला एक
`Šन असा होता, की 'काही माणसIनी नरकात जाव$ हीच OयIJयाक-रता ‚वाT प-हRयापासPन योजना
n'ली असावी, * खर$ अा* का?' अाच-h बशपना अ¥िkत अस'ल$ उWर अस$: 'Affirmative, et
quia voluit. (हो, कारण तशी Oयाची इJछा होती.)'] अािण अगदी अामJयाच अाठवणीत,
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अॉ©डTशन घjऊ इिJछणा…या उ¬दवारIसाठी -बशप माशT
h तयार n'' सzयाएÒशी `Šन पहा. या दोन
`-सs `ी'टपEकी कोणाहीब´ल, अापRयाला Mयाची मत$ अमाlय अा*त अशा चचमcd
h
OयाT च$च`
7 qश
nला अा* अािण Oयाला पदावœन खाली Xचल$ पा-हo, अस$ अाpहाला pहणवत नाही. पण या
दोह«पEकी कोणाची तरी एकाची मत -नखालस च7कीची असल$ पा-हoत, यात श$का नाही. जॉन qसली
अािण काऊपरचा ि म] जॉन lयPटन * दोघjही या चच&
h `j?बायटर होS. दोघjही कतबगार
h
होS.
सा¿ाMयातRया सवžत ‹ीम$त -बश-`कचा लोभ दाखवला तरीही पटत नस'Rया धममताला
h
OयIनी
कधी स$मती -दली नसती इतn दोघjही `ामािणक बाLया& होS, असा अामचा -व½ास अा*. पण
पर¬½राT माणसाच$ मरणोWर भ-व.य पPव-h नयत nल$ अा* की नाही, या -वषयास$ब$धी lयPटनची जी
ठाम मत$ होती, OयIच$ वणन
h qसलीन$ "ि³gन माणसा& कान झणझणतील अस$ पाख$ड' अशा शƒदात
n'ल$ अा*. एकÌण या -वषयIवर `?था-पत चचJया
h
धमग7
h œ$& मत¼द अा*त, अािण दोlही
बाजP$कडील -नखळ `ामािणक माणस$ सामावPन घjतली जातील अशा `का¢ चच&
h स$?थापक
द?तऐवज िल-ह'' अा*त, * कोणी अमाlय करणार नाही.
एक गो• क}`-सs अा*, की चचJया
h
काही अOय$त `-ति˜त अ-धका…यIJया मS इतकी मोकळीक
असण$ ही चIगलीच गो• अा*, अािण एकच कोणत$तरी मत सवžवर लादण$ OयIना पस$त नाही. अािण
याबाबतीत OयI& -वचार अगदी अामJयासारXच अा*त. पण यात अाता एकवाbयSच$, अािण
MयाJयासाठी एकवाbयता अावŠयक अा* Oया सOयाच$ काय होणार? ि म. ग_eड?टोन अापRयाला
सIगतात की -तस…या -वRयमT जी सरकारी खिजlयातPन तरतPद कœन -दली होती ती MयIची धममत$
h
खरी अा*त अशा `j?ब•-रयन धमग7
h œ$साठीच होती, पण अाता -तचा एक -ह?सा OयIJयान$तर
अा'Rया, MयIची मत$ चळ'ली अा*त अशा वारसदारIना ि मळतो. OयIच$ pहणण$ अस$ की "सरकारT
फbत चचशी
h स$बध
$ न ठjवता qगqग¡या मत`वादIमcd ?वत:ला ग7$तवPन घjतल$ की काय अडचण dS
याचा हा दाखला अा*. मत -नघPन जात$, पण ‚णगी रहाS." पण समजा, िaहट-ग»ट `ाय¬ट असताना
एखा€ा कडaया स7`ालem9-रयनT, चच&
h अ-धकारी ि aहट-ग»टJया धममतIन7
h
सार वागतील या अा|T
-बशपस् Jया -नय$]णाखाली मोठी मालमWा स7पPदh nली असती, तर Mया मतIचा Oयाला -तटकारा
अा* OयIJयाच अाधारासाठी OयाT मदत nली, अस$ झाल$ नसत$ का? मत -नघPन •ल$ असत$, पण
‚णगी रा-हली असती.
हा nवळ एक `स$ग झाला. इ$ग_$डJया चचमध'
h
-बशप, तM¤, `j?बायटसh या सवžनी -तची कलम$ माlय
n'ली अा*त, ि म. ग_eड?टोन यIJया मS * सगळj लोक साखळीतPन अा'' सOया& §त अा*त, अािण
सामP-हक-रOया OयIJयाकडj सOयाचा ब7िsगpय अ-धकार अा*; पण सeÍº”ट-वषयी या सग¡यIमcd
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nवढी तरी मतIतर$ अा*त! इ•‚खील, चचपाशी
h
एकवाbयता नाही, अािण सOयासाठी एकवाbयता
अावŠयक असRयाम7ळj, सOय नाही.
अापण ि म. ग_ड
e ?टोन यIJयाबरोबर Mया `Šनाची चच[ करतो अाहोत, तोच `Šन ±या. चचh अॉफ
इ$गड
_$ Jया मS माणसाला ?व-नणयाचा
h
अ-धकार -कती `माणात अा*? -तJया धमग7
h œ$मा•
अपॉसलIपासPनची साखळी अा* या कारणापोटी -तचा अ-धकार -कती अा*, अस$ ती मानS? ि म.
ग_ड
e ?टोन * एक ब7िsमान अािण `ामािणक aयbती अा*त, अािण Mया इतर अTक aयbती
अापRयाइतbयाच ब7िsमान अािण `ामािणक असRयाच$ OयIना माlय होईल, OयIJया¥kा या बाबतीत
िम. ग_ड
e ?टोन यIच$ मत अगदी qगळ$ अा*. या -वषयावर OयIच$ मत -बलक}ल अमाlय अस'' लोक
चचचा
h
¨jड खातात, -तJया पीठIवर `वचन$ ‚तात, -तची सeÍ”
º टस् `दान करतात, -तJयावतीT
अॉडस
h h ‚तात, अािण िजच$ ?वœप अािण महzव MयIना समज'ल$ नाही अस$ िम. ग_eड?टोन pहणतात ती
अपॉसलIपासPनची साखळी प7ढj Tतात. ही एकवाbयता pहणायची का? याला सOय pहणायच$ का?
एक गो• वाचकIJया लkात dईल, अािण ती pहणo o अ`ामािणक लोक लोभापोटी `?था-पत
धमस$
h ?•वर ‹sा दाखवLयाच$ ढ«ग करतात, अशI& दाख' अाpही -द'' नाहीत. o लोक अOय$त
`ामािणक अा*त, अािण MयI& धमशाyातील
h
अOय$त महzवाJया `ŠनIवर पर?परIशी मत¼द
असPनही, S मत¼द ?वीकाœन S एका सामा-यक चच&
h धमग7
h œ अािण `ी'ट अा*त, अशI& दाख'
अाpही -द'' अा*त. अािण pहणPनच अस$ अाpही pहणतो, की ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया मS अOय$त
महzवाJया अस'Rया काही म7´·यIवर चचT
h एकतर काहीही वbतaय n'ल$ नाही, ‰कवा (एकÌण -ह|ब
तोच) `ामािणक अािण ब7िsमान धमशाyŽIनाही
h
समजणार नाही, अशा भाषjत aयbतaय n'ल$
अा*. जी एकवाbयता * चचh अॉफ इ$ग_$डच$ -व|ष भPषण अा* अस$ ि म. ग_ड
e ?टोन मानतात ती तर
-तJया अ$गी नाहीच नाही, पण याउलट S चचh ही एक अस$•य धा›मक स$`दायIची गोळाšरीज अा*.
-तJयात -बशप टॉमिलनचा धा›मक स$`दाय, जॉन lयPटनचा धा›मक स$`दाय, अािण या दोह«Jया मcd
बसणा¢ सगळj धा›मक स$`दाय सामाव'' अा*त. -तJयात ि म. lयPमन यIचा धा›मक स$`दाय,
डिƒलनJया अाच-h बशपचा धा›मक स$`दाय, अािण या दोह«Jया मcd बसणा¢ सगळj धा›मक स$`दाय
सामाव'' अा*त. MयIचा `ामािणकपणा अािण शहाणपणा वादातीत अा*, अशा माणसIकरवी ही
सगळी qगqगळी मत$, चचh अॉफ इ$गड
_$ Jया म$डपाखाली ?वीकारली जातात, बोलPन दाखवली जातात,
`वचनIत िशकवली जातात, अािण छापPन काढली जातात.
ही सवh मतिभlनता इ$गड
_$ Jया चचवर
h
टीका करLयासाठी अाpही वापरतो का? म7ळीच नाही. -तचा
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पाया स$कि} चत करLयाJया `Odक `यOनाला अाpही यथाशbती -वरोध कœ. दीड| वषžपPव~ एक
चIगला राजा अािण एक चIगला `ाय¬ट यIJयाकडj हा पाया अ-धक मोठा करLयाची सWा अािण
इJछाशbती असती तर फार बर$ झाल$ असत$! -वRयम अािण -टलॉटसन यIना शो¼ल असा तो ?त7Oय
`कRप होता. पण मग एकवाbयता हवी, या ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया नादमध7र अावाहनाच$ काय?
`Oयkात एकवाbयता अगदीच šतासबात असताना फbत उपचाराप7रत$ अािण नावाप7रत$ -तला इतक‘
महzव ‚ण$, अािण एका राMयसWjला दोन चचस
¸ स$लÈ असLयाJया कRपTचा धसका घjऊन Oयाचqळी
एकाच चचमcd
h
श$भर प$थ एक¬कI-व:s झगडत असRयाचा ‚खावा शIतपणj सहन करण$, ही म?करी
नa* का? अािण ि म. ग_eड?टोन यIJयाच तzवIना अन7सœन, Mया चचमcd
h
एकवाbयता नाही Oयाच$
समथन
h करण$ सोडPन ‚ण$, * OयIJयावर सरळसरळ ब$धनकारक नाही का? अापRया सा¿ाMयाJया
वसाहतCत `?था-पत चचसाठी
h
oaहा oaहा काही -नधी ‚Lयाचा `?ताव dईल, Oया `Odक qळी अशा
`?तावाला हाऊस अॉफ कॉमlसमcd -वरोध करण$, * OयIJयावर सरळसरळ ब$धनकारक नाही का?
¬नPथJया -नणयाला
h
S -वरोध करतात, कारण सOयाचा `सार करLयासाठी एका माणसाला, अािण
Sच सOय ि म-या अा* अस$ ि शकवLयासाठी •स…या माणसाला, पE9 ‚ण$ * अ-न• अा*. पण क}ठRयाही
वसाहतीत इ$-ग_श चचसाठी
h
o पE9 S म$जरP करतील, S अा›म-नयन माणसाला जातील की
कºिRव-न?टला, िम. ÉÌडसार•या माणसाला जातील की िम. अनñRडसार•या, हा -नaवळ अपघात अा*.
अािण pहणPनच, * पE9 सOय िशकवLयासाठी खचh होतील की S सOय िम-या अा* अस$ िशकवLयासाठी,
हा -नaवळ अपघात अा*.
अामJया मS, ि म. ग_ड
e ?टोन यIJया प7?तकात चचशी
h
मनिभlनSत अस'Rया स$?थIना अथसाहाçय
h
करLया-वषयी जो जो भाग dतो, तो सगळा या य7िbतवादाT र´बातल ठरतो. अशा सग¡या
अथसाहाçयाला
h
OयIचा -वरोध अा*. पण खोटŽा ि शकवणीचा `सार करणा…यIना सावज
h -नक मदत
‚ण$ जर च7कीच$ अ9ल, तर `?था-पत चचला
h मदत ‚ण$ही च7कीच$च अा*. कारण nिRवनच$ बरोबर
असो की अा›म-नयसच$, लॉडच$ की बनटच$
¸ , `?था-पत चच&
h धमग7
h œ बरीच खोटी िशकवण ‚तात यात
काही स$शय नाही. अािण अस$ जर pहणण$ अ9ल, की इ$गड
_$ Jया चच&
h धमग7
h œ Mया मPलभPत म7€Iशी
सहमत अा*त OयIखातर OयIJयात' मत¼द नज¢अाड कराqत, तर o इतर प$थ ि ³?तधम[Jया
मPलभPत तzवIब´ल चचh अॉफ इ$गड
_$ शी सहमत अा*त OयIनाही हा य7िbतवाद का लागP कœ नd? ि म.
ग_ड
e ?टोन यIJयासारX -वचार असणारा माणPस Mया& -वचार ¥ली ‰कवा -सिमयॉनसारX अा*त अशा
धमग7
h œला सावज
h -नक पEसा ‚LयाJया बाजPT मत ‚ऊ शकतो, * एकदा माlय nRयान$तर सWाधीशाT
धमसOयाचा
h
`चार करण$ अािण खोटŽा ि शकवणीचा `चार न करण$ * OयाJया -वqकब7sीला धœन
Oयाच$ कतaय
h अा*, * तzव वा…यावरच सोडRयासारख$च अा*. मग हा सगळा `Šन nवळ अ$शाचा
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उरतो. अथ[त, कोणीही मन7.य ‰कवा सरकार nवळ च7कीचा `सार करायचा pहणPन करायचा, याच$
समथन
h कœ शकत नाही. पण मन7.य काय ‰कवा सरकार काय, जशी य$]णा हाताशी अ9ल तीवर
OयIना भागवPन lयाव$ लागत$; अािण थोडाही -हणकस अ$श न राÀ ‚ता सOयाचा `सार करील अशी
मानवी य$]णा अि?तOवात नाही. चचh अॉफ इ$ग_$डJया हाती अशी य$]णा नाही, * अामJया मS अाpही
-न©ववादपणj दाखवPन -दल$ अा*. मग अाता `Šन हा उरतो, की अापRया य$]णjमcd -कतपत दोष
अापण खपवPन ±यावा? अािण या `Šनाला सव]
h लागP पडjल अस$ काही उWर ‚ता dईल, अस$
अाpहाला वाटत नाही. प-रि?थतीन7सार अापRयाला वाट -नवडावी ला•ल. `ॉ•?ट$ट माणसाT `ॉ•?ट$ट
समाजात oस7इट ि मशनरी पाठवLयासाठी पE9 ‚ण$, * अगदी असमथनीय
h
अा*. पण o oस7इट
िमशनरी सयामी माणसIना ि³?ती बनवLयात ग7$त' अा*त, OयIना जर `ॉ•?ट$ट माणसाT मदत nली,
तर Oयात दोष ‚Lयासारख$ अाpहाला काही -दसत नाही. गaहाबरोबर तण उगवण$ * वाईटच, पण गÀ
अािण तण एक] वाढण$ * वषभराच$
h
पीक पPणच
h वाया जाLया¥kा बर$.
‰ह•?तानातRया अापRया अाय-रश सोिजरIची 9वा करणा…या कºथिलक धमग7
h œ$ना Sथील इ$#जी
सरकार थोडीफार मदत ‚त$, याब´ल अ-तशय Xद होऊन िम. ग_eड?टोन Oयाची कानउघाडणी करतात.
अाता अापण OयIनाच एक उदाहरण घालP. ि ज• ¾लोगणती क}ठjही कºथिलक समाज नाही, अशा
-ठकाणी एका `ॉ•?ट$ट माणसाचा कºथिलक नोकर अा*. हा नोकर अाजारी पड'ला अा* अािण
Oयाची अाशा सोड'ली अा*. मन अOय$त `k7ƒध अा* अशा अव?•त, चचकडP
h न |वटच$ सeÍº”ट
िमळाव$ अशी Oयाची इJछा अा*. Oयाला पापIची कब7ली ‚Lयासाठी कlफÔसर अाणLयाक-रता, Oयाचा
मालक घोडागाडीतPन ब…याच अ$तरावœन -नरोप ‚ऊन माणPस पाठवतो. इ• कºथिलक धमग7
h œT
धम प‚श करावा अािण मनाला -दलासा €ावा, pहणPन एक `ॉ•?ट$ट माणPस पE9 खचh करतो. OयाT
यात पाप nल$ का? तो चIगRया मालकासारखा अािण चIगRया ि ³?तधम~यासारखा वागला, अस$च
नाही का? ि म. ग_ड
e ?टोन OयाJयावर 'धा›मक ‹sा -ढसाळ असRयाचा', 'सOय अािण असOय यIची
गRलत nRयाचा' अािण 'धम[ला पा‰ठबा ‚ण$ हा सOयाचा सlमान समजLयाऐवजी माणसाचा
वEयिbतक फायदा कœन ‚णारी गो• समजRयाचा' अारोप करणार का? पण या नोकराT ि ज• Oयाला
सहज धा›मक मदत ि मळP शकली असती, -तथPन मालकाखातर जागा बदलली अ9ल तर? जर
मालकाचा बचाव करताना जखम पOकरRयाम7ळj Oयाचा म=OयP अोढवला अ9ल तर? तस$ अ9ल तर
मालकाT nवळ अापल$ प-व] कतaय
h
nल$ अस$च अापण pहणणार नाही का? अाता 'खाजगी
aयbती¥kा सरकारचा ?वभावधमh जा?त कडवा असतो, ‰कवा कतaय$
h OयाJयावर जा?त ब$धनकारक
असतात, अस$ कोणी pहणणार नाही' * िम. ग_eड?टोन ?वत:च कबPल करतात. मग ‰ह•?तान सरकारची
गो• तरी काय अा*? b'अर ‰कवा nरीमcd सElयात दाखल झा'ला, प$धरा हजार ¾ल सम7ªापार
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धाडला •'ला, उदासवाLया अािण रोगट हqत हoरी लावणारा हा एक बाप7डवाणा माणPस बघा. तो
सरकारसाठी लढाई करतो, सरकारसाठी लढाई {जकतो, Oयाला जखम होS, Oयाला -बछायतीवर
झोपवतात; तळपOया सPय[त, एकही ि म] जवळ नाही अशा अव?•त, तो तापाT खचत चालला अा*.
जोपयत
µ अारोZय होत$ अािण शरीरात ताकद होती तोपयत
µ धम-h वचाराकडj OयाT कदािचत •लk
h nल$
खर$, पण पPव?म=
h तCJया लाटIमcd ग7रफट'Rया OयाJया मनाला तो -दलासा अाता प7lहा हवासा वाटP
लागला अा*, अािण o घर प7lहा कधीही -दसणार नाही Oया& -वचार उच$बळPन अा' अा*त. अािण
Mया सरकारसाठी तो मरतो S सरकार, OयाJया -बछायतीशी, OयाJयासार•याच ‹sा असणारा, जो
Oयाला `jम अािण Ÿœप वाटावा अशा भाषjत, अापRया सवžचा -पता, अापRया सवžचा ]ाता,
अमरOवाची अाकIkा याब´ल सI•ल असा धमग7
h œ पाठवत$, Mया सरकारसाठी तो मरतो S सरकार
Oयाला |वटी पाख$डी नोकरIJया हाती सोडPन ‚त नाही, ‰कवा •स…याच प$थाचा धमग7
h œ अाणPन
ËjlटJया काउिlसलब´ल -वत$डवाद घालPन OयाJया मरOया ि जवाला कटकटी करत नाही, pहणPन ि म.
ग_ड
e ?टोन pहणतात, की ‰ह•?तानच$ 'िच] -नराशाजनक अा*', अािण -त• जी aयव?था अा* तीत
'खोटी ि शकवण फार खपवPन घjतली जाS'. या अामJया सIगLयाचा प-रणाम होऊन, अापRया
प7?तकातील या भागाचा ि म. ग_eड?टोन प7न©वचार करतील, अािण Mया सभाग=हात OयIच$ बोलण$
Tहमीच लkपPवक
h ऐकल$ जात$, -त• अशा `कारची OयIJया चा-र2याला न शोभणारी -वधान$
करLयापासPन पराव=W होतील, अशी अाpही अाशा बाळगतो.
िम. ग_ड
e ?टोन यIJया -सsाlता-वषयी अाpहाला o काही pहणायच$ होत$, S बŸSक सगळ$ अाpही
pहटल$ अा*. अािण कदािचत इ•च थIबण$ * अामJया द=•ीT स7रिkत अा*. बIधLया¥kा मोडण$
प7.कळ सोप$ असत$. पण तरीही, ि म. ग_ड
e ?टोन यIना सPड घjLयाची स$धी ि मळावी, pहणPन धमसWा
h
अािण राजसWा यIJया पर?परस$बध
$ ा-वषयीची अामची मत$ अाpही थोडbयात सIगतो.
अामचा `वास वॉरबटनबरोबर
h
स7œ होतो, अािण जोपयत
µ तो OयाJया करारापाशी dत नाही,
तोपयतच
µ
अाpही OयाJयाशी स•य ठjऊन अाहोत; मा] हा करार पPणh काRप-नक अा* * ि म. ग_ड
e ?टोन
यIच$ मत अगदी बरोबर अा*. अाpही अस$ समजतो की सरकारच$ म7•य उ-´• पPणपणj
h
ऐ-हक अा*,
अािण S pहणo माणसIच$ अािण OयIJया मालमWjच$ स$रkण.
अामJया मS, मानवी ब7sीT उभार'Rया क}ठRयाही य$]णj`माणjच (मग ती -कतीही सोपी ‰कवा
-कतीही ज-टल असो), सरकार या य$]णjची रचना, nवळ -तच$ म7•य उ-´• डो¡यासमोर ठjऊन nली,
तर S उ-´• साcय होLयाची जा?तीत जा?त शbयता असS. िम. ग_eड?टोन यIना m'टो अावडतो, Saहा
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m'टोJयाच पsतीT अगदी साcयास7cया व?तP$चा अाpही दाखला -दला, तर S अामJयावर :• होणार
नाहीत. स7…यIची गो• ±या. o पात$ दाढी करण$ अािण मटण कोरण$ या दोlहCसाठी बनव'ल$ अा*,
OयाT ¢झरइतकी चIगली दाढी होणार नाही ‰कवा कोरLयाJया स7रीइतक‘ चIगल$ मटण कापल$ जाणार
नाही. जर ि च]क'ची अकादमी ब¶nच$ही काम कœ लागली, तर बŸSक -तची ि च]$ही ि भकार
असतील अािण -बल$ही कवडीमोलाची असतील. शाळा चालवणारी गeस क‘पनी र?Oयावरही अ$धार
क¢ल, अािण म7लIनाही वाईट ि शकqल. या तzवान7सार, अामJया मS nवळ म7•य *तP समोर ठjऊन
सरकारची रचना करावी, अािण बाकी क}ठRयाही *तPसाठी, मग तो -कतीही चIगला असो, OयाJया
कायkमSत
h
तडजोड कœ नd.
पण यावœन असा -न.कषh काढायचा का, की अापला म7•य *तP सोडPन सरकारT बाकी कधीही
काहीही कœ नd? तर तस$ नाही. `Odक स$?•ला एक म7•य *तP असायला हवा, अािण Oया *तPसाठी
-तची कायkमता
h
जा?तीत जा?त अ9ल अशा रीतीT -तची रचना करायला हवी * खर$; पण
तरी‚खील, म7•य *तPला बाध न dता जर इतर कोणती चIगली गो• करता dत अ9ल, तर ती जœर
करावी. इि?पतळ बIधायच$ S अाजा…यIना बर$ वाटाव$ pहणPन; र?ता स7$दर -दसावा pहणPन नa*.
वा?त7शाyीय सäदय[साठी अाजा…यIJया अारोZयाची अाबाळ करण$, फbत सावज
h -नक ?थळी
भारद?तपणा यावा या कारणापोटी इमारत वाईट हqत बIधण$, ?त$भ अािण बा*रJया ि खडbया
dणा…याजाणा…यIना चIगRया -दसाaयात pहणPन वॉडh वाजवी¥kा थ$ड ‰कवा गरम ठjवण$, हा अ-वचार
होईल. पण मPळ *तPला बाध न dता जर S इि?पतळ शहराच$ भPषण बनवता dत अ9ल, तर तस$ न
करण$ * च7कीच$ होईल.
अािण याच`माणj, म7•य *तPला बाध न dता जर सरकार •सर$ काही चIगल$ काम कœ शकत अ9ल,
तर S Oयान$ कराव$. उदाहरणाथ,h कलIचा उOकषh हा सरकारचा म7•य उ´jश म7ळीच नa*, अािण
सरकार बनवताना OयाJयाम7ळj राफाएल अािण डॉ¬-निचनो ि शकÌन बा*र पडतील का, याचा -वचार
करण$ qडjपणाच$ ठ¢ल. पण सरकारT ि च]स$#हालय बIधण$ रा?त नa*, असा याचा अथh म7ळीच होत
नाही. -वÆानIना अा‹य ‚ण$, ज7T द?तऐवज `-सs करण$, #$थालय$ ‰कवा `ाणीस$#हालय$ उभारण$,
वन?पती, अŠमाव|ष, प7राणव?तP यIचा स$#ह करण$, भौगोिलक स$शोधन ‰कवा खगोलशाyीय
-नरीkणIसाठी मो-हमा काढण$, या सग¡यIब´ल *च pहणता dईल. या *तP$साठी सरकारची मPळ
योजना नाही. पण सरकारकडj तशी साधनसाम7#ी उपलƒध असRयाम7ळj, मPळ उ-´•ाला बाध न dऊ
‚ता, एखादी aयbती ‰कवा ?वय$9वी स$घटना कœ शnल Oया¥kा अ-धक `भावीपणj ही •çयम उ-´•$
साcय करण$, Oयाला अTकदा शbय असत$. तस$ जर अ9ल तर सरकारT ही •çयम उ-´•$ साcय
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करLयासाठी जœर `यOन कराqत.
याही¥kा उघड pहणo, मPळ *तPला कधीही बाध dऊ न ‚ता, Mया Mया गो•ी तो *तP साcय करायला
पPरक अा*त, OयIना सरकारT उWjजन €ायला हव$. उदाहरणाथ,h वाफÔवर चालणा…या इ$िजनIची
स7धारणा, * सरकारच$ म7•य उ-´• म7ळीच नa*. पण वाफÔची इ$िजन$ रा•ÅाJया स$रkणासाठी अािण
§रवरJया `IतIशी स$पकˆ राÀन Oयायो• सा¿ाMयाला बळकटी यावी pहणPन उपयोगी पडतात; अािण
pहणPनच Mया शोधाम7ळj सरकारचा मPळ *तP साcय करLयाला इतकी •ट मदत होS, Oयात स7धारणा
करLयासाठी कRपक माणसIना उWjजन ‚ण$, * सरकारच$ कामच अा*.
अाता या दोlही कारणIसाठी, सरकारT लोकिशkणाकडj लk ‚ण$ रा?त अा*. लोक स7िशिkत असाqत
ही चIगली गो• तर अा*च; अािण pहणPन सरकारJया मPळ उ-´•ाला बाध dत न9ल तर OयाT या
उ-´•ाचा पाठप7रावा करावा. ि ³?ती धम[ची जी अTक œप$ अा*त OयIतील सामा-यक नी-तमWjवर
अाधा-रत अस$ ि शkण सरकारच$ मPळ उ-´• साcय होLयासाठी अ-तशय मोलाच$ अा*, अािण या
कारणासाठी राMयकOयžनी Oयाकडj अावजPन
h लk €ायला हव$. या -ठकाणी अाpही ि शkणाJया aयापक
`Šनात ि शरत नाही, पण लोकIच$ धा›मक ि शkण हा जो ताOकािलक -वषय अामJया समोर अा*,
Oयाप7रS काही म7´j मIडतो.
मा• अा'ल$ इि?पतळाच$ उदाहरण प7ढj चालवPन, धा›मक ि शkणाब´ल सरकारची भPिमका काय
असावी यावर अामची भPिमका अाpही ?प• करतो. धा›मक िशkण हा इि?पतळ बIधLयाचा `म7ख *तP
नa*; अािण :ZणIच$ अाcयािOमक कRयाण aहाव$ या सबबीखाली OयIJया अारोZयाला अपाय होईल
अ9 -नयम बनवण$; उदाहरणाथ,h Mया :Zणाला डॉbटरIनी पडPन राÀन झोप ±यायला सI-गतली अा*
OयाJयावर बरळणारा पाªी सोडण$, ‰कवा `क•ती स7धारLयासाठी Mयाला प7.कळ खातपीत राहLयाचा
सRला -दला अा* अशा माणसावर òटचा उपास करLयाची सbती करण$, ‰कवा जो माणPस धमिh शkण
नाकारील Oयाला अौषधपाणी कœ नd असा फतवा काढण$ (पाचवा पायस या अस-ह.णP पोपT
खरोखरीच अस$ nल$ होत$), * `कार pहणo qडाचार अा*त. पण याचा अथh असा -बलक}ल नa*, की
अाजा…यIची -वचारपPस करायला चem'न असP नd ‰कवा Oयाला इि?पतळाJया -नधीतPन पE9 ‚ण$
च7कीच$ अा*. असा चem'न असावाच का, अािण असला तर क}ठRया धम[चा असावा, * प-रि?थतीवर
अवल$बPन अा*. एखाद$ गाव अस$ असP शnल की ि ज• अTक qगqग¡या मतIJया लोकIच$ साहाçय
घjतRयाXरीज इि?पतळ उभ$ करण$ शbय नाही, अािण समजा धा›मक प$थIच$ `ाबRय इतक‘ अा*, की
qगqग¡या पkI& लोक :ZणIसाठी काम करायला जरी तयार अस', तरी क}ठRयाही एका चem'नJया
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-नवडीवर एकमत होणार नाही. हाय चचमन
h
लोकIच$ pहणण$ अस$ की चem'नला पगार €ायचा अ9ल
तर तो हाय चचमनच
h
असायला हवा. इaह¶oिलकल लोक इaह¶oिलकल माणसासाठीच अडPन बसतील.
तर अशाqळी, जी योजना उपयोगी अािण माण7सकीची अा*, अािण ि जJयावर सग¡यIच$ एकमत
अा*, ती nवळ सग¡यIच$ •स…या क}ठRयातरी गो•ीवर एकमत होत नाही pहणPन बारगळP ‚ण$ *
मPखपणाच$
h
अािण ÍÌरपणाच$ अा*. अशाqळी स$चालकIना एकतर दोन चem'न TमPन दोघIनाही पगार
€ावा ला•ल, ‰कवा एकालाही Tमायच$ नाही अस$ ठरवाव$ ला•ल; अािण OयातRया `Odकाला,
अापापRया मतान7सार जो काही धा›मक उप‚श ‰कवा सRला :ZणIJया -हताचा अ9ल, तो ‚Lयासाठी
वEयिbतक जबाबदारीवर शbय S कराव$ ला•ल.
सरकारब´ल अाpही Sच pहणP. Êट जॉजh हॉि?पटल ही जशी धम`साराची
h
स$?था नाही, तशी सरकार
ही धम`साराची
h
स$?था नाही: अािण जो Oयाचा फारतर •çयम *तP अा*, तो जरी अ$गभPत-रOया
अ-धक महzवाचा असला, तरीही सरकारT एकदा म7•य *तP pहणPन जर का ?वीकारला तर अOय$त
-वस$गत अािण अ-न• प-रणाम उìवतील. पण सरकारT जर धा›मक ि शkण * •çयम उ-´• pहणPन
?वीकारल$, अािण * तzव स7सग
$ तपणj पाळल$, तर OयाJया हातPन वाईट फारस$ न होता प7.कळस$ भल$च
होईल अस$ अामच$ मत अा*.
या तzवातPन o -न.कषh -नघतात OयIतRया काहCची अाpही धावती वद~ घjतो, अािण ि म. ग_ड
e ?टोन
यIचा -सsाlत माlय nRयास MयIचा समाधानकारक -नवाडा होत नाही, अ9 काही `Šन क9 स7टतात
* दाखवPन ‚तो.
अामJया तzवान7सार, माणसI-व:s ‰कवा OयIJया मालमWj-व:s ज7लम
P करण$ * उघडच असमथनीय
h
अा*. माणसIJया शरीराच$ अािण मालमWjच$ स$रkण करण$ हा सरकारचा म7•य *तP, अािण धमिh शkण
हा •çयम *तP असRयाम7ळj, लोकIना पाख$डाJया धोbयापासPन वाचवLयासाठी OयIची अाय7.य$, शरीर$
अािण मालमWा धोbयात अाणण$ pहणo •çयम *तPसाठी `ाथिमक *तPवर पाणी सोडLयासारख$ अा*.
एखा€ा इि?पतळाJया स$चालकIनी, सग¡या ए-रयन अािण सो-स-नयन :ZणIJया जखमा ि चघळतील
अशा रीतीT बIधाaयात, असा फतवा काढLयाइतक‘च S मPखपणाच$
h
अा*.
अािण याच`माणj, अामJया तzवIन7सार, धा›मक मतिभlनता या कारणापोटी लोकIना काही
पदIपासPन व$िचत ठjवण$ * असमथनीय
h
अा*. कारण अशा धोरणाम7ळj सरकारची OयाJया म7•य
उ-´•ास$ब$धाT कायkमता
h
कमी होS: Oयाम7ळj ‚शाJया स$रkणासाठी अािण `शासनासाठी लायक
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माणसIची उपलƒधता कमी होS; o लोक अपा] ठरतात S सरकारवर नाराज होतात, अािण
पररा•ÅIशी ?पध[ करताना Sवढ्या अ$शी रा•Åाची ताकद घटS. एखादा कतबगार
h
शRय-वशारद
य7-नवसल
h ¢ि?टटŽPश-न?ट अा* या कारणासाठी Oयाला इि?पतळातPन मMजाव कœन, OयाJया जागी
Mयाची धममत$
h
अगदी पोथीबरŸकÌम अा*त, अशा एखा€ा क}चकामी माणसाला शy-Íया करायला
पाठवLयाइतक‘च * मPखपणाच$
h
ठ¢ल.
अािण याच`माणj, अामJया तzवIन7सार, सावज
h -नक शIतSला धोकादायक असणा¢ अस$त7• लोक
खवळPन उठतील अशी शbयता असRयास, क}ठRयाही सरकारT धा›मक िशkण, मग S -कतीही बरोबर
असल$ तरी‚खील, लोकIJया माथी माœ नd. कारण इ•ही, o उ-´• अ$गभPत-रOया अOय$त महzवाच$
असल$ तरीही सरकारच$ उ-´• pहणPन •çयमच अा*, Oयाक-रता सरकार अापRया म7•य उ-´•ावर
पाणी सोडत$ अा* अस$ होईल. ‰ह•?तानस$ब$धीची जी अडचण §र करLयाक-रता ि म. ग_ड
e ?टोन यIना
एक काRप-नक कतaय
h
टाळLयाJया *तPT Oयात काRप-नक सPट €ावी लागS, ती अडचण या
-नयमाम7ळj ताबडतोब -नकालात -नघS. ि ज• ि ³?तधम[चा `सार होण$ जा?त गरoच$ अा*, असा
खरोखर •सरा ‚श नाही. पण या कामाक-रता िज• सरकार जा?त नालायक अा*, असाही •सरा ‚श
नाही. जर अापली सWा अापण धम[& &' तयार करLयासाठी वापरली तर Oयाम7ळj समाजाच$
-वसजन
h होईल, अािण Mया -हतस$ब$धIच$ रkण करLयासाठी सरकार अि?तOवात अा* OयIची पPणपणj
h
वासलात ला•ल. इ• अाजJया घडीला, •çयम *तP हा `ाथिमक *तPशी -वस$गत अा* अािण pहणPन तो
सोडPन -दला पा-हo. aयbतCनी अािण ?वय$9वी स$?थIनी ि³?तधम[ची िशकवण -दRयास -तचा बराच
फायदा होऊ शnल. सरकारT ती -दRयास -तचा -वश7s तोटाच होईल. पण याचबरोबर,
‰ह•?तानातील इ$#जी अ-धका…यIनी कोणOयाही मP©तपPजक उपचारIत भाग घjऊ नd, * ि म. ग_ड
e ?टोन
यIच$ मत अाpहाला अगदी माlय अा*; एवढ$च नa* तर असा भाग घjण$ * ि³?तधम[-व:sच नa*, तर
अ-वचाराच$ अािण कमालीच$ अशोभनीय अा* अशी अामची खा]ी पटली अा*.
समजा एखा€ा ‚शातील प-रि?थती अशी अ9ल, की -त• अामJया तzवIना अन7सœन सरकार
लोकIना धमिh शkण ‚ऊ शnल; तर अशाqळी कोणता धमh िशकवावा या `Šनाचा -वचार कœ. -बशप
वॉरबटनJया
h
मS बŸस$•य लोकIचा धमh ि शकवावा. अािण अाpही OयIJयाशी एका मय[‚पयत
µ सहमत
अाहोत, कारण सरकारT एक¬व राजधमh pहणPन अRपस$•यIकIचा धमh `?था-पत करावा अशी काय
प-रि?थती असP शnल, * अाpहाला तरी डो¡यIसमोर अाणता dत नाही. कमालीचा `kोभ -नम[ण न
करता, अािण Mया -हतIच$ रkण करण$ * सरकारच$ म7•य उ-´• अा* OयIना धोका न पोहोचवता,
असा अापपरभाव करण$ शbय नाही. पण सरकारT, nवळ बŸमताला माlय अा* pहणPन एखा€ा
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मत`णालीचा `सार करावा, * अाpही कधीही माlय करणार नाही. याउलट ि म. ग_ड
e ?टोन यIच$ उWर
अथ[त अस$ असणार, की राMयकOय[T ?वत:Jया -वqकब7sीला प•ल Oयाच धम[चा `सार करावा,
अािण Sही अाpहाला माlय नाही. S pहणतात ती गो• वा?तवात अशbय अा*. अािण अाpही दाखवPन
-दRया`माणj, ख7´ ि म. ग_eड?टोन oaहा oaहा इ$ग_$डJया चचसाठी
h
पE9 म$जPर करतात, Saहा जो
?वत:Jया -वqकब7sीला पटतो Tमbया Oया धम[Jया `सारासाठी नa*, तर ¥लािजया-नसमपासPन
अ¶-टनोिमया-नसमपयत
µ अािण पोपभbतीपासPन `j?ब•-रया-नसमपयत
µ क}ठjतरी राहणा…या अस$•य
धमžपEकी, कोणOयातरी एक ‰कवा एका¥kा जा?त धमžJया (कोणS अािण -कती * OयIनाही माहीत
नाही), `साराला S मदत करतात. अामJया मS, राMयकOय[T, अापRया सावज
h -नक भPिमnत,
MयापासPन लोक सव[-धक ब…या गो•ी अािण कमीत कमी वाईट गो•ी िशकतील अस$ Oयाला मनापासPन
वाटत$, Oया धम[ला अा‹य €ावा. अािण pहणPनच तो ?वत:चाच धमh -नवडील अस$ नाही. अथ[त
?वत:चा धमh चIगला अा* अािण Oयात काही -हणकस नाही, अस$ Oयाला वाटणारच. पण ?वत:चा
धमh -कती चIगला अा* हा `Šन OयाJयाप7ढj नसPन, तो ि शकवRयास लोक OयातPन -कती चIगल$
िशकतील हा अा*. चचh अॉफ इ$गड
_$ ची ि शकवण अािण अ$तaयव?था
h
?कॉटल$डJया चच¥kा
h
उजवी
अा*, अस$ Oयाच$ मत असP शnल. पण समजा ही गो• Oयाला माहीत अ9ल, की एखा€ा एरि?कन
‰कवा &RमसT
h ि ³?ती धम[ची मPलतzव$ सI-गतली, तर ?कॉ-टश लोक लkपPवक
h अािण भा-वकपणj
ऐकतील, अािण याउलट चचh अॉफ इ$गड
_$ चा पIढरा डगला प7सटता जरी -दसला ‰कवा ि लटज~ची एक
अोळ जरी क}णी pहटली तरी अारडाअोरड अािण द$गा होईल अािण ि म-न?टरJया कानाशी ?ट7ल$
अािण िशaयाŠयाप अादळतील, तर ?कॉ-टश चचमcd
h
OयाJया मS दोष असPनही OयापासPन लोक बर$च
काही ि शकतील, अािण -नद ष चचपासP
h
न काहीही ि शकणार नाहीत, असा -वचार OयाT nला तर तो
शहाणपणाच ठ¢ल. ि शकवLयाचा *तP माणसIनी ि शकाव$ इतकाच अा*, अािण Mया माग[T •Rयास
लोक असOयाला अ-धक घ¯पणj िचकटPन राहतील, Oया माग[T सOय िशकवLयाचा अा#ह फोल अा*.
या तzवIन7सार, अाpहाला अस$ वाटत$, की एखा€ा राMयशाy¤ाला, चचh अॉफ इ$गड
_$ ब´ल िम. ग_ड
e ?टोन
यIना िजतका अादरभाव वाटतो OयाJया अ$शभरही जरी न वाटला, तरी ती न• करLयाJया `यOनIना
तो कदािचत कसPन -वरोध करील. -तचा उगम कसा झाला याब´ल अशा राMयशाy¤ाला प7री
मा-हती असRयाम7ळj, तो -तJयाकडj इतbया भाबडjपणाT पाहणार नाही. उतावळj स7धारणावादी अािण
लोभी, महzवाकIkी, स$-धसाधP राजकारणी यIनी ि घसाडघाईT n'Rया तडजोडीतPन -तचा जlम
झाला अा*, * Oयाला ठाऊक अ9ल. -तJया इ-तहासाJया `Odक पानात बर$च काही दोषा?पद Oयाला
सापडjल. -वqकब7sीची बPज राखPन -तची सगळी कलम$ माlय करण$ अापRयाला शbय नाही, अस$
कदािचत Oयाला वा•ल. अTक ि भlनमतवा€Iसाठी -तची दार$ ख7ली करLया& o o `यOन झा', S
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सगळj `यOन फसाqत याचा कदािचत Oयाला Xद अ9ल. चचJया
h
aयवहारास$ब$धी& -त& नी-त-नयम
ही एक nवळ मानवी स$?था अा*, अस$ Oयाला वाटत अ9ल. -तJयामा• अपॉसलIपासPनची साखळी
अा* या अाधारावर तो -तच$ समथन
h कœ शकणार नाही, कारण ही साखळी पPणपणj
h
कपोलकिRपत
नाही, याची Oयाला खा]ी न9ल. -तJयात एकवाbयता अा* या अाधारावर तो -तच$ समथन
h कœ
शकणार नाही, कारण -तJयातील एका प$थाच$ रोमJया चचपासP
h
न ि जतक‘ अ$तर अा*, अािण •स…या
एका प$थाच$ ि जनीaहाJया चचपासP
h
न ि जतक‘ अ$तर अा*, OयI¥kा या दोlही प$थIच$ एक¬कIपासPनच$
अ$तर जा?त अा*, * Oयाला माहीत अ9ल. पण -तला उखडPन टाकल$ तर -तJयाऐवजी मोक¡या
झा'Rया जा•त o काही उगqल, Oया¥kा ती अ-धक `माणात सOय अािण कमी `माणात असOय
िशकवS, अस$ Oयाला वाटत अ9ल. -तJया अाकषक
h समार$भIम7ळj अािण `वचनIम7ळj रा•Åीय मनावर
होणारा प-रणाम हा सवसाधारणपणj
h
अ-तशय चIगला अा*, अस$ Oयाला वाटत अ9ल. §रवरJया
`IतIत -तचा प-रणाम लोकIना स7स?$ क•त करLयात होतो, अस$ Oयाला वाटत अ9ल. जर ती न• nली
तर -तJया म$डपाखाली अस'' ब¢च9 लोक सवच
h धा›मक उपचार -वसœन जातील, अािण
Oयाही¥kा जा?त लोक हaयासी अािण मा•-फœ भ«§$Jया नादी लागतील, अस$ Oयाला वाटत अ9ल.
ि³gन 9वकामcd असायला हqत S सगळj सÚóण अाज िभlनमतात अस'Rया धमग7
h œ$मcd अाढळतात
* जरी OयाT अान$दाT माlय nल$, तरीही Oया अादशवत
h
माणसIची बौिsक अािण नE-तक ग7णवWा,
`?था-पत चचJया
h
अ`Oयk `भावाम7ळjच वाढPन अाताJया उ$चीवर ि ?थरावली असावी, अस$ कदािचत
Oयाच$ मत अ9ल. अािण जर, चचh अॉफ इ$ग_$ड अचानक बाजPला सारली, तर िज• अाप' सpनर अािण
a*टली `भ=ती -बशप होS OयIची जागा घjLयासाठी डॉड-रज अािण हॉRस dतीलच, अशी कदािचत
Oयाची -बलक}ल खा]ी न9ल. जगातील सवh सरकारIनी जी म7•य उ-´•$ सतत डो¡यIसमोर ठjवली
पा-हoत, OयIना बाध न dऊ ‚ता, अाpही Mया फाय€Iच$ वणन
h n'ल$ अा* S फाय‚ ि मळP शकतात,
‰कवा अाWाJया aयव?•त थोडा फÔरफार nला तर ि मळP शकतील, अस$ Oयाला वाटत अ9ल. इतक‘च
नa*, तर Mया स$?•ला लाख«Jया Ãदयात खोलवर ?थान अा*, ती स$?था समाजाचा पायाच हलPन
िखळिखळा nRयाXरीज -नकालात काढण$ शbय नाही, अस$ही Oयाच$ मत असP शnल. अािण
?कॉटल$डJया चचला
h पा‰ठबा ‚Lयासाठी Oयाला -नदान -ततकीच सहज कारण$ ि मळP शकतील. एका
सरकार& एकाच qळी दोन धमस$
h ?थIशी स$ब$ध असण$, या गो•ीच$ समथन
h करLयासाठी Oयाला
क}ठRयाही कराराचा अाधार घjLयाची जœर पडणार नाही. Mया चचमcd
h
डॉ. हबट
h h माशh अािण डॉ.
डe-नयल -वRसन * दोघjही -बशप होऊन •' अा*त, Oया चचJया
h
समथकाT
h
या गो•ीब´ल मनात
‰कतP राÀ ‚ण$, यात Oयाला काही त-य वाटणार नाही. तो OयाJया तzवाचा याहीप7ढj बराच पाठप7रावा
करील. अायलडमधील
µ
कºथिलक धमग7
h œ$ना सरकारी -नधीतPन पE9 €ाqत, या लॉडh Éािlसस इगरटन
यIJया `?तावाJया बाजPT मत €ायला १८२५ साली तो तयार झाला असता; अािण असा -नणय
h
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१८२९ साली घjतला •ला नाही याब´ल Oयाला फार -वषLणता वाटत अ9ल.
अािण या `का¢, अामJया मS, अामJया तzवIना अन7सœन, इ$ग_$डच$ ‰कवा ?कॉटल$डच$ चचh बरखा?त
करण$ * अOय$त अन7िचत ठ¢ल, अशा -न.कष[पयत
µ हा राMयशाy¤ dऊ शnल.
पण जर, जगाJया क}ठRयाही कोप…यात अशी रा•Åीय धमस$
h ?था अ9ल की ि जJया अ-धपOयाखाली
असणा…यापEकी चार प$चमIश माणस$ -तला पाख$डी समजतात, जी तलवारीJया बळावर उभार'ली
अा* अािण तलवारीJया बळावर उभी अा*, ि जJयाम7ळj धमžतर$ ि जतकी होतात OयाJया •mपट द$•
होतात, `च$ड पEसा अािण सWा असPनही अािण ज7लमी काय‚ अTक वषžपासPन पाठीशी असPनही िजला
अापRया मतIचा `सार करLयात यश अा'ल$ नाही अािण अाप' अन7यायी राखPन ठjवण$ही šताच$च
जम'ल$ अा*, ि जJया-वषयी इतका साव-h ]क -तटकारा अा* की -तJया काय‚शीर मालमWj-व:s
लIड™ालबाड™ा अािण -वcव$स गEर समज' जात नाही, ि ज& धमग7
h œ बोडbया {भतCप7ढj `वचन$
करतात अािण बायोTटJया बळावर कशीबशी जगLयाप7रती िमळकत करतात; तर अामJया मS, अशा
धमस$
h ?•च$ अामJया तzवIन7सार समथन
h करण$ अशbय अा*, * अाpहाला कबPल कराव$ ला•ल. अशा
चचशी
h ?वत:ला बIधPन घjणा…या सरकारT •çयम उ-´•ापायी अापल$ `ाथिमक उ-´• बाजPला सारल$
अा*, अािण Oया& o प-रणाम झा' अा*त S क}णाही चाणाk माणसाT अाधीच वतव'
h
असS, अस$
अाpही pहणP. `ाथिमक अािण •çयम उ-´•IपEकी काहीही साcय होत नाही. लोकI& अाcयािOमक
अािण ऐ-हक -हतस$ब$ध सारXच रखडतात. माणसIची मन$ चचकडj
h
अाक•• होLयाऐवजी सरकारला
-वटतात. स7aयव?था, शIतता, एकी * o -हतस$ब$ध जोपासण$ शासनकOयžच$ प-हल$ काम अा*, OयIना
श7s धम[Jया `सारासाठी -तलIजली -दRयान$तर, अTक वषžJया अन7भवIती अापण वा?तवात
असOयाचा `सार करीत होतो, * माlय करण$ OयIना भाग पडत$. अशा चचची
h ि शकवण ि जतbया
`माणात शहाणपणाची अ9ल, ि जतbया `माणात qडगळ अािण हा-नकारक अ$ध‹sIकरवी -तला
-वरोध nला जात अ9ल, -ततbया `माणात Mया धोरणाम7ळj एक चIगला *तP अापRया नEस©गक
बल?थानIना म7कला, Oया धोरणा-व:sचा य7िbतवाद अ-धक सबळ होतो. o लोक शासनकOयžना
सOयाJया `सारासाठी सWा वापरLयाचा उप‚श करतात OयIनी * लkात ठjवाव$, की असOय *
एकट्या सOयासमोर जरी कमजोर पडत असल$, तरी सOय अािण सWा यIJया य7तीला प7œन उरत$ असा
अन7भव अTकदा अा'ला अा*.
अामJया तzवIना धœन चालणारा राMयशाy¤ न कचरता अस$ pहणjल, की अाpही Mया चचच$
h वणन
h
nल$ अा* S उभारायलाच नको होत$. याJयाप7ढj मा] अाpही OयाJया वतीT बोलP धजत नाही. * OयाT
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-वसरता कामा नd, की जगात अशा अTक स$?था अा*त की Mया उभारायलाच नको होOया, पण
एकदा उभारRयान$तर ि घसाडघाईT Oया खाली पाडRया जाऊ नdत; अािण Mया अ-न•ाच$ वारण
करLयाची अापRयाला तािzवक उम~ dS, Oयाची तीõता कमी करLयावर समाधान मानण$ *च
अTकदा aयवहारात शहाणपणाच$ ठरत$.
अाpहाला o pहणायच$ S pहणPन झाल$ अा*, अािण MयIJया मनIत एक¬कIब´ल अाकस नाही अशा
`-त?पcयžJया सौजlयपPणh भावTT ि म. ग_ड
e ?टोन यIचा -नरोप घjण$ इतक‘च बाकी अा*. अाpहाला
OयIची मत$ अमाlय अा*त, पण OयIJया `¤jच$ अाpहाला कौत7क अा*; OयIचा `ामािणकपणा अािण
कनवाळPपणा यIब´ल अाpहाला अादर अा*; अािण सा-हOय अािण तzवचचसाठी
¸
काहीच मोकळा qळ
न रहावा इतn S राजकारणाJया धबडZयात हरवPन जाऊ नdत, अशी अाpही अाशा बाळगतो.
❈ ❈
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टीपा
मोिलएरच( 'Le Misanthrope' ) नाटक यमकय/गल
/ 1म23 (rhymed couplets) 5वभाग7ल(
अा). उदाहरणाथ,= ?सAया अ(काची स/Cवात अEFGतHया Iया भाषणाK होL, MयातEया प5हEया दोन
अोळी अशा अा)त:

Madame, voulez-vous que je vous parle net?
De vos façons d'agir, je suis mal satisfait.
म • दाम • व/ • 7 • वQ • क • ज • वQ • पा • ल= • K
द • वो • फT • सॉV • द • जीर • ज • Gवी • माल • सा • 5त • GफW
य1त अथXत 'K' अािण 'GफW' ) यमक अा), अािण YM3क अोळ अ7Zझ1\ाइन व^_ात अा). या
व^_ाHया 5नयम1न/सार YM3क अोळीत बारा वाabणQ (syllables) असाcत अशी अdeा अा). पर(त/
YMयeात मोिलएरKच हा 5हfब काgकोरपणb स1भाळ7ला नाही; उदाहरणाथ,= वरHया ?सAया
अोळीत बारा वाabणQ अा)त, पण प5हलीत अकराच अा)त. (िजh वाabणQ स/g होतात, 5तh5तh मी
• अशी खQण j7ली अा).) या बाबतीत नाटकात बराचसा सkलपणा अा); अ23म23 काही अोळी
वाजवीdeा ल1ब अा)त, तर काही अाखQड अा)त.

मQळ नाटकाHया पाच अ(क1त ि मळQन अ(दाm अठराf अोळी (oहणm अ(दाm नऊf यमकय/गल
/ ()

अा)त. ही रचना इh5तh म/qाम थोडी 5वGकटव7ली अा). उदाहरणाथ,= प5हEया अ(कात एj
5ठकाणी अशा अोळी अा)त:

&फिल)त:
वोr पातs ए फोत=
ए प, पार सा काबाल, अाtrbKर…
अ,-.त:

इल नाoपोत.=
यात 5फिलtतची प5हली अोळ अािण अEFGतHया YMय/_राची अोळ य1त यमक अा), पण मधली
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यात 5फिलtतची प5हली अोळ अािण अEFGतHया YMय/_राची अोळ य1त यमक अा), पण मधली
अधवट
= रा5ह7ली अोळ कशाशीच ज/ळत नाही.

❊
माvया भाष1तराम23 मी YM3क 'यय/'च( भाष1तर 'यय/' Kच j7ल( अा). उदाहरणाथ,= मQळ स(5हLत

?सAया अ(काची स/Cवात होताना अEFGतHया तwडी चार यय/ (oहणm अाठ अोळी) अा)त, अािण
भाष1तरातही Mया 5ठकाणी Kमj चारच यय/ अा)त. मQळ स(5हLत याप/ढb अEFGतला Fिलyन एका

यय/K YMय/_र zL, अािण भाष1तरातही Lच करL, इMया5द. Mयाचबरोबर ि जhिजh यय/(ची रचना

मोिलएरK 5वGकटव7ली अा), 5तh5तh मी भाष1तरातही ती Kमकी तशीच 5वGकटव7ली अा).
या अथXK मQळ स(5हLच( ) 'सम{लोकी' भाष1तर अा) अस( oहणता 3ईल. अ(क1ची स(}या, Ycश1ची
स(}या, पाr1ची नाव( अािण 3ण(जाण( ) सव= काही त(तोत(त म/ळाबर~क•म अा).

YM3क अोळीत वाabणQ 5कती असाcत याची मी पrास ठbव7ली नाही, कारण (वर oहटEयाYमाणb)
मोिलएरKही ती ठbव7ली नाही. अ7Zझ1\ाईन वाच€याची एक ठरा5वक लय असL; पण 5तचा

अथXत इh काही उपयोग नाही, L•हा अोळी कशा oहणायHया ) वाचकाK थोडाफार Yयोग क‚न
ठरवाव(.

या भाष1त5रत नाटकाचा कॉपीराइट जरी माvयाकडb असला, तरीzखील L र(गम(चावर अाणQन
पाहाव( ƒकवा Mयाच( Yकटवाचन कराव( अस( क„णाला वाटEयास Mयासाठी माझी परवानगी घb€याची
गरज नाही.

– जयदीप िचपलक†ी
❊ ❊
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माण$सघाणा,

अथ)त +ा,सक ,.यकर
─────────────────────
❖ अ1क प,हला ❖
─────────────────────
.5श प,हला
(र"गम"चावर )फिल,त अािण अ012त.)
)फिल,त:

अाता 3? काय झाल" त8ला?
अ012त:

9 बघ, माझा नाद सोड
)फिल,त:

पण – अढी घालDन बसायची कसली ही खोड?
अ012त:

)नघDन जा इथDन, सोड अगदी मला –
)फिल,त:

पण ऐकKन तर घL, िचडतोस कशाला?
अ012त:

माझा मी िचडणार, नाही ऐकणार काही
)फिल,त:
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)फिल,त:

त8झा हा )तरसटपणा मला समजत नाही

सOगतो त8ला )नPDन, जरी असलो अापण िमQ –
अ012त:

अापण अािण िमQ?! S! Tवढा हा त8झा, गUरसमज )विचQ
अाVापयत
W भY असलो, अापण दोघL जवळ

त8[या 2वभावाच" अाता उघड" पडल"य )पतळ

त8झा र2ता ,यारा अािण माझा र2ता ,यारा

)कड]या त8[या मनाम^_ नको मला थारा
)फिल,त:

तD `हणतोस, अ012त, इतकी काळी माझी करणी –
अ012त:

अ3, शरम वाटो त8ला, पोटात घLवो धरणी
Pमा कधी नाही त8ला, वागण" त8झ" खोट"

शहाbयास8रcया माणसOनी रोखावी 3 बोट"
कdणा पाहता तD मारावी अ2वलप"थी िमठी

सगfयO वाg अस)तल त8मhया शतज,मीhया गाठी
अाणाभाका, वचiकवi, स8खलहरjk वदनी भाव

lLहत8पाचा )दवा भडकला, mLमजलाi भरली बाव
पण मी न"तर noहा प8सतो, कोण ब3 9 राव?
डोकp खाजवDन अाठवD पाहतोस, तD cयाच" नाव

पाठ cयाची वळली `हणता, )वटतो त8झा गोडवा
मग तो तगला की qला, नसr कसली पवs
अाप0याशीच झालो, अापण दगाबाज

िभकार बनाव सगळा, कोळDन tयायली लाज

अस0या बाबतीत कधी काळी, ठरलो जर मी दोषी
शमDन
v जाऊन माझी मला, xऊन टाकीन फाशी!
)फिल,त:

मा[या मr हा नo9, फाशीएवढा ग8,हा
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मा[या मr हा नo9, फाशीएवढा ग8,हा

जzजसा9ब क{पा करा, )वचार करा प8,हा
नका लावD टOगणीला, जीव माझा राया

नको अाता अा`हावरी, वध2त"भाची छाया
अ012त:

त8[या )वनोदब8}ीवरती, धरलीय वाटत" साय
)फिल,त:

मग तDच सOग अाता, मी कराव" तरी काय?
अ012त:

असD ~ावा mOजळपणा, यािच मनी यािच xही

•दयामधDन अाल" न1ल, तर नकाच बोलD काही
)फिल,त:

noहा कोणी घालDन _तो अाप8लकीचा ब8रखा

kहरामोहरा ठLवला पा)हn अापण cयाhयासारखा
श€दावर श€द ठLवला पा)हn, नोgवरती नोट
त•डxखल" हसल" पा)हn लावDन मधाच" बोट
अ012त:

पण मला नाही ख8णावत 9 m)थतयशOk र2r

च‚ बाज8ला ढ•गी बगळL, प8चाट अािणक स2r

Sा बगfयOk लचकत म8रडL पाƒन अवतीभवती
मना अाव„ क1 कळLना, होईल वाg वOती
त•डxख0या गळा†टjk 9 दानशDर दलाल
ग8लग8लीत गtपOk 9 को)कळकpठी कलाल

सव‡ठायी समभाव ठLवणा3 9 त•डप8n गाजरपारˆ

माणDस सhचा असो वा च"गीभ"गी, यOना दोघLही सारˆ
9 अम8क‰ठ xतील पाहा त8`हाला, अाŠलगन घनदाट
आदर अािण lLहाhया बाता मारतील अफाट
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आदर अािण lLहाhया बाता मारतील अफाट
पण अस0या या mLमाची काय Œकमत मोठी

जर हाच ˆळ होणार अ1ल गो`याग"tयासाठी?
zयाhया अ"गी अ1ल Œकिचत, 2वािभमानी बाणा

cयाला िशसारी अाणील हा बाजा„ lLहाचा घाणा
अस0या mLमाची नसr काही मात€बरी
zयाम^_ असतो mc_क जण वाgकरी

शहा)नशा क„नच )दला पा)हn स,मान

zयाचा मान सव‡साठी, cयाचा मान कवडीसमान

2वत:वर जो ला•न घLतो, Sा खोटŽा )वनयाचा बोजा
तो मा[या नज3तDन, उतरलाच `हणDन समजा

सोन" कोणत", कोळसा कोणता, यOना नाही तमा

अस0या भ8]कड सबगोल"काराला इ• नाही Pमा
म8•ा थोड]यात असा, की मी अा9 खास

जगिमQाबरोबर ‘Qीची मला नाही अास
)फिल,त:

जगाम^_ राहणा’यान" जगासारख" रा)हल" पा)हn

चार शहाणL `हणतील तशी चाल अापली ठLवली पा)हn
अ012त:

मी `हणतो )ब0कdल नाही, अापण झाल" पा)हn खtपी
उघडL पाडD िमQ ल8“L, ढ•गी अािण ”टtपी

मनावर नसाव" माणसाhया खोgपणाच" •जळ
बोलbयात cयाhया )दसावा अ"तर"गाचा तळ

त8`हाला n वाटत", cयाची xऊन टाका ख8ली कब8ली

नका cयाला गाडDन टाकK, oयाज2त8तीhया )ढगाखाली
)फिल,त:

पण सहसा गो– अशी होr, की अिभmाय जर )दलात खरा

लोक सगळL कdिcसत हसतील, अािण चो„न घLतील भकन
— नजरा
नाही चालत oयवहारात, इतका सcयवचनी बाणा

झाक0या म8ठीत मन लपवा, यातच खरा शहाणपणा
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झाक0या म8ठीत मन लपवा, यातच खरा शहाणपणा
रोज हजार लोकOसमोर, कोण बोलणार 2प–?
अम8क नाही उिचत अािण तम8क अा9 अिश–?
अ1ल समज कdणाब•ल त8ला प]का )तर2कार
तर तD cयाला काय 9 त•डावरती सOगणार?
अ012त:
हो –

)फिल,त:

काय?! त8[या मr अापण, िमळDन सOगDया एिमलीस
नको इतकी नटDस बाई, वय झाल"य चाळीस

˜राण होतात बघDन सा3, त8[या त•डची पावडर
अ012त:

m™नच नाही –
)फिल,त:

अािण सOगDया डो)रलास, की अ3 मDखबहा•र
v
भ"पकस8"दर
शौयv त8झL 9 लोकोVर अन्, तव सदनाk „प मनोहर

ऐकdन )वटला नाही अज8नी, असा न कोणी उरला पामर
अ012त:
अलबत!

)फिल,त:

तD म2करी करतोयस –
अ012त:

म2करी ना यात कणाची

राव असो वा र"क असो, ठLवी न मी पQास कdणाची
n• जातो r•, दOिभकता 9 mचिलत )वV

डोळL जळती उœLगाi, खवळ8न उठr माझL )पV
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डोळL जळती उœLगाi, खवळ8न उठr माझL )पV

स"भा)वत अन् स,मा)नत 9, बघ8नी cयOk चाळL लोचट
िचV िख,नr, 2थUयv लोपr, •दयावरती पस3 सावट
च‚कडL )दसतो मला नागडा 2वाथ,v लOगDलचालन,

अ,यायाच" •शरम समथन
v अािण सžयrच" )नदsलन
मी अाता जातो )नघDन, अाजhयाअाज रातोरात
Sा नालायक जगाhया मारतो एक Ÿीम8खात
)फिल,त:

त वŠचतनी क¡Oतrत या नाही मजला राम
रड¢ अप8Y वदन बघोनी हसD लोटr जाम

बघ8न अापणा मला अाठ¢ 'नव’यOची शाळा'

दोन ध£वOवर भाऊ दोघL, cयOचा अजब िजoहाळा
zयOhया –
अ012त:

सोड बाबा, सोड अाता, )थ0लर या त8लना
)फिल,त:

पण मी `हणतो, तDच सोड या अवाजवी क0पना
जग नाही बदलायच", तD )कतीही Tलीस टीका
जर 2प–व]rपणाचा त8ला फार अ1ल प8ळका

तर एक सOगDन टाकतो – थोडL अावर 9 )वलाप

अाजDबाजDhया ऐकणा’यOना, हसDन हसDन लागrय धाप
समाजनीती बदलावी, 9 अ1ल भY त8झ" ल¤य

पण प)रणामी तD होतोयस माQ, कdk–Lच" भ¤य
अ012त:

फार छान, फार छान! मला अगदी 9च हव"

अशी वातs ऐकKन xखील मला 2फdरण _त" नव"
Sा Pणी तरी मला, सगfयOब•ल अा9 घ£णा

उलट मला वाईट वाgल, कdणी `हटल" जर शहाणा
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उलट मला वाईट वाgल, कdणी `हटल" जर शहाणा
)फिल,त:

एकKण – मानवजातीब•ल त8झ" मत बर" )दसत नाही
अ012त:

)तचा )वचार जरी Tला तरी अ"गाची होr लाही
)फिल,त:

तर त8झ" `हणण" यात होr mc_काचीच गणती?
नाही कdठला पामर कdठL अपवाद2पती?

न जाणो असDही शTल असा कdणी मन8¥यmाणी –
अ012त:

नाही. मी `हणतो अा9त सगळL एकाच माळLk मणी
cयातY अा9त काही, चोरg अािण पाजी

अािण बाकीk सा3 ष"ढ, ठLवतात यOची मज¦

मी `हणतो, माणसाhया 2वभावाला लागलीय काही कीड
जर §–ाकार पा‚न xखील, _त न1ल cयाला चीड
zया सो~ा)व¨} माझा, कोटsत चालD अा9 दावा
cयाचा मानमरातब न82ता पा‚न ©यावा

एवढ" माQ कdणीही अोळखाव" सहजासहजी

सžय म8खवट्यामागचा हा इसम अा9 पाजी
मधाळ cयाk श€द अािण गरगरणारी ब8ब8ळ"
क1 दडवD शकतील, cयाच" अ"तर"ग काळ"?

घोळात घLऊन घबाड लाटDन घ8सलाय हा िशरजोर

खोडªात ठLवbयाhया लायकीचा हा खोटारडा हरामखोर
िभकारचोट ध"~Oवरती पUशान" मारल"य अस" )गलीट

नी)तमVा शरमDन जाr, अािण ग8णवVLला _r फीट

कोणी )कती िशoया घाला, बोला cयाला काहीबाही
cयाची बाजD सOभाळायला, कdQ" धावDन _णार नाही
कdणी `हणा पाजी अा9, )नयत अा9 Sाची बरबाद
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cयाची बाजD सOभाळायला, कdQ" धावDन _णार नाही
कdणी `हणा पाजी अा9, )नयत अा9 Sाची बरबाद

लोक `हणतात अगदी खर", अा`ही कdठL घालतोय वाद?
इतकp सगळ" होऊन स8}ा, वाकdडकbयाच" चालल"य •श
अागत2वागत क„न घLतो, )दवाणखा,यात च"च8m¢श

खच8न
v प8सट श€द जरासा, िज• िमळणार अ1ल भVा
)त• हा िशरलाच समजा, ग8णव"ताचा कटव8न पVा
चौफ«र असcयाk डOगो3, ”तफs अनाचाराk ढोल

काय सOगD, कशा सOगD, मा[या मनाhया जखमा खोल
सगळ" बघDन वीट _तो, डो]याम^_ जाr सणक

माणDस बघDन वाटD लागत", वाळव"टात जाव" तडक
)फिल,त:

बाबा3! रीत जगाची नको ध„ 3 इतकी Šभगाखाली
)करण दाटता यम)नयमOk कर¬ -यालख8शाली

mप"च अ"मळ )ढसाळ असतो, ही नच ल¥करशाळा
च8कता माण8स, चळता थोडा, क¨या काणाडोळा

)नयमप82तका बाधा oहावी Œकिचत लविचकrची
कडLलोट हा नU)तकrचा करतो सगळी गोची

)व¢क `हणतो करा सबDरी, टाळा दो,ही टोकp
वतन
v करbया थ"ड राƒ x खO~ावरच" डोकp

ज8,या काळk द"डक `हणn िचलखत लोख"डाच"

नoया मनDhया मOसल तन8ला भारी cयाचा जाच
अा`हा पामरा नको ब3 हा इतका खडतर वसा
काळास"® )नवळा थोडL, प8रr ताठर नसा

लोक `हणतील त8[यासारखा कोणी नाही ख8ळा

तD जर का उघडD पाहशील जग”}ाराची शाळा

मला अशा रोजच )दसतात, )नदान श"भर बाबी
zयOhया पोटी लपली असr कसली तरी खराबी
अाय8¥याhया गाडªाची कdरकdर करतात चाकp
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अाय8¥याhया गाडªाची कdरकdर करतात चाकp
पण नाही कधी )फरवDन घLत, मी माझ" डोकp

मला नाही पदरी ©यायचा, लोकस8धारणLचा वसा
मी माणDस चालवDन घLतो, जसा अ1ल तसा

व£था िचडिचड करbयाचा, त8ला प]का जडलाय अाजार
माझी असr शOतव£Vी, मग दरबार असो की बाजार
अ012त:

zया त8[या या व£Vीk, बडवतोस मोठL ढोल

)तचा xखील Toहा तरी, ढळत न1ल का समतोल?

दाखला `हणDन अस" समज: कdणा िमQान" रचला बनाव
त8झा ह]क लाटbयासाठी पाठीमागDन घातला घाव

त8[या)व¨} पस„न )द0या खोटŽानाटŽा कपोलकथा

तर इतका थ"ड राहशील तD? भडTलच ना त8झा माथा?
)फिल,त:
n दोष त8ला ख8पतात, r )दसत असतात मलाही

पण जो मानवी 2वभाव अा9, cयाला काही उपाय नाही
उतावळी )गधाड", उनाड माकड", ¯Kर लOड°यOचा थवा
9 सगळ" बघDन मला, िजतपत राग यायला हवा

)ततकाच _तो राग मला, बघDन माणसाचा बhचा
हावरट, )व)ध)नषLधशD,य, अािण ल8hचा
अ012त:

काय?! कdणी मला ल8बाडाव", कापावा माझा िखसा

अािण मी फ]त – जाऊ x! अापला गtप बसतो कसा
त8[याबरोबर वाद `हणn, ¢ळLचा ˆळख"डोबा
)फिल,त:

माझ" थोड" ऐकशील, तर िज†वर ठLवशील ताबा
त8[या m)तवादीवरचा, गहजब थोडा कमी कर

अािण खट0याच" काय होत" यावर जा2त जोर धर
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अ012त:

9 माQ न]की, मी )तकडL xणार नाही लP
)फिल,त:

पण तD अस" `हणशील, तर कोण घLईल त8झा पP?
अ012त:

”सर" कोण? सcय, अािण माझा ,या±य अ)धकार
)फिल,त:

`हणn ,यायाधीशाला तD 2वत: नाही †टणार?
अ012त:

कशासाठी? नाही का माझा दावा, श"भर )ह21 प]का?
)फिल,त:

r ठीक, पण कार2थानOपासDन त8ला होऊ शकतो धोका
अािण –

अ012त:

नाही करणार मी‚न काही, एवढा माझा )न²य ठाम

अ1ल एकतर खरा ƒकमी, नाहीतर खोटा माझा दाम
)फिल,त:

यावर ठLवD नकोस िभ2त
अ012त:

पण माझी बाजD अा9 रा2त
)फिल,त:

त8झा शQD अा9 पाजी,

अािण कdणी सOगाव" cयाचा कpपD –
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अािण कdणी सOगाव" cयाचा कpपD –
अ012त:

मला cयाची नाही काळजी –
)फिल,त:

तD फसवतोयस 2वत:ला –
अ012त:

एकदाच आता Sाचा, लावDन टाकतो सोPमोP
)फिल,त:
पण –

अ012त:

मला उलट बर"च वाgल, जर हरला माझा पP
)फिल,त:

अ3, पण तरी –
अ012त:

अा9त का कdणाhया इत]या )नयती काfया

की क„ धजतील मा[यावर अ,याय )दवसाढवfया
की )तथवर _ऊन ठLपली अा9 माणसाची ब8भ8Pा

खट0याबरोबर या सा’याची अापोअाप होईल परीPा
)फिल,त:

काय माणDस अा9!
अ012त:

मी `हणतो हरकत नाही, पUसा जरी ®ला

एक फ]त मजा `हणDन, ह„न बघD खटला
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)फिल,त:

अ012त, लोक noहा ऐकतील 9 त8झ" बडबडसQ
roहा तD न]की होशील, cयOhया टवाळीला पाQ
अ012त:

थ³ा करतील r करोत बापडL –

)फिल,त:

r एक असो – पण, त8झी ही )बकट स वपरीPा
जी सा’यOनी उतरावी अशी त8झी अ¬Pा

ही त8झी सcय)न´ा, की िजचा जयघोष करतोस सदा

)दसr का cया µीम^_, िजhयावर तD अा9स )फदा?
मला माQ Sाच" रा‚न रा‚न नवल वाटत"

की जनरीतीशी त8झ" )वfयाभोपfयाच" नात"

माणसOत राहण" त8[यासाठी, जणD काळ" पाणी

पण तरी त8ला अावडLलशी, †टली एक त¨णी
पण इत]यावर स"पत नाही अा²यsची बाकी

कारण त8झी )नवड अजब अा9, 9 माQ न]की
त8[यावर ल³¶ अा9, स82वभावी एिलअा,त

त8झा )वरह झा0याम8ळL अा·सनोए पडलीय क¡ा,त

cयOना तD अo9रतोस, zया पड0या अा9त गfयात

अािण 2वख8शीi लोळतोस, 1िलqनhया जाfयात

वागbयाबोलbयात ती `हणn प]की प¸)रसची नार
खवचट कोटŽा अन् )व§मOची सततची स"ततधार
zया सा’या नख’यOच", त8ला अा9 वावड"

cयOची ती प³राणी, 9 बरीक कसल" कोड"?!
)तk दोष तD बघतच नाहीस, की माफ करतोस बघDनही?
की )तची जा• अशी, की उणीव उणीव राहात नाही?
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की )तची जा• अशी, की उणीव उणीव राहात नाही?
अ012त:

तस" नाही. cया त¨ण )वध¢चा मला अा9 खरा लळा
पण )तhया दोषOकडL मी नाही करीत काणाडोळा
)तला पाहताच उसळतो मनात भावiचा भडका

पण दोष )तk मी पा)हY अा9त, अािण Tली अा9 टीका
पण झालोय मी नामोहरम, अगदी करतो कबDल

मला वाटत" मा[यावरती, टाकली आ9 )तi भDल
लहानसहान Q8टी )तhयात अा9त ख’या हजार

पण )तhयावरhया mीतीचा जडलाय मला अाजार

अा9च )तची गोडी अशी, अािण – )तhया मनीk डाग काळL
झट)दशी ध8वDन जातील, मा[या mOजळ mLमाम8ळL
)फिल,त:

इतकp जरी तD साधल"स तरी मी `हणतो •हVर –
)तच" त8[यावर mLम अा9 अस" त8ला वाटत" का?
अ012त:

– हो तर!

मला तशी खाQी नसती, तर मी mLम Tल"च नसत"
)फिल,त:

मा,य. पण )तला तD अावडतोस, यावर त8झी अा9 िभ2त

तर पा‚न )तk बाकी इhछ8क, का उठr मनात खळबळ?
अ012त:

कारण, •दय माझ" `हणत" मला, ती सतत हवी जवळ
मनात मा[या खोल उमटr, अन8रागाची गाज

अािण 9 )तला सOगbयासाठी मी इ• अालोय अाज
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)फिल,त:

पण समज अ012त, थोडी मा[या कलान", जर तD Tलीस )नवड

तर मी `हणLन, )तhया ब)हणीच", एिलअा,तच", पारड" अा9 अ)धक जड
तD )तला अावडतोस; िशवाय ती अा9, शहाणी अािण स8शील
)तला जर m)तसाद )दलास, तर न]की स8खी होशील
अ012त:

खर" अा9. तD n `हणतोस rच, मला सOगr माझी ब8}ी
पण ब8}ीचा काय उपयोग, noहा होr mLमाची oयाधी?
)फिल,त:

त8ला अाशा अा9 खरी, पण मला श"का अा9त दाट
कदािचत –

─────────────────────

.5श 7सरा

(अोरॉ,त _तो.)
अोरॉ,त:

मला )तकडL कळल", की करbयासाठी बाजारहाट

®ली अा9 एिलअा,त अािण 1िलqन यOची ”]कल

अापण अाहात इ•, 9 कळताच लढवली मी श]कल
अािण अ2सा हजर झालो, त8`हाला सOगbयाकरता

की मा[या •दयावरती, अा9 त8मची )नर"कdश सVा
अािण इhछा अा9 अ"तरीची अशी माझी mखर
की लाभावी अाप0या अनमोल lLहाची पाखर

स8tत ग8णOची कदर होऊ x, अशी अास ही मजला ला®
`हणDन `हणतो दोह•म^_, )वणY जा¢ 3शीमधा®
उcकटri सादर करतो, मा[या ‘Qीचा हा अा9र
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उcकटri सादर करतो, मा[या ‘Qीचा हा अा9र

खाQी अा9 अशी मनोमन, नाही करणार अापण अo9र
(9 भाषण चालD असताना अ012त 2वत:hयाच त"ºीत असावा, अािण

अोरॉ,त अाप0याशी बोलतो अा9 याची cयाला जाणीव नसावीस" वाटत".)
अहो, अाप0यालाच अा9 उ•LशDन ही माझी याचना
अ012त:
मला?

अोरॉ,त:

होय, मी काही अागळीक तर Tली नाही ना?
अ012त:

नाही नाही, पण मला 9 सार" नoहत" अ¬िPत

इतका गौरव oहावा माझा, अस" मी नाही मानीत
अोरॉ,त:

अापण मजला 2त8cय असा¢, यात अच"बा नाही काही

अशी यो°यता अाप8ली मोठी, दश)दशाही x)तल °वाही
अ012त:

अहो पण –
अोरॉ,त:
अाप0या अ"गी लप0या अा9त, ग8णरcनOhया खाणी

कशी क„ मी गणना cयOची, अप8री पडr माझी वाणी
अ012त:

अहो पण –
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अोरॉ,त:

बƒ असोत ऐ1 मानव )कतीही, zयOचा पोकळ ड"का
अाहा अापण चीज अनोखी, मजला नाही श"का
अ012त:

अहो पण –
अोरॉ,त:

श€द यातला अ1ल खोटा, तर जाईन मी नरकात

‘Q अाप8Y जोड8 इिhछतो, ~ावा अप8ला कोमल हात
सUरभUर 9 झाY म,मन, अाता एकच धावा

मखमली •दयात अाप80या मजला िमळो )वसावा
अास अा9 या तडफडणा’या याचकाला अाता
फ]त अाप0या lLहाची –
अ012त:

अहो पण –
अोरॉ,त:

काय?! त8`ही कचरता?
अ012त:

Ÿीमन्, स,मानाk इत8T अोझL, अाता मला न सा9
पण ‘Qी ही व2तD याƒनी, थोडी ”»मळ अा9

या श€दाk उपयोजन 9, क¨या अापण स"यत

उधळ8न xता इकडL )तकडL, पडLल cयाची Œकमत
पारख अािण )व¢क यOचा, अशा mस"गी oहावा स"गम
सोयरीक ही करbयापDव¦, प)रचय अाधी होणL उVम

कdणी सOगा¢ 2वभाव अप8Y नस)तल अगदी िमळrज8ळr
माग8)न न"तर वाटायाk, न †टणL उVम होr
अोरॉ,त:
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अोरॉ,त:

अाई शtपथ! इतका शहाणा माणDस िमळण" फार )बकट
अाप0याब•लचा माझा अादर, झाला अा9 शतपट

कालपरc¢ बळकट oहाoया ऋणान8ब"धOhया या गाठी

तोपयत
W मी कp)ठन जीवन फ]त अाप80या सौ-यासाठी
जर ]विचत दरबारी, अाप0याला करणL अ1ल काही खटपट
तर कdणीही सO®ल त8`हाला, राजाशी आ9 माझी घसट
मा[या अगदी िखशात अा9त cयाk दो,ही कान

माझा स0ला घLत0याˆरीज cयाच" हलत नाही पान
अाप0या m½Lhया rजाची, अा9 अशी महती

mस"ग काहीही असो, अा`ही अापY सOगाती

roहा– अाप0या गोऽड lLहस"ब"धOवर, oहाव" म"गलाच" Œसचन

`हणDनच क„ इिhछतो, मी न8कcयाच रचY0या, एका स8नीताच" वाचन
अापण ऐका अािण सOगा, xऊ का 9 छापायला –
अ012त:

अस0या बाबतjत त8`ही, नका घLऊ माझा स0ला
अोरॉ,त:

का ब8वा?
अ012त:

मा[या अ"गी, Ÿीमन्, म8रला अा9 एक )वकार

नको )तत]या mामािणकपणाची, खाज मला अा9 फार
अोरॉ,त:

मला अगदी 9च पा)हn! न¬Pा मी Tली असती त¯ार
जर जोखताना हा माझा उcकट अा)व¥कार

Tली असतीत mतारणा, Œकवा काही दडवादडवी
अ012त:
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अ012त:

अस" अ1ल तर मी अा9 तयार, ज„र `हणा अापली कडवी
अोरॉ,त:

स8नीत. 9 अा9 एक स8नीत, नाव 'अाशा'. )वषय अा9 एक त¨णी
की Tवळ िजhया अा‰पोटी, िजव"त अा9 माझी कहाणी
(म^_म^_ थOबDन अ012तकडL पाहतो.)
'अाशा'... इ• नाही )दसणार जडशीळ काoयप"]तjk बाज8ब"द
तर ही अा9त कवi इवलीशी, नाज8क, गोडसर अािण म"द
अ012त:

r अापण बघDच –
अोरॉ,त:

'अाशा'... कdणास ठाऊक काय पडLल त8मचा )नवsळा
¨kल का माझी शUली, अािण मा[या श€दकळा

_ईल का त8`हाला mcयय, )नतळ अािण अार2पानी
अ012त:

r प8ढL कळLलच –
अोरॉ,त:

– अािण 9ही अापण ठLवाव" ^यानी

की 9 रचbयासाठी, मी घLतली, फ]त एक घटका
अ012त:

r काही असो, ¢ळLचा )ह‰ब इ• अा9 लटका
अोरॉ,त (स8नीत `हणD लागतो):

8 खर1 अा8, की अाशा ;हण< गारवा
ठसठसणा@या 5दBला, ती CD अाराम थोडा
पण ,.G, हा ,दलासा अा8 अगदी फसवा
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ठसठसणा@या 5दBला, ती CD अाराम थोडा
पण ,.G, हा ,दलासा अा8 अगदी फसवा

<Iहा स1पD अाशा, अािण उरतो ,रकामा घडा
)फिल,त:

स8"दर! ही छोटीशी ¬शकश, मला फारच अावडली
अ012त (खालhया अावाजात):

काय?! Sाला चOगल" `हणताना, त8झी जीभ कशी नाही झडली?
अोरॉ,त:

मला पाLन त$ एकदा हसली होतीस अOपP

पण हव1 होत1स घालायला, अापQया अौदाय)वर टोपण
अािण करायTस कमी, थोडU Oवत:Tच कP

जर करणार होतीस माझी, फYत अाZवर बोळवण
)फिल,त:

अहाहा! श€द अािण भावना यOची )कती ही र`य ग8"फण
अ012त (खालhया अावाजात):

शी! पाजी लाळघोटŽा, Sा भ8शाची तD करतोस भलावण?
अोरॉ,त:

जर मला पहावी लागली य]गानय]^ वाट

तर मा_या भावBचा लaढा होईल dफाट
मग अeल मfgय$ हाच माझा साथीदार

त]झU कटाh मला थiबव$ शकणार नाहीत

कारण ,.यतj, ब]डतो माण$स ,नराZkया खाईत
<Iहा फYत उरD अाशा अपर1पार
)फिल,त:

वाहवा! या क)वrhया सOगrत अा9 स¿दय,v mीती अािण ऋज8ता
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अ012त (खालhया अावाजात):

नतº– कवडªा, मसणात जावो ती सOगता

या¬Pा बरी सOगता अशी की फdटत" त8झ" नाक
)फिल,त:

यापDव¦ मी नoहता पा)हला, असा काoयरसाचा प)रपाक
अ012त:
अाई ग!

अोरॉ,त:

त8`ही मला चढवDन ठLवताय! कदािचत त8मचा असा अा9 होरा –
)फिल,त:

À À! म8ळीच नाही –
अ012त (खालhया अावाजात):

मग ”सर" काय करतोयस तD? दगलखोरा –
अोरॉ,त (अ012तला उ•LशDन):

पण Ÿीमन्, त8`ही नका )वस„ अापला करार

नका राखDन ठLवD काही, कळD ~ात अापY )वचार
अ012त:

Ÿीमन्, या बाबी असतात तशा फार नाज8क

अािण सोस असतो mc_काला, की अापल" oहाव" कौत8क
एकदा काय झाल", अशाच कायशा नावाचा, अा9 एक माझा lLही
cयाhया क)वता वाचDन मी `हटल", त8ला धीर अगदी नाही
काहीबाही िल)हbयासाठी noहा स8टतो भारी कpड
roहा च]क अOघोळ कर घLऊन पाणी थ"ड

भरीस पडDन करbयाअाधी पOढ’यावर काळ"
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भरीस पडDन करbयाअाधी पOढ’यावर काळ"
•लगाम मनावर, फ«क स"यमाच" जाळ"

चार लोकOत n फोडतात अाप0या m½Lचा भोपळा
cयOhया m)त´Lवर )फरतो कdk–Lचा बोळा
अोरॉ,त:

`हणn एकKण त8मचा, असा अा9 उपxश
की माझी ही अ¬Pा अवाजवी –
अ012त:

À À À! तसा नाही मा[या बोलbयाचा उ•Lश
मी cयाला `हणालो की –

zयात न1ल अोलावा, r िलखाण होत" )न€बर
अािण फ]त या दोषाम8ळL घसरतो cयाचा दर
असतील जरी ग8ण माणसाम^_ हजार

‰वटी cयाhया ,यDनाव„न होतो cयाचा )वचार
अोरॉ,त:

तर मग त8मhया मr, माझ" काoय अा9 उण"
अ012त:

अस" नाही `हणत मी – पण ब"द करbयासाठी cयाच" िल)हण"
मी cयाला दाखवDन )दल", की हा काळ अा9 मोठा )बकट
अािण या एका सोसाम8ळL, झाल"य भ0याभ0यOच" तळपट
अोरॉ,त:

माझ"ही तस" अा9? मा[या िलखाणात अा9त काही Q8टी?
अ012त:

अस" नाही `हणत मी – पण मी cयाला बोललो ‰वटी
की कशासाठी ज8ळवतोस ही यमकp सटरफटर?

अािण न"तर ती छापDन ©यायला, अडल"य त8झ" ˆटर
पोटासाठी िलहाव" लागत" cयOचा अ1ल )न¨पाय
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पोटासाठी िलहाव" लागत" cयOचा अ1ल )न¨पाय

पण वाईट प82तक िल)हणा’यOना ”सरी आणखी सबब काय?
तD माझ" ऐक जरा, हा मोह अाव„न धर

लोकOhयाही इhÀचा आधी थोडा )वचार कर

दरबारी त8ला `हणतात, शहाणास8रता माणDस
कdणीही काही `हणो, तो लौ)कक नको सोडDस
पाजी लोकOhया नादान" जाईल सगळ" वाया
त8[या पदरी _ईल फ]त k–ा अािण दया

एवढ" cयाला समजावbयाचा मी mयcन Tला
अोरॉ,त:

मला वाटत" त8मचा मतलब, मा[या ^यानी अाला

पण माझा m™न असा, की काय वाईट माझ" स8नीत?
अ012त:

मी त8`हाला 2प– सOगतो, अाधी जाऊ ~ा r च8लीत
त8मhया भाषLला नाही सहजrचा 2पशv

)हणकस नम8,यOk, त8`ही ठLवY अा9त अादशv
9 काय 9 ठसठसणा@या 5दBला, ती CD अाराम थोडा
अािण उरतो ,रकामा घडा

झाल"च तर कटाh मला थiबव$ शकणार नाहीत
अािण 9 करणार होतीस अाZवर बोळवण

अािण मग ब]डतो माण$स ,नराZkया खाईत
<Iहा फYत उरD अाशा अपर1पार

Sा अmcयP शUलीची स^या अा9 चलती

पण अा9 ती वा2तवात, क{)Qम अािण स2ती

9 अा9त फ]त नख3, अािण श€दOचा )पसारा
अस" कधी बोलत नाही, मनापासDन बोलणारा

अाजhया काळाची अिभ¨ची, मला अाणr िशसारी

अापY पDवज
v गाव"ढळ असY, तरी cयOना जाण होती खरी
मी त8`हाला `हणDन दाखवतो, अाता एक ज8न" गाण"
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मी त8`हाला `हणDन दाखवतो, अाता एक ज8न" गाण"
अाजhया चालD कवडªOम^_, 9 एक अ2सल नाण"
समजा राजान1 ,दली
मला पl,रस नगरी

अािण वmन अट घातली
की सोड त]झी छोकरी

मी ;हणUन, राजा आ1-री
मला नको त]झ1 पाऽरी

मला माझी छोकरीच qयारी, rरs!
मला माझी छोकरीच qयारी

रचना सरळ साधी अा9, अािण शUली थोडी ज8नाट

पण भाव अगदी सhचा अा9, अािण गोडी अा9 अफाट
याउलट काय वणsवी चालD कवjची म8]ताफळ"

र)सकता पळDन ®ली, अािण अिभ¨चीन" Tल" काळ"
(2वत:तच हरवYला)
समजा राजान1 ,दली
मला पl,रस नगरी

अािण वmन अट घातली
की सोड त]झी छोकरी

मी ;हणUन, राजा अान्-री
मला नको त]झ1 पाऽरी

मला माझी छोकरीच qयारी, rरs!
मला माझी छोकरीच qयारी

अगदी अस"च `हणLल, जो अ1ल ख’या mLमात
()फिल,तकडL पहात)

मग zयOना करायचीय थ³ा, cयOना ती क„ ~ात
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मग zयOना करायचीय थ³ा, cयOना ती क„ ~ात
बाकी जगात खDप अा9 भ8]कड सगळा चोथा

पण अशा थोडªा गो–jब•ल मला अा9 अा2था
अोरॉ,त:
अािण मी `हणतो, की माझी क)वता अा9 बावनकशी
अ012त:

ठीक. त8मची जी कारण" अा9त, ती असोत त8मhयापाशी
पण एक गो– उघड अा9; त8मची हरकत न1ल तर
मलाही माझी कारण" अा9त, जी राहतील समOतर
अोरॉ,त:

पण मा[या अ"गhया m)त†ची, बाकी सा3 xतात °वाही
अ012त:

कारण बाकी सा3 बोलतात खोट", मला r जमत नाही
अोरॉ,त:

त8मचा असा समज अा9, की अापण करतो कोटी¯म?!
अ012त:

त8मच" कौत8क Tल" असत", तर झाला असता तसा §म
अोरॉ,त:

त8`ही कौत8क नाही Tल", तरी माझ" सहज भा®ल
अ012त:

त8मची हरकत न1ल तर, त8`हाला भागवDन ©याव" ला®ल
अोरॉ,त:

माझी )वन"ती अशी: याच )वषयावर अापणही करा एक रचना
अापली शUली काय अा9, याची मलाही _ऊ x क0पना
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अापली शUली काय अा9, याची मलाही _ऊ x क0पना
अ012त:

न जाणो त8मhयाही¬Pा, वाईट अ1ल माझा खडs

पण इतकp माQ मी बघLन, की बाकीhयOना नको पीडा
(हळDहळD हमरीत8मरीवर _ऊ लागतात.)
अोरॉ,त:

अावाजातDन )दसrय त8मhया अाढªrची बाधा
अ012त:

त8`हाला 2त8ती हवी अ1ल, तर ”सरीकडL शोधा
अोरॉ,त:

r सगळ" ठीक भाऊ, पण त8मचा नPा अाणा खालती
अ012त:

पण दादा, नPा कdठL ठLवायचा, 9 अा9 मला मा)हती
()फिल,त दोघOम^_ पडतो.)
)फिल,त:

अ3 अ3! बास झाल"! जरा सOभाळDन असा
अोरॉ,त:

चDक झाली माझीच, मी जातो इथDन कसा –
_तो अाता सा9ब, माझी ¨जD oहावी 1वा
अ012त:

ज„र या, अािण अापला लोभ असD ~ावा
(अोरॉ,त तावातावाi )नघDन जातो.)
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(अोरॉ,त तावातावाi )नघDन जातो.)
─────────────────────
.5श ,तसरा
)फिल,त:

सOगत होतो तरीही, बोललास उगीच 2प–
गfयात बOधDन घLतल"स, नको r श8क¡का´

हरभ’याhया झाडावर अोरॉ,तला चढवायला –
अ012त:

मा[याशी बोलD नकोस –
)फिल,त:
पण –

अ012त:

माणसOचा सहवास, अाता बास झाला
)फिल,त:

9 फार होत"य –
अ012त:

माझा नाद सोड –
)फिल,त:

पण मी –
अ012त:

एक श€दही नकोय –
)फिल,त:
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)फिल,त:

पण झाल" तरी –
अ012त:

मी काही ऐकत नाही_ –
)फिल,त:

तरी पण –
अ012त:
प8,हा?!

)फिल,त:

पण अपमान –
अ012त:

मला बोलायला लावD नकोस, rवढ" सोडDन काही माग
)फिल,त:

मला िझडका„ पाहतोस? सोडत नाही त8झा माग!
(अ012त )नघDन जातो; अािण cयाhयामागोमाग )फिल,त.)
❈
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─────────────────────
❖ अ"क $सरा ❖
─────────────────────
()श प-हला

(र"गम"चावर अ)*+त अािण *िल0न.)
अ)*+त:

मी अाता थोड", बोल7 का +प:?

त<=या या वाग?याम<ळA झालो अाC D:

राग अाता अावरण", होत चालल"य अवघड

साHया मा=या अ"गाचा, होऊ लागलाय Jतळपापड
त<ला न सKगण", ही ठMल त<झी Nतारणा

अापल" अाता फाटणार, अशा Jदस7 लाग)यायत ख<णा
'जमव7न घAऊ कस"तरी', अस" हजार Uळा Vहटल" जरी
माW पडलीय आता, मा=या सहनशYतीची पायरी
*िल0न:

अZछा! Vहण] त7 मा=या माW, अालास पाठोपाठी
^ मा=याबरोबर भKडण कर?यासाठी
अ)*+त:

भKडण उकaन काढ?याचा नाही माझा Cत7
पण त<झ" वागण" बघ7न, मनात अालाय cकत7
ही गो: मला आता होत नाही सहन

त<झA चाह^ झाd अाCत, पeशाला दोन डझन
*िल0न:

माझA चाह^ ख7प अाCत, Vहण7न त7 करणार माझा fयाय

पण लोकKना मी अावड^, याला माझा तो काय उपाय?
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पण लोकKना मी अावड^, याला माझा तो काय उपाय?
^ एवढा जीव टाकतात, मला hट?यासाठी

अािण त<=या म^ iयKZयावर मी उगारावी काठी?
अ)*+त:

मी अस" Vहणत नाही –

की कjणावर त7 अाणाव"स काठी पड?याच" स"कट

पण त<=या kदयाकडचा र+ता, थोडा राl mावास Jबकट
मला माहीत अाC, की त<झ" nखण" aप, सोडत नाही त<झा JपZछा
पण iयाला ] भ<लतात, iयKना अoCर?याची, नस^ त<झी इZछा
घ<सत अ*ल iयKZया kदयात Nथम त<=या सqदयrचा बाण

पण त<=या गोड वाग?यान"च sवटी लागत" Jतt पKढर" Jनशाण

त<झा +वभाव असा अाC, की अJधकच फjलतात iयKZया अाशा
मग ^ िचकटतात कायमv, ग<ळावरZया जण7 माशा
त<झा सवwभ7ती xAहभाव, जर नसता इतका अथKग

तर चाहiयKZया yा गदzची, झाली असती पKगापKग
बाकीZयKच" जाऊ n –

पण मला सKग, की ही Jक{ताf|नामक oयYती

त<ला अावडावी, अशी काय अाC Jतची महती?
त7 करावास iयाचा }ता जाता अादरसiकार

यामाW काय अाC iयाZया ग<णKचा अाJव~कार?

iयान" लKब वाढ7 Jदल"य iयाZया डाoया कर"गळीच" नख
yाचा अथ• असा का, की iयाची ब<€ी आC त)लख?

yा •लबटाऊ शहराNमाणAच, घAतलास का त7ही Jनरोप
अाप)या अकdचा, पाlन iयाचा nखणा सो‚री टोप?

अावडd का त<ला, iया‚ ग<डƒयाखाली लावdd dसv JढगाM?
की मोहव7न Wd, iया‚ पKघरdd र"गीत Jरबन„v भाM?

की पाlन iया‚ घातdली जमन
• प€तीची घोळदार च…ी
वाट7 लागली त<ला अचानक, कसलीशी अनिfवत गोडी?

की ऐक‡न iयाची छˆी तारस‰तकातली हा+या+पद Jपरपीर
घ<सला त<=या kदयामŠ} अचानक मदनाचा तीर?
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*िल0न:

Jवनाकारण नको M कa iयाची Jनभ•iसना
•

मी iयाला का सहन कर^, C त<ला ठाऊक अाC ना?

मला एक अाशा अाC, की iयाZया अोळखीv महाजन
मा=या क‹‹यात टाकतील मा=या बाज7‚ वजन
अ)*+त:

मी Vहणतो Œलाशक गमाव त<झा क‹जा

पण मा=या NJत+पŠयrचा नको ठAव7स म<लाJहजा
*िल0न:

Ni}कच प<Dषावरती त7 खाऊन असतोस खार
अ)*+त:

कारण Ni}कच प<Dषाला त7 जवळ कर^स फार
*िल0न:

अM! पण याचम<ळA त<ला, काळजीच" नसाव" कारण
मा=या xAहाची मी करi}य चोहोबाज7"ना पखरण
त<ला वाटायला हवी होती थोडी वाढीव Žचता
जर मा=यास"W सदोJदत एकच प<Dष असता
अ)*+त:

मी स"शय घAतो इतरKवaन, असा त<झा दावा

पण इतरK••ा मी कशा NकाM ठरतो उजवा?
*िल0न:

अशा NकाM, की फYत त<=यावरच, अाC माझी Nीती
अ)*+त:

पण C खर" अाC, याची मी का धरावी JनŽ‘ती?
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*िल0न:

पण माझी मीच त<ला सKग^ अाC अावज7न
•

तरी त<=या मनामŠ}, का राहावी श"का अज7न?
अ)*+त:

पण याचा काय भरवसा की वळताच माझी पाठ
त7 अाळवणार नाहीस, ’सHयासमोर हाच पाठ?
*िल0न:

याअाधी मी ऐकली नoहती, इतकी स<"दर NAमयाचना
Jहतश“7"ची काय गरज, असd NAिमक असताना?!
ठीक तर –

अाता कaन टाक^ मी त<=या कjश"कKचा नायनाट
] मी अाधी बोलd, iया साHयावर मार^ काट

अाजपास7न त<ला कोणी फसवणार नाही, त<=या +वत:oयJतJरYत
अ)*+त:

C Jवधाiया! का अाC मी JहZयावर इतका अासYत?!

जर Jहसकाव7न घAऊ शकलो मी, माझ" kदय, JतZया हात7न न फjटता
तर बाळWन मी त<=याब”ल, अन"तकाळाची क•त–ता
*िल0न, मी करीत असतो मरणाfती तडफड

]णAकaन िशJथल oहावी त<=या जीवघA?या NAमाची पकड
पण माझA साM Nयiन ठरd अाCत फोल

त<=या NAमाZया गतत
— मी फसलो अाC खोल
*िल0न:
C मा“ खर", की जगात असला NAमी, ’सरा कjणी नसावा
अ)*+त:

हो! yा म<”˜यावaन मी, धरीन जगाशी दावा
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हो! yा म<”˜यावaन मी, धरीन जगाशी दावा

मा=या kदयात)या NAमाला खरोखर नाही पाड

हा साराच Nकार अाC शYय^Zया ि•Jतजाआड
*िल0न:

NAम करायची त<झी, रीत मा“ अाC नामी

NAमा••ा Nबळ अाC, वाद घालायची ख<मख<मी

त<झ" NAम oयYत होत", सतत कडवट श™दKJनशी

न*ल पाJहला कjणी NAिमक, त<=याइतका िछ|ाfUषी
अ)*+त:

पण माझी कट<ता स"पावी, ही त<झीच खरी जबाबदारी
एकदाच अाता िमटव7न टाक‡, साHया वायफळ कjरब<री
अापण एक0कKशी जोवर –

─────────────────────
()श $सरा

(*िल0नचा नोकर बा+क }तो.)
*िल0न:

काय अाC?
बा+क:

मदाम, अका+त hटायला अाला अाC –
*िल0न:

ठीक अाC, }ऊ n iयाला वर
(बा+क परत जातो.)
अ)*+त:

काय?! त<=यासह एकट" बोलण", कधीच नाही का जमणार?
}ईल iयाZया hटीला, त7 अापली ‚हमी तयार!
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}ईल iयाZया hटीला, त7 अापली ‚हमी तयार!
त7 C िशक‡न घA की कशी मारावी टKग

'मी घरी नाही,’ अस" नोकराकरवी सरळ सKग
*िल0न:

iयाच" मन मोड?याची नाही माझी तयारी
अ)*+त:

इतरKZयाच मनाची त<ला काळजी भारी
*िल0न:

सहजासहजी हा माण7स कधी नाही जात

खोट" बोल)याच" कळल" तर धaन राहील दात
अ)*+त:

पण }ऊच का n^स त7 iयाला घरी?
*िल0न:

अM, तो वजन राख7न अाC सरकारदरबारी
राजवाड›ात चालतात ‹या ग<‰त खलबती

कशा कोण जाणA, iया सगœया iयाला माJहती

Ni}क जागी असली माणस" ख<पस7न ठAवतात नाक

iयKचा फायदा काही न*ल, पण असतो जबरी धाक
बाकीZयKचा अाधार जो िमळAल तो ƒयावा

पण अस)या माणसाबरोबर धa न} दावा
अ)*+त:

एक‡ण काय, तर कjणाच"ही असो कस"ही वागण"

iयाला जवळ का ƒयाव", याची शोधणार त7 कारण"
अािण sवटी ताiपय• –

─────────────────────
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()श -तसरा

(बा+क प<fहा }तो.)
बा+क:

मदाम, Jक{ताf| अाला अाC –
अ)*+त (उठ7न जाऊ लागतो):
yात काय अा‘य?!
•
*िल0न:

कjठA चाललास?
अ)*+त:

मी जातोय
*िल0न:
थKब

अ)*+त:

कशासाठी?
*िल0न:
थKब

अ)*+त:

मला ^ शYय नाही
*िल0न:

मी Vहण^ Vहण7न थKब
अ)*+त:

नको. अाताशा उ•Aग अाणतात मला ही स"भाषण"
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नको. अाताशा उ•Aग अाणतात मला ही स"भाषण"
पण तरीही ती मी ऐकावीत, अस" त<झ" Vहणण"
*िल0न:

अM खर"च नको जाऊस, थKब ना –
अ)*+त:

पण मला थKबायच" न*ल तर?
*िल0न:

मग जा! त<ला वाžल ^ कर!
(अ)*+त अज7न Wdला नाही.)

─────────────────────
()श चौथा

(एिलअाfत अािण Jफिलfत अात }तात.)
एिलअाfत (*िल0नला उ”Aश7न):
अग", सKJगतल" का कjणी त<ला?

दोन माकz अाd अाCत अामZयाबरोबर –
(अका+त अािण Jक{ताf| अात }तात.)
*िल0न:

हो. (बा+कला उ”Aश7न) ख<Zयr अाण बसायला
(अ)*+तला उ”Aश7न) त7 Wला नाहीस अज7न?
अ)*+त:

नाही; पण माझी मागणी अशी अाC, की अ"ग न चोरता
त<ला ^ हUत की मी, C जाहीर कर अाŸाZया अाŸा
*िल0न:

जरा ग‰प बस M –
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जरा ग‰प बस M –
अ)*+त:

अाजZया अाज त<झी Jनवड oहायला हवी
*िल0न:

त<झ" डोक Jफरल"य –
अ)*+त:

फार झाली ही टोलवाटोलवी
*िल0न:
अाई ग!

अ)*+त:

त<ला ठरवाव" लाWल –
*िल0न:

बास झाली M त<झी म+करी
अ)*+त:

नाही, अािण फार Uळ थKबायची माझी नाही तयारी
Jक{ताf|:

Jक))याजवळZया बKधावर, मी ऊन खात होतो जरास"

अािण पाहतो तर Ydअॉfतन", कaन घAतल"य +वत:च" हस"
जरा बाज7ला ‚ऊन, िशकवील चार िश:ाचार
असा कjणी िम“ iयाला नाही का िमळणार?
*िल0न:
अस)या वाग?याम<ळA iयाची, सदानकदा उड^ िख)ली
बघता•णीच कळ7न }त" की ही अाC एक व)ली

त<Vही iयाला प<fहा पाJहल"त, अािण मŠ} पडला अ*ल ख"ड
तर प<fहा नoया‚ ल•ात }तो, yा माणसाचा Jविच“ cपड
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तर प<fहा नoया‚ ल•ात }तो, yा माणसाचा Jविच“ cपड
अका+त:

Jविच“पणाचीच जर अाता Jनघाली अाCत बोलणी

तर त<Vहाला सKगतो, मला न<कताच hट7न Wला, एक वeतागिशरोमणी
मला उभा कaन तासभर, तळपiया उfहात, मा=या 0?याsजारी
कjठ)याशा अगVय Jवषयावर, दमा¢न" घAतली, माझी खरप7स ह]री
*िल0न:

iयाZया अ"गी वसली अाC एक ’मzळ कला

म<”˜यािशवाय तो बKध7 शकतो, पोकळ श™दKचा इमला
कान nऊन ऐकाल त<Vही, जरी वाYयन् वाYय

न<सता ग¤गाट ऐक‡ }तो, अथ• समजण" अशYय
एिलअाfत (हळ7 अावाजात Jफिलfतला):

मी Vहण^, ही स<Dवात काही वाईट नाही –

अािण याहीप<ढA अ*च जर का वाहत राJहd वाM

तर साHया अन<पि+थत स‹जनKवर, झाडd जातील ताsM
Jक{ताf|:

पण Jतमाfत हा अाC एक Uगळाच नम<ना
*िल0न:

डोYयापास7न पायापयत
¥ एक ग<Jपतच Vहणा ना!

बाज7‚ जाताना Jफरवतो, त<मZयावर Jतरकस डोळA

•णाची उस"त नस^ iयाला, पण काम काय करतो नकळA
काहीस<€ा बोलताना, अा¦स7न घAतो vहरा

अािण सदोJदत चघळत राहतो, गKभीयrचा िचवट तोबरा
स"भाषणात एकदम थKब7न, करतो ग§भत ि+मतहा+य

अािण कानात अाप)या कjजब<जतो, पण iयात नसत" काहीच रह+य
] अाC चार चoवल, ^ iयाला वाटत" एक कोट

'त™}त अाता ठीक अाC', हा iयाला वाटतो गौ‰य+फोट
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अका+त:

अािण ]रा)द, मदाम?
*िल0न:

बापM! काय वणrवी iयाZया iया कटाळकथKची गोडी
सरदारकीZया गो:„नी ठास7न भरलीय iयाची खोपडी
बडAजावी राहणीच" iयाला असत" हावर" कौत<क
राजकfया काय Vहण^, अािण काय करतो कjठला ड›7क
©”ा अन् दजr यKच", Uड iयाला Œस<मार

सतत अापd कj“A अन् घोडA अन् गाड›ा Jदमाखदार
मोठमोठªा माणसKना करतो सरळ अMत<M

iयाZया म^ ज<नाट असतात, सौजfयान" वागणाM
Jक{ताf|:

मी Œलीसब”ल ऐकल"य, की iयाZयाबरोबर ती िशजव^य काही डाळ
*िल0न:

पण ती बाई Jकती Jनरस, अािण Jतच" बोलण" Jकती रटाळ!
ती मला hटायला आली, की वाटतो बिलदानाचा Nस"ग

काय बोलाव" अाता JहZयाशी, Vहण7न पछाडाव" लागत" ज"ग
श™द ] वापर^, iयKत नस^ कसलीच ध<गध<गी
गरीब Jबचार" स"भाषण, मaन पडत" हरNस"गी
iया ब«थड शKत^JवD€ बोल?यासाठी ह)ला
मी घाल7 पाह^ हात, वा¬Aल iया Jवषयाला
पाऊसपाणी, हवापाणी, वारा अािण थ"डी

या साHया JवषयKची लागलीच वळ^ गठडी

एक‡ण Jतची hट Vहण] छातीत भर^ धडकी

मनात मी Vहणत राह^, 'बाई अाता नीघ की'
मी अापली घड›ाळ बघ^, n^ वीस जKभया

पण लाकडाZया अ¤डYयासारखी, ही बस7न राह^ महामाया
अका+त:

मदाम, त<Vहाला अ|ा+त कसा वाटतो?
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मदाम, त<Vहाला अ|ा+त कसा वाटतो?
*िल0न:

अोहोहो! न<सता पाlन ƒयावा iयाचा Dबाब!
+वत:चा सहवास हीच iयाZयासाठी शराब

दरबारात भागत नाही, iयाची मोठAपणाची तहान
कjरब<री करत राहतो सदोJदत लहानसहान

’सHया कjणाला िमळाला पeसा, सनद cकवा नोकरी

तर iयाला वाटत" अाप)यावर, अfयाय झाला महाजबरी
Jक{ताf|:

तर?याबKड Ydअा¢कडA, लोकKची सतत अस^ वणz

पण मदाम, त<मZया म^ Jकतपत अाC iयाZयात पाणी?
*िल0न:
iयाZयाकडचा +वय"पाकी, अाC मोठा Jन~णात

फYत प<-खा झोड?यासाठी, लोक iयाZया घरी जातात
एिलअाfत:

iयाZया घरZया प"Yतीला, असतात उŸमोŸम पदाथ•
*िल0न:

पण प"Yतीला तोही असतो, हाच होतो मोठा अनथ•
तो +वत: Vहण]च अाC, एक खराब पाकक•ती

अािण ती खावी लाग)याम<ळA, बाकीZयाची हो^ माती
Jफिलfत:

पण बर"च वजन राख7न अाC iयाचा काका दामी
मदाम, तो कसा वाटतो त<Vहाला –
*िल0न:

हो, iयाला प<~कळदा hटत अस^ मी
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Jफिलfत:

मला तरी वाटला तो, शहाणास<रता अािण मवाळ
*िल0न:

हो, पण एकदा कोटªा कa लागला, Vहण] स<टतो iयाचा ताळ
iयाच" बोलण" असत" क•J“म, अािण स7र असतो Jतरका
सतत चत<र बोल?यासाठी तो शोधत राहतो मोका

iयान" एकदा डोYयात घAतल"य, की अापण अाहोत Jवचारव"त
^oहापास7न iयाला, कjठलीच गो: नस^ पस"त

वाचत असतो सदानकदा, पण अावडत नाही कसल"च िलखाण
iयाZया म^ जो कौत<क करतो, iयाला नस^ खरी जाण
जो दोष काढ7 शकतो, iयाचीच ©शारी राजमाfय
‹यKना काही अावडत", ^ साM अYकलश7fय

नवीन नाटक अाल" Vहण], याचा vहरा होतो अKबट
'अहो काय ए®क होऊन Wd, ^ ज<fया काळv नट'
साŠयास<Šया बोल?यात स<€ा खोट काढतो पदोपदी
] ] नाही त¯वŽचतन, ^ ^ iयाZया म^ र”ी
दोन ल<कड्या हातKची, घडी करतो छातीवर

डोœयKमŠ} भरतो कDणा, बघ7न खाली सगळA पामर
अका+त:

वाहवा मदाम! अापण ©Œlब िचतारली अाC iयाची oयिYतMखा
Jक{अाfत:

माण7स असा िचमटीत धर?यात, ’सरा कोण अाC मदामसारखा?
अ)*+त:

करा अिभजनहो करा! करा लोकKना िशवीगाळी
कjणालाही सोड7 नका, }ऊ mा Ni}काची पाळी

पण इt जर का अाला, कोणीnखील iयKZयापeकी

तर } } Vहणाल iयाला, प<ढA होऊन तडकाफडकी
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तर } } Vहणाल iयाला, प<ढA होऊन तडकाफडकी

कराल iयाच" ह+तKदोलन, ƒयाल iयाच" मध<र च<"बन

Vहणाल iयाला 'त<ज *U‚ धfय होवो अम<च" जीवन'
Jक{ताf|:

पण अामZयावर का घसरता? –

जर अशा स"भाषणाला अ*ल त<मचा अा•Aप
तर त<Vही मदामचा करायला हवा अJध•Aप
अ)*+त:
नाही, कारण त<मZया उŸAजक हा+याचा JफसJफसाट

nतो Jतला िचथावणी, ]णAकaन वाl लागतात JतZया टवाळग"Wv पाट
ऐक‡न त<मZया ख<शामतीची कणक
• कश
° ब¤ब

अJधकच भडकतो JतZया कjv:Aचा अागड¤ब

JतZया या कलादशनाच"
•
, नसत" कjणी ®ल" कौत<क

तर तीही प<ढZया NयोगKना, राJहली नसती Jवsष उiस<क
अािण Vहण7नच, सव±र
• घ¤घावताCत ] मानवी अनाचाराv वाM
iयाला मी जबाबदार धरतो त<मZयासार² ख<षम+कM
Jफिलfत:

पण आपण बोललो iया oयYत„चा, का यावा त<ला प<ळका?

‹यKची इt थ¬ा झाली, iयKवर त7ही करशील Jततकीच टीका
*िल0न:

अM, पण सगœयाचा Jवरोध, ही अाC iयाZया हाडातली बीमारी
इतरKशी iयाच" मत ज<ळल", अस" कधी झाल"य तरी?

iयाZयाकडA सोपव)या अाCत ई³रान", मतhदaपी बीजाZया गोणी
iयKची iयाला Ni}क जागी, करत राJहली पाJह] •रणी
बाकी लोकKच" Vहणण", iयाला माfय असत"च कधी?

अापल" मत उलट" पाJह], अशी iयाला जडलीय oयाधी
समज7न चाल iयाला पटला, ’सHया माणसाचा Jवचार
तर चारचौघK••ा iयाला Uगळा कोण Vहणणार?
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तर चारचौघK••ा iयाला Uगळा कोण Vहणणार?
NJतवाद कर?यातच, iयाला वाट^ मोठी ग"मत
Jकi}क Uळा तो असतो, +वत:शीच असहमत

’सHया कjणी Nकट ®ला, समज अगदी iयाचाच Jवचार
िजoहाaपी तलवारीन", लागलीच iयावर करतो Nहार
अ)*+त:

JफदीJफदी हसणाM घोळ®, त<=यामाW अाCत या •णी
हीच त<ला स"धी अाC: घA कaन माझी Cटाळणी
Jफिलfत:

पण Cही मा“ खर"च, की अाC त<झा तसा cपड
जो कjणी ] बोdल, iयाJवD€ त7 करतोस ब"ड

त<=या साHया व´Ÿीतच, दडल"य काही अगVय ग<y
+त<ती असो वा cनदा, दोfही त<ला होतात असy
अ)*+त:

माणसKब”ल कट7 बोल?यात मी पडणार नाही उणा
कारण उणा कधी पडत नाही, माणसKचा म7खपणा
•
अिभNाय mायचा Vहण], दोनच क‰• सरसकट

कौत<क एकतर वाMमाप, नाहीतर cनदा अचकटJवचकट
*िल0न:
पण –

अ)*+त (*िल0नला):

पण नाही! मMपयत
¥ मला नाही होणार सहन
त<ला लागdल" C Jथ)लरपणाच" oयसन
(इतरKकडA पाlन)

अािण ‹या त<=या दोषKम<ळA, त<=या चाJरµयाला }तो बाध
iयाच दोषKची भलावण, हा मी समजतो अपराध
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Jक{ताf|:

अस"? मला नसतात छY®प"], मी माण7स सरळसोट

पण मदाममŠ} Jदसली नाही, मला अज7न काही खोट
अका+त:

मदाम िचŸाकषक
• आCत, C तर सवwनाच माहीत

पण iयKZया अ"गv दोष Vहणता, ^ मला तरी Jदसत नाहीत
अ)*+त:

डोळA असतील उघडA, तर iयKना पड7 न} Jवsष ताण

अािण माझी टीका रा+त अाC, याची Jतला अाC जाण
िजZयावर असत" NAम, Jतची कa न} oयाज+त<ती
अस7 न} रातKधळी, डोळस माणसाची Nीती
असतो जर का मी एक, ब<ि€मती कjमाJरका

तर मारला असता, अस)या त¤डप<‹यKZया पा³भागावर
•
फटका
कारण मा=या दोषKना ] nत नाहीत रा+त ±षण

^ साM अNiय•पणA, करीत राहतात iयKच" पोषण
*िल0न:

ताiपय• अस", की NAिमकKनी पाळला, जर का हा िशर+ता

तर iयKनी खरवड7न काढायला हवी, kदयातली सारी ऋज<ता
अािण करीत राहायला हवा एक0कKवर टी®चा भJडमार

कारण अाता हाच अ*ल, Nणयाराधनाचा नवा िश:ाचार
एिलअाfत:

असd Jनयम NAिमकKना वाटतात फार D•

iयKना ‚हमी कब7ल असतो NAयसीचाच प•

JतZयामŠ} iयKना कधी, अाढळत नाही काही डाव"

iयKची मनोव´Ÿी अशी, की सगळ" अापल" छान Jदसाव"
] ] असत" दोषा+पद, ^ ^ iयKना वाटत" उजव"

iयाZयासाठी स<"दर स<"दर, शोध7न काढतात ^ नाव"
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iयाZयासाठी स<"दर स<"दर, शोध7न काढतात ^ नाव"

जी अस^ Jफकट पKढरी, Jतला Vहणतात चा·याची पाकळी
अािण िजला Vहणतात यािमनी, ती Jनघ^ hस7र काळी
जी अस^ हडकjळी, Jतला Vहणतात +वZछ"दी
ठर^ ती धीरग"भीर, जी अस^ लठ्ठ ऐदी

फलाणी Jदस^ Œताचीच, अािण nत नाही कपड›KकडA ल•
^oहा NAिमकाला लWच पट^, JतZया Jव•ŸAची सा•
जी वाट^ घ¸डखोर, Jतला अाC +वत"“ ब<€ी
Œरकी ती चाणा•, ख<ळी ती साधी
जी उ"च, ती मानी

ब<टकी, ती छोžखानी

बडबडीला Vहणतात बोलघAवडी
अबोल Jतला मनकवडी

अािण अशा NकाM, जसा वाढत जातो काम‹वर
तसत* NAिम®v, साMच दोष वाटतात स<"दर
अ)*+त:

पण तरी मला Vहणायच" अस" की –
*िल0न:

सगœयKनी हा Jवषय अाता ताबडतोब ब"द करा

अािण चला अाता ग¹लरीमŠ}, माaन }ऊ दोन चकरा

(अका+त अािण Jक{ताf|ना)

काय, त<Vही एवढ्यातच Jनघालात?
Jक{ताf| अािण अका+त:

नाही मदाम, अाVही अाहोत की इtच
अ)*+त (*िल0नला):

^ Wd तर काय कराव", याचा त<ला पडलाय •च
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(अका+त अािण Jक{ताf|ना)

स‹जनहो, त<Vहाला हव" ^oहा जाऊ शकता त<Vही

पण त<Vही जोवर जात नाही, तोवर इtच अ*न मीही
अका+त:

जर मदामची गeरसोय होत न*ल तर

माझी तयारी अाC, इt थKबायची Jदवसभर
Jक{ताf|:

राजा जाईल झोपायला, ^oहा करावा लाWल iयाचा सर"जाम

पण ^वढ" एक सोडल", तर बाकी अाज मला, नाही फारस" काम
*िल0न:

हा काहीतरी Jवनोद चाललाय –
अ)*+त:

तस" नाही अिजबात

अापण बघ7या, की मीच जाव" अस" अाC का त<=या मनात
─────────────────────
()श पाचवा

(बा+क }तो.)
बा+क (अ)*+तला उ”Aश7न):

सर, त<Vहाला शोधत अालाय, एक माण7स करडा

तो Vहणाला iयKना सKगा, अन् ताबडतोब खाली धाडा
अ)*+त:

iयाला सKग, त<ला इतकी घाई अ*ल तर –
बा+क:

iयाZया जाकीटाला लावलीय सोfयाची जर
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iयाZया जाकीटाला लावलीय सोfयाची जर
अािण MशमाZया ग<"ड›ा –
*िल0न:

कशाला अालाय इt हा िशप<डr?
ठीक अाC, }ऊ n iयाला –
(िशपाई अात }तो.)
अ)*+त:

अहो, पायध7ळ इtच झाडा!
काय काम अाC अापल"?

─────────────────────
()श सहावा
िशपाई (अ)*+तला उ”Aश7न कjजब<जत):

सर, एक Jनरोप n?यासाठी मागतो अापली परवानगी
अ)*+त:

मोठªा‚ बोला हो, इt काही नाही खाजगी
िशपाई:

ºाfसZया द"डाJधकाHयKशी राखतो मी इमान

तडकाफडकी हजर oहा, अस" अाC त<Vहाला फमrन
अ)*+त:

कjणाला? मला?
िशपाई:

त<Vहालाच
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अ)*+त:

मला बोलवायच" काय कारण?
Jफिलfत:

त7 अािण अोरॉfत यKZयामधल" Nकरण
*िल0न:

Vहण] काय?
Jफिलfत:

अोरॉfतZया डोœयात7न गळd अवमानाv अ»7

कारण अ)*+तन" ®ली iयाZया कJव^ची ¼म»7

हा Jवनोदी वाद िमटव7 पाहतायत, राजाv अJधकारी
अ)*+त:

पण वाžल ^ कब7ल करायची नाही माझी तयारी
Jफिलfत:

पण ©क‡म तर मानावाच लाWल; चल अाता –
अ)*+त:

पण अामZयामŠ} ^ कसा करणार समझौता?
C अJधकारी काय असा काढणार फतवा

की जी कJवता िभकार अाC, Jतची मी करावी वाहवा?
] मी एकदा Vहणालो, ^ माW का घAऊ?
तो खोžपणा होईल –
Jफिलfत:

पण वापरायला हU हो^स, श™द अाणखी थोडA मऊ
अ)*+त:

मी बधणार नाही, कारण ती कJवता अाCच तसली भ"कस
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Jफिलfत:

मला वाटत" त7 थोड" समज<तीन" ƒयाव"स
चल अाता –
अ)*+त:

मी }तो, पण अशी शYती नाही प´ि«वतलावर
की जी माझा Jन‘य –

Jफिलfत:

हो चल अाता, बडबड अावर
अ)*+त:

‹या कJव^म<ळA स<a झाल" C सगळ" सoयापसoय

Jतला वाखाण?याची राजा–ाच झाली, तर ^ ठMल माझ" कतoय
•
अfयथा ती वाईट अाC अस" घो®न मी sवटZया ³ासापयत
¥
अािण VहणAन, की ती रचणाHयाला Jदलाच पाJह] nहाfत
(अका+त अािण Jक{ताf| हसताCत, iयKना उ”Aश7न–)
स‹जनहो, खरोखर माझ" बोलण" अाC इतक म]दार
C मला नoहत" ठाऊक –

*िल0न (अ)*+त अािण Jफिलfतना):
जाताना लोट7न ƒया दार
]oहा जाल ^oहा –

अ)*+त (*िल0नला):
मी जाऊन बघ7न }तो, काय VहणताCत राजाv लवाद
परत)यावर चाल7 ठAव7, अापण अापला ज<नाच वाद
❈
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─────────────────────
❖ अ"क %तसरा ❖
─────────────────────
)*श प%हला

(र"गम"चावर *क)ता,- अािण अका1त.
1थळ: 4िल6नच" घर)
*क)ता,-:

माक9, :;हा पाहाव" >;हा, त?मचा म@ड असतो झकास
त?Eहाला सगळी मौज वाट>, नाही कJठL कसला Mास

पण कधीच कस" नाही उलटत, त?मPया जीवनाच" ताR?
नीट *वचार कRन सTगा, उगीच ध@ळफVक नका कR!
अका1त:

माक9, :;हा मी अाय?Xयाचा थोडाफार *वचार Yला
>;हा Eहटल" 1वत:शी –

की [हरा पाड@न जगायच", कारणच काय Pयायला?!
प\सा अा], यौवन अा], काळ^या काही नाहीत
चारचौघTत घरा_याच" नाव अा] माहीत

बापजाaTच" भcकम वजन, टाकल" जर का दरबारी
तर माeन तो fgा, चाल@न hईल माjया दारी
kरkरPया मो*हमTत गाजवल"य मी रणTगण
अशा श@र माणसाला lहमी िमळत" मोठLपण

समाजातल" माझ" 1थान, कर_यासाठी अाणखी *सn
*नभाऊन lल" अा], मी परवाच एक q"qय?n
चात?यrन" बोल_याची माjयात अा] हातोटी

फार *वचार न करता, सहज स?च> मला कोटी
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फार *वचार न करता, सहज स?च> मला कोटी

नवीन नाटक जोख_यामधला, मी अा] *वsष दद9

माjया अिभuायावRन ठरत", vयाला होणार *कतपत गद9

कJणाची नcकल चTगली वठली, अन् कJठL करायची वाहवा
] सगळ" त?Eही माjया, नजxवRन ठरवा

माझा [हरा अा] लोभस, Yस अा]त काळLशार
दात अा]त सरळ, अािण चाल मोठी yबाबदार

िशवाय मी Eहण@ शकतो, न करता अाvमzलाघा

माjयाइतY भारी कपडL, |स}या कJणा[ नाहीत बघा
प~*रसम•h सगळीकडL, होत" माझ" अागत1वागत

ि€यTना मी अावडतो, अन् राजा ठLवतो माझी म?वत
•

माjयापाशी सगळ" अा], >;हा त?Eहीच अाता सTगा माक9
माझ" काय च?कल" vयात, मारली जर का फJशारकी?
*क)ता,-:

पण अस" अ4ल –

तर कशासाठी इ‚ hऊन *नƒास सोडता पोकळ

जर गावत अ4ल िशकार इतर *ठकाणी बcकळ?
अका1त:

मी? „! – जी बाई तडकाफडकी मला नाही *फतत
*तचा ग@ळ काढत बसायला मला नस> फJरसत

अ4ही असतात काही बा†h, प?ळचट अािण िभकारडL
: अाशाळभ@त बघत राहतात अuा†य तyण‡कडL

लोळतात vयTPया पायाशी, झLलतात vयTची ]टाळणी
उसा4 टाकˆन करतात Y*वलवाणी *वनवणी

: िमळव_यासाठी अस> अ"गभ@त ग?णTची M?टी
vयाचसाठी करत राहतात िचकट‰गट खटपटी

पण माक9, माjया जाती[ लोक, नाही धरत भोळसट uLमाची वाट
अािण नाही लाग@ Šत *बलकJल, 1वत:Pया िखशाला चाट
€ीPया सौदयrच" मोल मी कमी नाही ‹खत
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€ीPया सौदयrच" मोल मी कमी नाही ‹खत
पण जगाम•h माझीस?nा अा] काही Œकमत

हव" अ4ल जर माjया •दयावर 1वािमvवाच" नात"
तर *तलाही थोड" Žयाव" लाeल नमत"

uLमाम•h दोघTचाही ठLवला जावा मान
दो,ही बाज@"नी अाकषण
• असल" पा*ह: समसमान
*क)ता,-:

एकˆण, त?मPया म>, त?Eही अाला अाहात यो•य जागी
अका1त:

तस" मत ;हायला मला कारण" अा]त खाजगी
*क)ता,-:

ह"! माक9, अस" *दसत"य, की अाvमव"चना त?Eहाला जम> फार सहज
kर करायला हवा मला त?मचा गोड ग\रसमज
अका1त:

मी अाvमव"चना करतो, अािण माझा ग\रसमज अा]: अगदी अच@क अा] अापल" *नदान
*क)ता,-:

पण का करीत असता सतत, अाप•या भा•याच" ग?णगान?
अका1त:

कारण माझी अाvमव"चना!
*क)ता,-:

कशावर उभा अा] अाप•या अाsचा इमला?
अका1त:

माjया ग\रसमजावर!
*क)ता,-:

अा] का अाप•याकडL काही ठाम प?रावा दाखवायला?
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अा] का अाप•याकडL काही ठाम प?रावा दाखवायला?
अका1त:

सT*गतल" ना, मला ‘म झाला अा] –
*क)ता,-:

– अस" काही अा] का

की 4िल6नबरोबर झा•या अा]त, अाप•या ग?†त अाणाभाका?
अका1त:

नाही, मला ती वाईट वागव> –
*क)ता,-:

अाEहाला कळ@ तर aा, गो’ काय ती खरीख?री
अका1त:

मला ती टाकˆन बोल> –
*क)ता,-:

अहो, अाता सोडा ही म1करी!

मला खर"च सTगा, इ‚ *कतपत अा] त?Eहाला अाशा?
अका1त:

कसल" काय?! अामची सगळी *नराशा, vया“”ा त?मचीच बरी अा] •हदशा
समोर Šखील नको असतो, *तला माझा [हरा
वाट पा–न एक *दवस मी खाणार अा] धत?रा
*क)ता,-:

—, काहीतरीच –

माक9, अापण दोघL एक6कTशी उगीच 1पधr करणार
vया“”ा अाप•याअाप•यात कRया का असा करार?
4िल6नPया िखजगणतीत जो कोणी अ4ल उजवा
vयान" जर प?ढL अाणला तसा 1प’ प?रावा

तर |स}यान" सोड@न aावा अापला दावा अधr
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तर |स}यान" सोड@न aावा अापला दावा अधr

अािण खतम कRन टाकावी ही व\तागवाडी 1पधr
अका1त:

वाहवा! माक9, मला फार अावडला हा त?मचा श€स"धी
अट मला मा,य अा], >;हा टाळी aा अाधी!
पण ही कोणाची चा–ल?

─────────────────────
)*श /सरा

(4िल6न h>.)
4िल6न (दोघTना):
अज@न इ‚च?
*क)ता,-:

जखड@न ठLव>य अाEहाला अाप•या uLमाची ˜डी
4िल6न:

खाली ऐकˆ h>य एक घोडागाडी

कोणाची अ4ल, अा] काही मा*हती?
*क)ता,-:
नाही –

─────────────────────
)*श %तसरा

(बा1क hतो.)
बा1क:

मदाम, अाšसनोए मदाम

अाप•याला ›ट@ इिPछतात –
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अाप•याला ›ट@ इिPछतात –
4िल6न:

या बाईच" माjयाकडL काय काम?
बा1क:

एिलअा,त मदाम vयTPयाशी बोलता]त खाली
4िल6न:

ती कशाला इ‚ अाली?
अका1त:

बाईचा लौ*कक असा, की ती अा] फार टीकाखोर
अािण *तPया ल?डब?डीम?ळL –
4िल6न:

„! – न?सता उसना जोर

अात@न अा] ती चारचौघ‡सारखीच –

मादकपणL ताण@नताण@न शरीरात•या सा}या नसा
कसाबसा पकड@ पाह> एखादा ›दर‹ला ससा

अास?स@न पाह>, तyण‡ना •ढणाx uLिमकT[ गराडL

*तला वाटत" vयTतला कोणी, चोRन पाहील अाप•याकडL
पण *तPयाकडL ढ?"कˆन Šखील पहात नाही कJMा काळा

>;हा सवžवरती टीका करण" हाच *तचा उरलाय चाळा
वरकरणी खा’पणाची उगाRन पाह> काठी

›डसावणारा एकŸपणा कसातरी वार_यासाठी
स?क‹•या स दयrच" फJट@ नh Œबग
Eहण@न : नाही अाप•यापाशी, vयावर उगार> ¡शग
खर" Eहण: *तला हवाय, एक *uयकर म1त

*तPया नजxPया टाप@म•h स•या अा] अ•41त
तो hतो माjयाकडL, याच" *तला |:ख भारी

*तPया ,या¢य अ*धकाराची, *तला ती वाट> चोरी
अस@या लपवण", नाही फारस" साधत *तला
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अस@या लपवण", नाही फारस" साधत *तला

:;हा जसा ज6ल >;हा, घLऊ पाह> माझा बदला
खरोखर पा*हला नाही *तPयाइतका म@ख• uाणी

अाड;याउ£या प~*रसभर, Eहणतात *तला भोचकराणी
─────────────────────
)*श चौथा

(अाšसनोए अात h>.)
4िल6न:

या! अाज कस" काय माjयाकडL hण" Yल"त?

त?मPया काळजीन" मला अ,न न;हत" गोड लागत
अाšसनोए:

सTगायला अा‹ अा] उपŠशा[ श¤द चार
4िल6न:

अस"! मग अाप•याला पा–न मला बर" वाटल" फार
(अका1त अािण *क)ता,- हसत हसत *नघ@न जातात.)
अाšसनोए:

e‹ > बर"च झाल". िज‚ *त‚ कडमडतात उगीच –
4िल6न:

अापण बस@या का?
अाšसनोए:

नाही, मी अापली राह> उभीच
मदाम, :;हा uzन असतो जीवन*वषयक द¥ि’कोणाचा
>;हाच याला मह¦व असत", की अाप•याला अाधार कोणाचा
चारचौघात अाप•याबgल लोक काय बोलतात
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चारचौघात अाप•याबgल लोक काय बोलतात
याला फार मोल असत" बायकTPया *वƒात

मी Eहटल" §*Mणीसमोर स"कोच तो कशाला?
न बोल@न मनातल", अगदी राह•ना मला

माणसामाणसTत असायची मला अापली सवय
काल सहज बोलताना, *नघाला त?मचा *वषय
त?मच" वागण" बघ@न कJणी म?रडावीत नाक¨
] बघ@न माझ" तरी गरम झाल" डोक¨

कस‹ कस‹ लोक, इ‚ करतात h जा

कJणास ठाऊक मारतात, कसली कसली मजा
या सग©याबgल सगळL, बोल‹ बर"च काही

vयTची तªड" ब"द करण", मला काही जमल" नाही
मी त?मची बाज@ घLतली, िजतकी मला जमली *ततकी
पण बाकीPयTना *कती पटली ] बरीक नाही नcकी
मी Eहटल" '*तची थोडी कमी अा] समज

उvसाहाPया भरात काही कRन जा> सहज'

त?मPया लौ*ककाची काळजी मी कर> िजवापाड
Eहण@नच काही गो’ी होत नाहीत डो©याअाड
sवटी काय अथ• अा] ] नाकार_यात

की त?मPया वाग_यान" ग\रसमज होतात?

लोक अापल" शोध@ लागतात *दसत" कJठL काळ"

कJठवर अापण लावणार vयTPया िज›ला टाळ"?
मी Eहण> का aावी, टीका*टपणीला जागा?
vया“”ा त?Eहीच थोड«ा सTभाळ@न वागा

मी नाही Eहणत त?Eही Yलायत काही 1व\राचार

Šवासा” मनात माjया, नाही तसला काही *वचार
पण लोक माM वाŸल तस", बनवतात अापल" मत

अापण अाप‹ बx वागतो, अस" Eहण@न नाही भागत
त?Eही मोठ¬ा स?जाण अाहात, ] माहीत अा] मला
नका कR कानाअाड माझा कळकळीचा स•ला

माझा अापला एकच ]त@, अािण तो Eहण: त?मच" *हत
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माझा अापला एकच ]त@, अािण तो Eहण: त?मच" *हत
श"कास?nा घLऊ नका, की *हच" काही अ4ल इ"*गत
4िल6न:

मदाम, अाप•या या स••याबgल मी अा] अापली ऋणी
बघ@न अापली कळकळ, डो©यTत hत" पाणी

पण नका रा– कधी ऋणको, Eहणत असत माझL बाबा

>;हा परतफVड कRन टाक>, अापण थोड«ा इ‚च थTबा
माjया*वषयी कोणकोण कJठL करत" कसली कJजब@ज

] मला अापण सT*गतल"त, अािण राखलीत §Mीची ब@ज
मी कशी वाया दवड@, इतक¨ स?"दर उदाहरण?

>;हा अाप•या मागोमाग, कर> अापल" अन?करण
मलाŠखील ›ट‹ हो> अ4च काही माझL ®Lही

माणसाबgल vयTची पारख सहसा कधी च?कत नाही
'मनोव¥¯ी कशी नसावी' यावर अामचा वाद झाला

एका ®L„ाl >;हा *दला, 'मदाम अाšसनोए'चा दाखला
अापला टीकाखोरपणा अािण अान"दपरा°म?खता
हा सारा uकार vयाला *बलकJल yचला न;हता
ड?ढ्ढाचारी खा’पणाचा सदानकदा अाव

शहाणपणा[ स•‹, अन् पोcतपणा[ भाव
उv1फˆत• श¤दTवर Y‹‹ अवाजवी गहजब

वाकडL अथ• शोध_याच" अापल" बfच±चत कसब
सतत झ?लीuमाणL पTघर‹ल" गTभीय•

इतरTवर काy_यमय कटा” फVक_याच" अौदाय•
*नXपाप क²त‡वर अोढ‹‹ टीY[ ताsx
सदो*दत उडणाx नी*तबोधT[ फवाx
या सा}यावर vयान" Yली कडक टीका

मी 1प’ बोल> याचा राग मान@ नका
साx Eहणा‹ ही बाई, *दस> तशी सो^वळ

पण *तPया वाग_याम?ळL उघड" पडत" *तच" *पतळ
ईश1तवन Eहणताना, उPचारTवर कटा” फार
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ईश1तवन Eहणताना, उPचारTवर कटा” फार

पण बदड> नोकरTना, अन् Šत नाही vयTचा पगार
वरकरणी दाखव> की ईƒरभcतीत अा] द"ग

पण पाह> सतत अारशात, फास@न [ह}याला र"ग
त\लिचMTत•या न³>वर मार> का©या फJ•या

पण मनात@न माM *तला, होत असतात ग?दग?•या
अाता मीŠखील त?मचा जमला >वढा Yला बचाव
Eहटल" vयTPया बदनामीचा हा सारा अा] डाव

पण अाप‹ दोष उघड अा]त, बाकीPयTPया म>

>;हा एवढ्या सग©यTसमोर मी काय बोलणार हो>?
त?Eही थोडी कमी करावी इतरTची परी”ण"

अन् 1वत:कडL ल” aाव" अस" पडल" vयTच" Eहणण"
अाधी काढाव" 1वत:Pया कानातल" लाकˆड
मग शोधाव" इतरTPया नाकातल" 6कˆड

इतर लोकTची अाय?Xय" |y1त कर_याप@व9
ख?g अापण क4 वागतो याची जाण हवी

माणसTना स?धार_याची नका घLऊ तसदी

vया कामी पोपमहाराज उबवता]त गादी
त?Eही मोठ¬ा स?जाण अाहात, ] माहीत अा] मला
नका कR कानाअाड माझा कळकळीचा स•ला

माझा अापला एकच ]त@, अािण तो Eहण: त?मच" *हत
श"कास?nा घLऊ नका, की *हच" काही अ4ल इ"*गत
अाšसनोए:

स•ला Šताना मी धोका पvकरला ] खर"

पण मला अ“ि”त न;हती, ही असली uvय?¯र"

त?मPया नाकाचा s"डा, अािण िशरTमधला ताण

यावRन अस" *दसत"य, की lमका लागलाय माझा बाण
4िल6न:

मदाम, तस" अगदी नाही. जर §*Mण अ4ल सPची
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मदाम, तस" अगदी नाही. जर §*Mण अ4ल सPची

तर उपŠशाची ही ŠवाणघLवाण तशी lहमीच चालायची
uvhकाचीच 1वत:बgल मत" असतात ‘ामक
vयावर lमक¨ लाग@ पडत" ] उपŠशाच" xचक

अाता हा *नणय,
• मदाम, अा] Yवळ अाप•या हाती

की ] पर1परसहकाय• करायच", तर कस" अािण *कती

कJठपयत
´ प?ढL ,यायची, ही §*Mणी§*Mणीतली खलबत"

अािण सTगायच" एक6क‡ना, की |सरीबgल अाप•या, कायकाय कानी पडत"
अाšसनोए:

मदाम, त?मPया*वyn कधीस?nा बोलत नाही कोणी

उलट मलाच अापली lहमी, ऐकावी लागतात बोलणी
4िल6न:

मदाम, yची अािण वयाम?ळL, बदलतात माणसTPया धारणा
: एकाला अावडत", vयाची |स}याला वाट> घ¥णा

अाय?Xयात एक ट†पा असतो, कर_याकरता uणया[ µळ
पण मग काही वषžन"तर, h> नाक¨ म?रड_याची •ळ
यौवनात•या शरीराला :;हा लाग> उतरण

>;हा अ"मलात अाणाव", ] नाक¨ म?रड_याच" धोरण

लपवता h> vयायोe, वयोमानान" झा‹ली पडझड
न जाणो करावी लाeल, प?ढL मलाही तीच *नवड

> असो. Eहातारपणी पाडता hईल या गो’‡चा कीस
अाज कशाला घLऊ स",यास, माझ" वय असता वीस?
अाšसनोए:

एवढ्याशा गो’ीवRन नका फJशाR इतcया

अाप•या ताy_याPया भारीच मारताय *टमcया
अ4ल स?nा वय माझ", थोड" बरीक जा1त

पण सतत vयाचा *वषय काढण", नाही वाटत uश1त

मदाम, मघापास@न एका बाबीचा मी कर> अा] खल
त?मPया मनात माjयाबgल का असावा सल
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त?मPया मनात माjयाबgल का असावा सल
4िल6न:

अािण मदाम, त?Eहीही एक गो’, 1प’ करा एकदा
िज‚ जाता *त‚, का करता माझी Œनदा?

त?Eही जीवनात *नराश अाहात, Eहण@न माjयावर का खार खाता?
त?Eहाला *uयकर शोध_याचा, मी कधी घLतलाय मcता?
जर माjया Rपावर भाळत असतील प?yष

अािण माjया 1वभावावर होत असतील ख@ष

अािण घालत असतील y"जी माjयाभोवती, की िजचा त?Eहाला वाटतो ]वा
तर हा uzन, मदाम, त?मचा त?Eहालाच सोडवायला हवा
रान अा] प@ण• मोकळ", िशकार साध_यासाठी

ह• *ततY *uयकर िमळवा, माझी नाही अाडकाठी
अाšसनोए:

हट! त?Eहाला अस" वाटत" का, की घLईन मी तसदी

गोळा कर_याकरता अस•या फालत@ uLिमकTची गद9
अिलकडL ] सTगण" अवघड झाल"य जाम

vयTPयाप\की कJणासाठी कोणता मोजलाय दाम
त?मच" Eहणण" अस" की फcत त?मPया ग?णTम?ळL
hऊन अाप‹ िचकटतात त?Eहाला ] डªगळL
µच@न घL> vयTना त?मची श?n u*तभा

अािण मग त?मPया घरी, दाटीन" भरवतात सभा
असली सªग" अाता चालत नाहीत फार
च–कडL लोक अाता झा‹त फार fशार

मला 1वत:ला ठाऊक अा]त, अशा *कvhक तyणी

की ^या अा]त Šख_या, पण vयTना नाही *uयकर कोणी
अािण Eहण@नच या तकrबgल, नाही अाता काही |मत

की uLिमक जमा कर_यासाठी, aावी लाग> जबरी Œकमत
vयाPयासाठी प?x4 नसतात, Yवळ अाप‹ lMकटा”
vयTनी Y‹ली ख?शामत कधीही नस> *नर“”

>;हा फJशारcया मार_यात नका घालव@ शcती वाया
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>;हा फJशारcया मार_यात नका घालव@ शcती वाया
की अापण ¡जक•या अा]त बारीक सारीक लढाया
अाप•या *दस_याच" कौत?क अाता थोड" अावरा
अािण नका करीत जाऊ इतरTचा पाणउतारा

मला जर असत", अस•या अाय?Xयाच" अाकषण
•
तर मीही Yल" असत", इतxजनTच" अन?करण

˜लगाम वाग‹ अस>, अािण *दली असती *सnता

की मला uLिमक ह•च अस>, तर vयTना काही तोटा न;हता
4िल6न:

तस" अ4ल तर मदाम, िमळवा *नदान एक जण

कळ@ Š तरी अाEहाला, त?मPयातल" स?†त अाकषण
•
अािण जर –

अाšसनोए:

मदाम, मला वाटत" ] स"भाषण इ‚च अावरत" Žयाव"
कारण अ,यथा त?Ÿल, त?मPया माjया स"यमाच" दाव"
स?द\वान" खोळ"बली अा], वाŸत माझी घोडागाडी

नाहीतर अाप•या सहवासाची, लTबली नसती इतकी गोडी
4िल6न:

मदाम, जRर Žया अापण •ळ, अाप•याला हवा *ततका
मी त?Eहाला जायला सTग>य, अस" अगदी समज@ नका

पण अाप•याला होऊ नh, माझा सहवास क¨टाळवाणा

Eहण@न Š>य अाप•या सोबतीला, हा |सरा एक पाfणा
अगदी •ळLवर अा‹ अा]त, ] एक ग¥ह1थ स^जन
माjया“”ा बर" करतील > अापल" मनोर"जन
(अ•41त hतो.)

अ•41त, मला िलहाव" लागणार अा] तातडीl एक पM
नाहीतर माjयावर y4ल, माझा एक खास िमM

मदामबरोबर ग†पा मार, नको वाग@स उगीच ¶ाvय

मी जा>य, पण vया नcकी माफ करतील, माझ" ] अौnvय
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मी जा>य, पण vया नcकी माफ करतील, माझ" ] अौnvय
(4िल6न जा>.)

─────────────────────
)*श पाचवा
अाšसनोए:

*तचा एकˆण रोख असा, की मी घोडागाडीची वाट पाहता पाहता
बसाव" इ‚ त?मPयापाशी, अािण करा;यात हवापा_याPया वातr
असा योग अाण•याबgल, मी मान‹ अस> *त[ अाभार
जर मला माहीत नसत", की ती कर> माझा *तर1कार
^यTPया अ"गी झळाळ> u*त›ची दी†ती

अापण–नच uLम करतात साx vयTPयावरती

अाप•याम•h मला *दस> अशी स?†त *कमया

की अ"गावर Žयावीशी वाट> अाप•या सहवासाची छाया
मला वाटत" त?मची जागा, अा] राजाPया दरबारी

अोळखावी vयान" त?मची चमक, अािण बहाल करावी मोठी चाकरी
त?Eही खरोखर त·ार करावी, अशीच अा] प*रि1थती
पारख न झा•याम?ळL त?मPया ग?णTची हो>य माती
अ•41त:
मी?! पण मदाम, कशाPया जोरावर मी असला हcक सTगावा?
अशी काय घडली अा] माjया हात@न Šश4वा?
कशासाठी मी करावी दरबारा*वषयी त·ार?

असा काय दाखवलाय मी अक‹चा चमvकार?
अाšसनोए:
अा¯ापयत
´ दरबारी ^यTचा झालाय गवगवा
] खर" नाही सवžबgल, की vयTनी Yलीय काही 4वा
4वा कर_यासाठी *नदान, तशी स"धी तरी हवी
अािण अाप•या ग?णTची दखल घLतली जावी
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अािण अाप•या ग?णTची दखल घLतली जावी
Eहण@नच –
अ•41त:
अहो, अाता बास करा माjया ग?णTच" ] गाण"
दरबारान" काय कराव" अस" त?मच" Eहणण"?

अा¯ास?nा vयTPया माथी काम" असतात वाxमाप

uvhकाच" ग?ण शोधण" Eहण: Yवढातरी वाढLल ;याप
अाšसनोए:
पण ग?णच त4 uखर अस‹, तर अापण–न ल”ात hतात
अहो, त?मPयाबgल, ख@प चचr चाल> शहरात

अ4 दोन बडL लोक, की ^यTPया अोळखी अा]त हजार
कालच Eहणत हो>, की हा माण@स मोठा होणार
अ•41त:

अाजकाल uvhकाचाच चढला अा] भाव

कशाची जर कमी अ4ल तर तो Eहण: तरतमभाव
अाजकाल uvhकाचीच 1त?ती हो> तªडफाड
सरसकट एर"डाला सगळLजण Eहणतात माड
ह"स Eहण@न वावरतोय एकन् एक ड?cकर

ग~झLटात झळकलाय, कालच माझा नोकर
अाšसनोए:
मला अापल" अस" वाटत", की त?Eही uकाशात याव" थोड"
पण दरबारPया चाकरीच", का त?Eहाला इतक¨ वावड"?
माjया वतीन" मी कxन, : : अा] मला शcय

त?Eहाला vयात रस अा], अस" Eहणा फcत एक वाcय
यो•य vया य"MणLला, मारली यो•य जागी चावी

की त?मची प?ढची मजल, अगदी सोपी होऊन जावी
अ•41त:
अहो, पण एकदा *त‚ पोहोच•यान"तर, मजल होईल फारच *बकट
माjयासार¸या माणसाची, *त‚ होईल फcत घ?समट
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माjयासार¸या माणसाची, *त‚ होईल फcत घ?समट
*नसगrन"च माझी, अशी Yलीय जडणघडण

की दरबारी खाcयाची, vयात अा] अ"मळ चणचण

असली पद" सTभाळायला अ"गी लागतात काही कळा
vया मानान" माझा 1वभाव तसा अा] फार भोळा

uामािणक अािण 1प’वcता, माझी अोळख हीच खरी
मला कधी जमली नाही, अाड@न बोल_यातली fशारी
दरबारात•या माणसान", ठLवली पा*ह: हसरी छबी
अ"गी बाळगली पा*ह:, मन झाक_याची ख?बी
जो माण@स दरबा}यTचा नाही राखत अाब
vयाला कदािचत िमळत नसतील, चकचकणाx *पतळी *कताब
पण तरीŠखील vयाला हा *दलासा असतो, की
नाही करावी लागत सदानकदा *वkषकी

नाही uाशन कराव" लागत, sकडो अवमानTच" प"चग;य

अािण नाही uश"साव" लागत, ¹ीमान अम?कढम?क यTच" का;य
नाही प?रवा• लागत, मदाम द ˜कलाएत यT[ डोहाळL

अािण नाही सहन करा• लागत, को_या च·म माक9[ चाळL
अाšसनोए:
त?Eही Eहणताय, तर रा– Š तो दरबारचा *वषय

पण मला भारी वाईट वाटत", पा–न त?मचा uणय

माjया मनीची खळबळ, कळत नाही कशी अावR
त?Eही |सरीकडL वळवाव", त?मPया uLमाच" ताR

न“”ा *नराsत होईल, त?मPया भावनTची प*रणती

कारण ती त?Eहाला लायक नाही, िजPयावर त?मची अा] uीती
अ•41त:

मदाम, या अाप•या स••याची, मी नाकारीत नाही उपय?cतता
पण ती त?मची §*Mण अा], ] अापण कशा *वसरता?
अाšसनोए:
मा,य. पण पा–न अापली होणारी अव]लना
माjया मनाला अाता अगदी राह•ना
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माjया मनाला अाता अगदी राह•ना

त?मची ही ि1थती पा–न, तडफड हो> खोलवर अात
कारण त?मची uLयसी, कर>य त?मचा *वƒासघात
अ•41त:

खर"च मदाम, अापण सदो*दत करता, माjया *हताचाच *वचार
ही मा*हती मला Šऊन, अापण Y‹ अा]त मोठL उपकार
अाšसनोए:

माjया िजवाभावाची §*Mण जरी असली 4िल6न

तरी त?Eहाला ती यो•य नाही, अस" मी *न”@न EहणLन
त?मPयावरच" *तच" uLम, Eहण: *न;वळ बनवाबनवी
अ•41त:

तस" अस@ही शYल मदाम –

•दयातली खरी गो’ कJणाला कशी कळावी?

पण जर अाप•या मनात होती, Yवळ परोपकाराची भ@िमका
तर का भरलीत माjया मनात, अापण अशी कJश"का?
अाšसनोए:

जर नको अ4ल त?Eहाला खरा uकार कळायला

तर तस" सTगा, Eहण: तो *वषय, अा¯ा ब"द झाला
अ•41त:

तस" नाही, पण हा *वषय अाता अालाच अा] उघड«ावर
तर स"शयात राह_या“”ा, सगळ" कळण"च ¹Lय1कर

^यTPयामाe दाखवता hईल, ठाम प?रा;यTची मािलका
अशाच गो’ी मला सTगा, बाकी काही सTग@ नका
अाšसनोए:

उ¯म! मी त?Eहाला खाMी Š>, की यथावकाश

„ा सा}या uकारावर मी पाड@न दाखवीन uकाश
अ14 जाऊ माjया घरी, हात माझा घº पकडा

डो©यTसमोर अाणvh त?मPया, *ब¯"बातमी खडानखडा
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डो©यTसमोर अाणvh त?मPया, *ब¯"बातमी खडानखडा
त?मची uLिमका, काय कर> त?मPया अपरो”

याचा सरळ प?रावाच, मी Šईन त?Eहाला uvय”
अािण vयान"तर त?Eहाला वाटल", की स"पली अापली uLमकथा

तर त?मच" सTvवन कर_यासाठी, मी कR शYन काही ;यव1था
❈
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─────────────────────
❖ अ"क चौथा ❖
─────────────────────
()श प-हला

(र"गम"चावर एिलअा,त अािण 0फिल,त.)
0फिल,त:

याप3व4 पा0हला न7हता, माण3स कधी इतका =कट

अस" भ@डण झाल" न7हत", िमटवायला C इतकD 0बकट
सगFय@नी सगळीकड3न, समजाव3न पा0हल" Iयाला
हा अापला पठ्ठLा माM, दगडासारखा 0ढQम रा0हला
रडकR"डीला अाS अगदी, राजाT अ0धकारी

हा असला त"टा Iय@Uया, बापालाही अVल भारी
"शYद माZ नाही घ\णार,” अापला नायक ठास3न बोलला
"एवढा एक म^_ा सोड3न, मी राजी अा= तडजोडीला
C काही बोललो मी, Iयाचा का यावा राग?
च@गल" िल0हता न abयात, c0तd\चा काय भाग?

Iयान" अपमान वाट3न eयावा, याला माझा काय उपाय?
वाईट क0वता hली QहणC, माण3स वाईट अस" कRठाय?
IयाUया फiत िलखाणावर, मी hली jकिचत टीका

पण बाकी IयाUया अk3ला, नाही कRठ\ लावला धiका

'हा माण3स अा= श3र, अा= चत^र, अा= ग^णरIन@च" भ@डार'

Qहणाल Iयाला हो Qहणतो, पण कवी Qहण3न अगदी िभकार
Iयाचा पlसा, Iयाची तलवार, घोडmावरUया कसरती

nा साoयाची Qहणाल तर, वाp\ल qवढी करतो rत^ती
पण rत^ती करायची क0वqची, तर मला अापली रजा sा
इतकD माM उघड अा=, की IयाUयाकड\ ती नाही 0वsा
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इतकD माM उघड अा=, की IयाUयाकड\ ती नाही 0वsा
पsरचना करbयासाठी अिभtची पiकी हवी

कuन भागत नाही न^rती, यमक@ची ज^ळवाज^ळवी"
vवटी hली दोघ@नी, थात^रमात^र तडजोड
nान" काढला अावाज, IयाUया मq गोड

"भाष\ब_ल माझी मत", अा=त फारच ठाशीव

सवyना ती tचत नाहीत, याची अा= मला जाणीव

त^मUया क0वqब_ल अा=त, अापS cामािणक मतzद

ती मला नाही अावडली, याचा मनापास3न होतो {द"
मारायला लावली िमठी, दोघ@ना कuन दादाप^ता
अािण या cस"गाची, झाली अशी ही स@गता
एिलअा,त:

तो थोडा च|म अा=, यात तशी श"का नाही

पण ल} ~ध3न घ\तल" जाव", अस" IयाUयात अा= काही
वरवर वाटतो हा माण3स, cमाणाबा=र rप•वiता

पण मला 0दसq IयाUयाम€a, एक cकारची उदा•ता
अलीकड\ हा ग^ण, कRठ\च 0दसत नाही फार

q7हा अाणखी थोडा पसरला, तर माझी तरी नVल त|ार
0फिल,त:

पण मी Iयाला िजतकD पाहतो, 0ततका मला वाटतो अच"बा
अ0त‚की अाƒहान", IयाUया मनाचा घ\तलाय ताबा

nा माणसाचा rवभाव, QहणC 0नसग„Uया 0वनोदब^…ीची †वाही
हा c\मात पडलाच कसा, qच मला कळत नाही

रा‡न रा‡न 0वचार कuन, डोiयाला aतो भारी शीण

Iयाची c\मवrत3 ती कोण?! तर ‰मकी त^झी माŠब0हण!
एिलअा,त:

भ‹याभ‹य@ना कळली नाही कामाUया कामाची रीत

c\म 0नम„ण होbयासाठी, rवभाव ज^ळा~ लागत नाहीत
'समानशील7यस‰ष^ cीती' अस" जर का कRणी Qहणाला
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c\म 0नम„ण होbयासाठी, rवभाव ज^ळा~ लागत नाहीत
'समानशील7यस‰ष^ cीती' अस" जर का कRणी Qहणाला

तर ख"डनाला प^‚ 7हावा, एवढा एकRलता एक दाखला!
0फिल,त:

c0तसाद िमळतोय IयाUया c\माला, अस" त^ला वाटत" का?
एिलअा,त:

nा म^_Œयावuन माM, मा•या मनात अा=त श"का

पण शहाणपणा यातच अा=, की 0तoहाइतान" रहाव" म3क

कारण rवत:ला काय हव"य, = 0तच" 0तलाच नाही ठाऊक
काही ~ळा, अापण अाहोत c\मात = 0तलाच नसत" मा0हती

तर काही ~ळा, अापण अाहोत c\मात अस" उगीचच समजq ती
0फिल,त:

अापण कशात ग^"तलो अाहोत, याचा Iयाला नाही अदमास
घशात IयाUया अडकणार अा=, या c\मcकरणाचा घास
Iयाच" c\म अा= अफाट, पण ती Iयाला नाही पाM

rवत:Uयाच भ‹यासाठी, Iयान" नजर वळवावी इतरM

C Iयाला िमळणार नाही, Iयाचा सोड3न sावा 0पUछा

मदाम एिलअा,त, त^Qहाला तो हो Qहणो, हीच अा= माझी इUछा
एिलअा,त:

अशा बाबतीत मला, अावडत नाही लपवालपवी

मनातली खरी गो•, अापण अापली उघड करावी
IयाUया c\मcकरणात मी घालणार नाही खोडा

मला नाही वाईट वाटणार, जमला जर हा जोडा
या cकरणाची स3M", जर असती मा•या हाती

तर Iय@च" मीलन होbयासाठी, मी िशकrत hली असती
पण समजा नाही झाल", vवटी IयाUया मनासारख"
अािण 0तUया c\माला Iयाला 7हाव" लागल" पारख"
समजा 0तन" 0नवडला •सरा कRणी IयाUयाऐवजी

तर Iयाचा अथ’ हा न7=, की माझी होईल इतराजी

270

तर Iयाचा अथ’ हा न7=, की माझी होईल इतराजी
•सरीला तो नको अा=, hवळ या कारणासाठी

कपाळावर 0न“कारण मी अाणणार नाही अाठी
0फिल,त:

अािण मदाम, यासाठी मी त^Qहाला श^zUछा ”तो
मा•याकड3न cयIन करीन जो त^Qही Qहणाल तो
या बाबतीत मी Iयाला, जो काही स‹ला 0दला

Iयाची जर मज4 अVल, तर तोच स@Zल त^Qहाला
पण समज3न चाला, Iया दोघ@ची खरोखर झाली य^ती

अािण प0रणामी कदािचत, अाली 0नराशा अाप‹या हाती
तर •या भावन@नी, hली अापली 0नराशा
Iय@ची जर अापण पालट3 शकलात 0दशा

अािण जर कu शकलात IयाUयाजागी माझा 0वचार
तर मा•या अान"दाला नाही उरणार पारावार
एिलअा,त:

त3 थpा करतोयस, 0फिल,त –
0फिल,त:

– मदाम, तस" नका समज3

मी उघड hली अा=, मा•या मनाची हळवी बाज3

वाट पाहीन मी Iया }णाची, डोFय@त अाण3न पाणी
न कचरता घाल3 शhन, C7हा मी त^Qहाला मागणी

─────────────────────
()श /सरा

(अ‹Vrत aतो.)
अ‹Vrत (एिलअा,तला उ_\श3न):

nा असn ~दन@नी मी झालो अा= कसन^सा
”शील का थोडा मा•या मनाला 0दलासा?
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”शील का थोडा मा•या मनाला 0दलासा?
एिलअा,त:

पण इतकD उ0–— होbयासारख" अा= काय कारण?
अ‹Vrत:

अशी एक गो•, की िजची अाठवण QहणCच मरण
जरी उ…्वrत झाली असती सारी 0नसगस˜
’ •ी
तरी”खील माझ" मन नसत" झाल" इतकD क•ी

माझ" c\म स"पल" – काय बोल3 मी!? ब"द झाली माझी वाचा
एिलअा,त:

अ‚, पण थोडा 0ह™या कर मनाचा
अ‹Vrत:

जगात अा= C C 0हणकस, कपटी अािण खोट"

hल" अVल का Iयान" अलौ0कक स›दय„शी साट"लोट"?
एिलअा,त:

पण नiकी झाल" तरी काय?
अ‹Vrत:

– सगळा अनथ’ झाला

मा•या अाय^“यावर पडला अा= घाला

मला नाही वाटत अाता मी फार जZन

कारण मा•याशी बदफœली करq अा= VिलŠन
एिलअा,त:

तसा प^रावा अा= त^•याकड\, की न^सताच स"शयक‹लोळ?
0फिल,त:

अस3ही शhल कदािचत = अrप• श"hच" झाकोळ
बारीकसारीक गो••चा त3 करत असशील बाऊ
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अ‹Vrत:

= बघ! मा•या भानगड•त त3 ल} नको ”ऊ

0तUया cतारण\ब_ल मला श"का नाही 0तळमाM

कारण मा•या िखशात अा=, 0तUया अ}रातल" पM
•या nा पMाम^ळ\ 0तचा डाव उघड झाला
q पM उ_\श3न अा= अोरॉ,तला

मला वाटायच" की VिलŠन, IयाUयाकड\ बघतही नाही कधी
मी समज3न चाललो होतो, Iयाला फRसका c0तrपध4
0फिल,त:
पण पMावuन स"शय घ\ण" अ‰क ~ळा ठरत" 7यथ’

जसा अाधी वाटतो तसा, नस3 शकतो Iयाचा अथ’
अ‹Vrत:

तीच गो• अाता मी, प^,हा एकदा स@ग3 का?
मा•या 7यवहारात अापण तŸड घाल3 नका
एिलअा,त:

त^ला अावरायला हवी ही रागाची 0तरीिमरी
अ‹Vrत:

त^•यावरच मी सोपवतो अाता ही जबाबदारी

मा•या पोळS‹या दयाची जखम भuन यावी लवकर
याकरता अाज घालावीस त3च हळ^वार फR"कर
मा•या अचल c\माचा िजन" अ7=र hला

Iया क¡तक् c\िमhवर मला घ\ऊ ” बदला

हा बदला घ\bयाUया कामी, होशील का माझी साथीदार?
एिलअा,त:

QहणC मी काय कu?!
अ‹Vrत:

– मा•या c\माचा rवीकार!
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– मा•या c\माचा rवीकार!

मा•या दयातली 0तची जागा, करतो मी मोकळी
त3 भuन काढ3 शकqस 0त¢ झाSली पोकळी
मी अपण
’ करीन त^ला माझी अथ@ग cीती
अनि,वत £\ह, अािण अपार भiती

राहीन मी सदो0दत, त^•या 0दमतीला

अािण अशा cका‚ 0तचा घ\ईन मी बदला
एिलअा,त:

= बघ, मी समज3 शकq त^•या मनाच" •खण"

अािण नाही िझडकाu पाहात त^•या दयाच" ”ण"
पण कदािचत अस3 शhल = अ0र•, त^•या क‹प‰¤}ा लहान
अािण अवाजवी ठu शhल, बदला घ\bयाची ही तहान
c\िमhकड3न होq जखम, q7हा स3डाची aq ख^मख^मी

पण cIय}ात अस‹या ¥त@ची, अ"मलबजावणी होqच कमी
धाZ प^रq तोडbयासाठी, कारण" भS असोत हजार
0त‰ hSS सा‚ ग^,=, प^,हा 0वसरS जातात पार

वाईट ¦चतल" होत" 0तच", याची होq प^री 0वrम˜ती
c\मातल" भ@डण 0कतपत 0टकत", याची aq प^,हा cचीती
अ‹Vrत:
नाही. 0वrम˜ती होbयासारखा, हा ग^,हा न7= माम^ली
अाता मी 0तला Šलो, अािण ती मला Šली
मा•या 0तUया नाIयाचा, vवटचा हा 0दवस अाज
मी 0तUयावर c\म hल", याची मला वाटq लाज
ती इकड\च aq अा= –

0तला पा‡न प^,हा एकदा, उसळ3न उठत"य माझ" मन
0तUया अधम क¡Iय@ब_ल क‚न 0तच" वाiताडन

काप3न टाकीन 0तUया मायावी अाकषण@च"
’
§जळ

अािण घ\ऊन aईन त^•यापाशी, माझ" दय श^…0नमळ
’
(एिलअा,त अािण 0फिल,त 0नघ3न जातात.)
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(एिलअा,त अािण 0फिल,त 0नघ3न जातात.)

─────────────────────
()श -तसरा
अ‹Vrत:

”वा ‚! घाल3 शhन का मी मा•या मनावर लगाम?!
(VिलŠन c~श करq.)
VिलŠन:

काय झाल"?! का बर" अालाय त^ला इतका घाम?
का सोडतोयस अV ल@बलचक स^rका‚?

अािण का रोखतोयस मा•यावर त@बारSS डोळ\, जण3 असा~त फRलSS 0नखा‚?
अ‹Vrत:

मन^“यcाbयाकड3न घड3 शकq िजतकी फDद0फत^री

IयाUया रसातळाचीही होणार नाही, त^•याशी बरोबरी
जरी अह¨नश ध^"डाळली नरकातली एक§©ी वत^ळ
’ "

तरीही गवसणार नाही त^•यासारख" 0पशाUच, बीभIस अािण काळ"
VिलŠन:
अहाहा! काय = म˜• शYद@T हलhV तर"ग
अ‹Vrत:

0वनोद कuन माuन ‰bयाचा हा न7= cस"ग

जाrत शोभ3न 0दVल त^ला, जर झालीस शरŠन" च3र
कारण त^•या बदफœलीचा प^रावा अा= प^‚प3र

=च वतवीत
’
होती, मा•या दयाची अrवrथ rप"दन"

बजावीत होती मला, की नको खरी मान3स 0हची अाªासन"!
भS त^ला अावडत नVल माझी सततची स"शयखोरी
पण Iयाम^ळ\च उघडकीस अाली त^झी ही फDद0फत^री
त^झा सारा ध3तपणा,
’
अािण बनवाबनवीची हातोटी
C लपव3 पाहात होती, q कळल"च मला vवटी
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C लपव3 पाहात होती, q कळल"च मला vवटी

पण स3ड न घ\ता, मी सोVन हा अवमानाचा चटका
अस" माM त3, समज3 नकोस बर" का!

= मी समजतो, की c\मात करता aत नसq सiती
अािण rवत:Uयाही नकळत c\मात पडq 7यiती

कRणाUयाही दयावर नाही गाजवता aत सर"जामी
qच ठरवत" आप‹या आपण, कोण होईल Iयाचा rवामी

जर अाधीच Qहणाली असतीस त3, की नाही वाटत c\मभाव

त^ला मा•याब_ल, तर त|ारीसाठी मला उरला नसता वाव

जर प0ह‹यापास3नच िझडकारल" असत"स, मा•या c\माच" गाoहाण"
तर 0दली नसती मी, निशबा7य0त0रiत कRणालाही ¬षण"
पण न"तर मला फसवण", अाधी Tतव3न c\माUया •वाला

0न7वळ 0वªासघातच Qहणाव" लाZल nा अशा क¡Iयाला

िजला साCशी िश}ा नाही, अशी ही अा= भय"कर अागळीक

0तUया0वt… वाp\ल q करbयाची, 0दलीय मी rवत:ला मोकळीक
होय ¦शदळ\! होऊ ” त^झा थरकाप

कारण मी माझा रा0हलो नाही, बनलोय एक िजव"त शाप
इतका जबरदrत अा=, मा•या cाणावरचा हा घाला
की मा•या स"-ा अाता, ज^मानत नाहीत ब^…ीला

माझा स"ताप गाजव3 पाहतोय, मा•या ”हावर अ0धकार
मा•या हात3न C घड\ल, Iयाला मी नVन जबाबदार
VिलŠन:

अ‚, का अV करतोयस ~डmासार{ हावभाव?

उर‹यास^र‹या शहाणपणाचा hलास की काय िललाव?
अ‹Vrत:

होय होय, शहाणपणा गमावला मी, C7हा टाकली त^•यावर नजर
अािण ®यायलो घटाघट, त^•या अाकषणाच"
’
जहर

अापख^षी‰ मी बनलो, फस7या 0व¯म@च" सावज
कारण Iय@Uया =त3ब_ल, होq माझ\ गlरसमज
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कारण Iय@Uया =त3ब_ल, होq माझ\ गlरसमज
VिलŠन:

नiकी कRठ‹या फसवण^कीब_ल अा= त^झ" गाoहाण"?
अ‹Vrत (िखशात3न एक कागद बा=र काढतो):

वाहवा! ¥माल3म जमत" 0हला, असल" ~ड प@घरण"
पण अाता या प@घtणाला लावतोच मी कातर

इ¢ डोळ\ 0फरव, अािण अोळख बघ3 कRणाच" अ}र
हा प^रावा न^सता बघताच, ब"द होईल त^झी बोलती
उघडा पड\ल सारा डाव, अन् फ° फ° उड\ल प^रती
VिलŠन:

त3 इतका अrवrथ झालास q याUयाम^ळ\?
अ‹Vrत:

शरŠ‰ कV पडS नाहीत त^झ\ गाल काळ\?
VिलŠन:

यात शरम वाटbयासारख" काय अा= बाई?
अ‹Vrत:

काय?! फस~0गरीUया जोडीला त3 उभी करqस ¥पव„ई?
त3 नाकारqस = पM, कारण IयाUयाखाली नाही सही –
VिलŠन:

पण माझ"च अ}र मी नाकारbयाच" कारण नाही
अ‹Vrत:

सरळसरळ दोषारोप करq अा= त^•यावर, nा पMाची शlली
अािण तरीही q बघ3न, त^ला लाज नाही वाटली?!
VिलŠन:

त^•या 0वि}®तपणाला खरोखर नाही पारावार
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त^•या 0वि}®तपणाला खरोखर नाही पारावार
अ‹Vrत:

±! ±! ±! ±! अज3न”खील त3 मानत नाहीस हार?
•या पMाचा 0वषय अा= अोरॉ,त
q वाच3न मी कसा रा‡ श@त?!
VिलŠन:

अोरॉ,त?! पण त^ला कोण Qहणाल", की Iयाला उ_\श3न अा= = िचठोर"?
अ‹Vrत:

•या 7यiतीन" q मला 0दल", ती तस" Qहणाली खर"
पण = •सoया कRणासाठी अा= अस" अापण समज3
तरी”खील Iयाम^ळ\ कशी साव‚ल त^झी बाज3?

अािण कशी कमी होईल, त^•या अपराधाची ती²ता?
VिलŠन:

पण जर q पM अVल एका ³0Mणीकरता
तर मग त^ला त|ारीच" काय कारण?
अ‹Vrत (rवगत):

वाहवा! भलत"च ´शारीच" अा= = नागमोडी वळण
हा नवीन बचाव मला होता थोडा अन¤ि}त

पण मला वाटत" Iयाम^ळ\च, 0तचा ग^,हा होतो शाबीत
(VिलŠनला)

कसली ल"गडी सबब त3 खपव3 पाहqस मला!

अज3न 0रकामा नाही झाला, माझा वरचा मजला

मला कळत नाही: त^•या ढŸगाच" हस3 याव" की स"ताप
पचव3न दाखव बघ3, असली लोणकढी थाप!

•या पMाUया वाiयावाiयात3न, ऐकµ aतो c\माचा अ"तन„द
q ¶ीला उ_\श3न अा=, हा कRणाला प·ल य^िiतवाद?

समजाव3न स@ग मला cIaक वाiय, थ@ब मी घ\ऊन aतो वही,
0टपण" करायला अािण वाचतो = पM त^•यासमोर –
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0टपण" करायला अािण वाचतो = पM त^•यासमोर –
VिलŠन:

मला असल" काहीही करायच" नाही

त3 अाता थ@बवावास हा हाrयाrपद cकार

त^ला कRणी 0दला, मा•याशी अस" बोलायचा अ0धकार?
अ‹Vrत:

= बघ, श@त हो, नको कuस उगीच क@गावा

= पM बघ3न मला स@ग: अस‹या शYदcयोग@चा कRणी काय अथ’ eयावा?
VिलŠन:

मी काही स@गणार नाही; •याला जो वा·ल, तो अथ’ Iयान" eयावा
कRणाच" काय मत होत" याची मला नाही पव„
अ‹Vrत:

पण कस" अस3 शhल = पM एका ¶ीकरता

एवढ" जरी स@0गतल"स तरी स^·ल सारा ग^"ता
VिलŠन:

नाही, q पM अा= अोरॉ,तसाठीच, q7हा 0न“फळ अा= यावर वाद
तो मा•यावर c\म करतो, अािण मीही Iयाला ”q c0तसाद
मला तो अावडतो, IयाUया सहवासात मला वाटq ग"मत
त3 C Qहणशील q, मी कब3ल करीन 0बन0दiकत
त^ला वा·ल q कर, नको थ@ब3स कशाम^ळ\

अािण अाता मा•यासमोuन, हालव त^झ\ च"ब3गबाळ\
अ‹Vrत:

= ”वा! अस" |ौय’ ज,माला अाल" होत" का प3व4 कधीकाळी?
त^डवल" Zल" होत" का कRणाच" c\म अस" पायदळी?
खर" तर मा•यावर झालाय धडधडीत अ,याय

पण 0हला जाब 0वचारताच, ही मा•यावरच घसरq काय?!
मा•या ~द‰ला अािण स"शयाला, 0डवचq ही महामाया

मला वा·ल q पढवq, अािण मारq सगFयाUया बढाया
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मला वा·ल q पढवq, अािण मारq सगFयाUया बढाया
पण तरीही माझ" दय, अा= अस" बदमाश

की नाही मला तोड3 ”त, 0त‰ टाकSS पाश

•या बदफœली c\मवrत3त ग^"तS अा=त माझ\ cाण

0तचा 0ध:कार करbयाT मा•या अ"गी नाहीत Mाण
= 0नद’0यनी! मा•या दयाला, मा•या¤}ा त3च अोळखqस खरी
rवत:Uया गlरफायsासाठी, राबवqस माझी कमजोरी

त^•या 0वखारी डोFय@नी ~डावSली, मा•या दयाची महानगरी
ही त3 समजqस त^झीच खाजगी मiqदारी

मा•या nा आरोप@पास3न कर 0नदान rवत:चा बचाव
अािण सोड3न ”, अापण दोषी अस‹याचा हा बनाव

nा पMास"ब"धी त3 0नद¸ष अा=स, अस" मला पटव3न ”

मग माझ" c\म उतावीळ होईल, त^ला ”bयासाठी, स"शयाT हजार फाय”
अापण 0वªास3 अाहोत = मला पटवbयाचा जर hलास cयIन, तर मी
त^•यावर 0वªास ठ\वbयाचा cयIन करीन, याची ”तो हमी
VिलŠन:

त3 म3ख’ अा=स, अािण स"शयी अा=स भयानक

मी त^•यावर c\म करq, पण Iयाला त3 नाहीस लायक
त^•या मq खरी गो• अा= मी लपवSली

पण त^ला अस" वाटल"च कस", की मी घस‚न इतकी खाली?
जर माझी खरोखरीच •सoयावर असती cीती
तर तस" स@गायला मला कRणाची ब"दी होती?

त^•यावर माझ" c\म अा=, याची मी 0दलीय हमी
मग त^झा स"शय फ¹डायला, ती का पडq कमी?
अशी हमी 0द‹यान"तर, श"का उरा7यातच का?

अािण Iया मला त3 ऐकवण", हा अपमान न7= का?
अाप‹या मनातल" करण" उघड
¶ीला ‰हमीच जात" जड

अामUया उIकटqचा 0वरोध करq अामची शालीनता
अािण थोपव3न धरq 0तची उघड वाUयता
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अािण थोपव3न धरq 0तची उघड वाUयता
अािण Qहण3नच –

जो c\िमक अाQहाला अोल@डताना पाहतो हा अडथळा
Iयान" 0नम3टपण\ rवीकारायला हवा, अामचा 0नव„ळा

C उUचारbयासाठी कराव" लागत", rवत:शीच त^"बळ य^…

Iयावर त3 अ0वªास दाखवलास, तर का होऊ नa मी क¡…?
मा•यावर श"का घ\bयाची hलीयस त3 शहामत
q7हा अाता मला, उरली नाही त^झी jकमत

अािण तरीही मला वाटावा, त^•याब_ल c\माचा अ"श
nा ख^ळ\पणाब_ल, माझी ब^…ी करqय मला द"श

मला वाटत" •सoया कRणाला, मी ”ऊन टाकाव" माझ" मन
Cण\कuन 7हाव" त^•या, स"शयाच" पºात् समथन
’
अ‹Vrत:

मा•या मानग^टीवर बसSल" = c\म, पाहील माझा अ"तकाळ

कœदािशणी, फiत मला भ^लवbयासाठी, अा=त त^झ\ = शYद मधाळ

पण या साoयाला मह»व नाही, कारण मला ख^णावqय माझी 0नयती
त^•याभोवताली कायमची ग^रफटलीय, माझी लाचार ¯•मती
मला चोखाळली पा0हC, त^•याच दगाबाज दयाची वाट
की •याचा काळ\कRpपणा, उ•रो•र होईल दाट
VिलŠन:

±! =ही माहीत नाही त^ला की c\म कशाशी खातात
अ‹Vrत:

नाही! उलट c\मान"च शरीर खा‹‹याम^ळ\, उरलीय फiत माझी कात
माझ" c\म अाता उधळल" अा= अस" ¥स^मार

की स^च3 लागS अा=त Iयाला, त^•या अ0हताT 0वचार
Iयाला वाटत" की त^ला, कRणी Qहण3 नa ”खणी

अािण निशबी यावी त^•या, 0न“क@चन राहणी

ज,म झाला q7हा त^ला, नसायला हव" होत" 0वधाIयाच" ”ण"
नसायला हवा होता पlसा, c0तdा वा घराण"
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नसायला हवा होता पlसा, c0तdा वा घराण"
मग मी hला असता, Iयाग त^•याकरता

अािण nा दlवी अ,यायाची, शमवली असती ती²ता
अािण मग c0त0दनी मला झाला असता हष’

की फiत मा•या c\माम^ळ\ त^झा झाला अा= उIकष’
VिलŠन:

मला श^zUछा ”bयाची, ही रीत अा= थोडी अागळी
”व करो, अािण तस" न होवो कधीकाळी
(चा‡ल घ\त)

अ‚ हा तर •Yवा –

अािण अ"गावर प@घरSला Iयाचा चमIका0रक अ‹पाका
─────────────────────
()श चौथा

(अ‹Vrतचा नोकर •Yवा aतो.)
अ‹Vrत:

हा असला कसला कोट घातलायस? अािण इतका घाबरलायस का?
झाल" तरी काय?
•Yवा:

सा=ब –
अ‹Vrत:

ह" बोल प^ढ\ –
•Yवा:

काही रहrय@चा झाला पा0हC उलगडा
अ‹Vrत:

कोणIया?
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•Yवा:

अाप‹या अाय^“याचा झाला अा= च^थडा
अ‹Vrत:
काय?!
•Yवा:

मी बोल3?
अ‹Vrत:

ताबडतोब बोल! रा‡ नकोस न^सता उभा
•Yवा:

हा जो कोणी अा= –
अ‹Vrत:

हट! अ‚ नत©• श^"भा –

नीट बोलशील की नाही?
•Yवा:

सा=ब, अापण माZ घ\तला पा0हC पाय
अ‹Vrत:
QहणC?
•Yवा:

अावाज होता कामा नाय
अ‹Vrत:

अािण q का?
•Yवा:

अापण hला पा0हC स3"बा‹या
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अापण hला पा0हC स3"बा‹या
अ‹Vrत:
कारण?
•Yवा:

नाहीतर गोवoया मसणात Z‹या
अ‹Vrत:
पण झाल" तरी काय? हा कसला ~डाचार?
•Yवा:

हलवा अाता इथ3न 0बढार
अ‹Vrत:

नiकी काय चालल"य q अाधी नीट स@ग
नाहीतरी हरामखोरा, मोडीन त^झी ट@ग
•Yवा:

काFया डग‹यातला एक माण3स, •यान" घातला होता टोप
rवय"पाकघरात असा घ^सला, उडव3न माझी झोप
िचठ्ठी जी ”ऊन Zला, ती अा= इतकी 0कचकट
0तचा अथ’ लावण", QहणC महाकमस"
’ कट

त^मUया खट‹याशी अा=, नiकीच काही स"ब"ध

पण Iयातल" अ}र वाचायला, अाणला पा0हC kQहसम"ध
अ‹Vrत:

पण मी अाता काय कu ऐकµन = दळण?
शहर सोड3न जायच" नiकी काय कारण?
•Yवा:

= सगळ" झा‹यान"तर Zला एक तास

एक माण3स अाला होता, त^मचा िमM अा= खास
त^मचा शोध घ\bयासाठी, hS Iया‰ ब‚च क•
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त^मचा शोध घ\bयासाठी, hS Iया‰ ब‚च क•

अािण त^Qही नाही = बघ3न, 0दली मला कानगो•
त^मUयाब_ल मा•या मनी अा= प3•यभाव

= बघ3न – थ3त Uयायला, काय बर" Iयाच" नाव?
अ‹Vrत:

नाव जाऊ ” Iयाच", Iयान" 0नरोप काय 0दला?
•Yवा:

अाता त^मचा िमM Qहट‹यावर, मी जाrत 0वचाu कशाला?
Iयाच" Qहणण" अस" पडल", की त^Qही पळ3न जाव" तडक
जर माZ रा0हलात, तर होऊ शकq अटक
अ‹Vrत:

पण का? अािण Iयाला शोधत अाता मी कRठ\ 0फu?
•Yवा:

Iयान" माग3न घ\तला कागद अािण बोu

मला वाटत" सगळ" Iयान", िल0हल" अा= तपशीलवार

q जर एकदा वाचल"त, तर काही रहrय नाही उरणार
अ‹Vrत:

मग ”, काय िल0हल"य q –
VिलŠन:

काय चाललाय हा cकार?
अ‹Vrत:

माहीत नाही –

पण समज3न घ\bयाचा, माझा अज3न”खील अा= 0वचार
(•Yवा दो,ही िखV चाचपडतो अा=; IयाUयाकड\ बघ3न)

म3ख’ अा=स! हाकल3न 0दला पा0हC त^ला, ढ^"गणात माuन काठी
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•Yवा:

च3कच झाली माझी. त^मUया ·बलावरच रा0हली, ब´qक ती िचठ्ठी
अ‹Vrत:

nा नालायकाला मी –
VिलŠन:

डोiयात राख घालायला, न"तर िमळ\ल प^“कळ अवधी
ही भानगड काय अा=, q जाऊन पाहा अाधी
अ‹Vrत (जाताजाता):

मला वाटत" 0नयतीचा असा अा= डाव

की त^•याशी बोलायला, मला सापड3 नa वाव

पण nा 0नयतीवर मला आता मात करायला हवी
प^,हा त^ला मी z·न अाज, स3य„rत होbयाप3व4
❈
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─────────────────────
❖ अ"क पाचवा ❖
─────────────────────
()श प,हला

(र"गम"चावर अ)*+त अािण 0फिल2त.)
अ)*+त:

मी त4ला स6गतो, माझा 0न:य अा< प>का
0फिल2त:

अ@, बातमी वाईट असली, तरी Dयाचा अथE असा का –
अ)*+त:

नाही! तI 0कतीही जरी KपजारLस, कMतकNO धाQ
तरी माझा 0नणय,
E मी घSणार नाही माQ
चोहTकडS पसरलीय अनाचाराची साथ

VWहा माणस6Xया जगाला, मी मारणार अा< लाथ
Y0तZा, स2मान, सDय अािण कायदा

या सा\या बाब]चा मी ग^हीत धरला फायदा

'त4_हीच `जकणार बघा,’ असा YDaकाचा 0दलासा
ऐकcन माdया ह>कावरती ठSवला मी भरवसा

अािण एवढ" सगळ" असIनjखील lवटी घात झाला
2याय होता माdयामाQ, पण तरी हरलो खटला

mयावर बnा बदनामीचा, असला एक इसम पाजी
सरळसरळ खोट" बोलला, अन् माqन Qला बाजी

उभा रा0हला कठडsात, अािण रचली एक कथा tगडी

पण तीच खरी ठरली lवटी, अािण कापली Qली माझी म4"डी
DयाXया ढTगाXया भारान", सटकला तराजIचा काटा

होDयाच" झाल" नWहत", अािण 2याय झाला उलटापालटा
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होDयाच" झाल" नWहत", अािण 2याय झाला उलटापालटा
नTदीत Dयान" हवा तसा, कqन घSतला बदल

पण DयाXया मV मला अजIन, घडली नाहीय अuल
कMणीतरी छापIन काढल"य एक िभकार चोपड"

हातातjखील धरवत नाही असल" प4+तक घाणSरड"
मी तर _हणSन DयाXयावर, घाला ब"दी tलाशक

अािण हा चोर _हणतो, की मी अा< Dयाचा Lखक!

< ऐकcन, प4टप4टला अोरॉ2त, दात6ना जीभ लावीत

की माdया घरी पा0हल"य Dयान", Dयाच"च yमकz ह+तिलिखत!
माझ" वाटोळ" करण", <च ठरवल"य Dयान" उ0u{

अािण माझा ग42हा तो काय, तर मी DयाXयाशी बोललो +प{
हाच माdयाकडS अाला, मी नको _हणत असता

अािण _हणाला स6गा, कशी अा< माझी क0वता
अािण मी कसलीस4|ा, लपवाछपवी }ली नाही
}ला नाही अपलाप, सDयाचा अािण Dयाचाही
_हणIन हा बनतो माझा सवNत मोठा व~री

खोटा अाळ घSयापयत
Ä गाठली Åान" पायरी

माdयावरती अाता हा, डIख धरणार अामरण

Dयाच" स4नीत वाईट _हटल", एवढ"च एक Dयाला कारण
झाली अा< जगात, अस)या नालायक6चीच भरती
aन}नYका@ण, mय6ना हवी फ>त कीतÇ

सXचाई, सचोटी, स2मान अािण 2याय0Yयता

Åा सगÉया शÑद6चा, उलटा अथE Öयायचा अाता
< जग जग नW< तर दरोडSखोर6ची ग4हा
_हणIनच मी अाता, इथIन चाललो पहा

माणIसच माणसासाठी बनला अा< ल6डगा

दगलखोर6नो! मी इथIन जातो अस" सगÉय6ना स6गा!
0फिल2त:

असला 0नणय
E घSयाअाधी तI श6त ठSवाव"स डोकz

न4कसान एवढ" न*लही, त4ला अाधी वाटल" 0ततकz
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न4कसान एवढ" न*लही, त4ला अाधी वाटल" 0ततकz
त4झा शÜI त4dया0वá| 0पकवत अ*ल कzडsा

पण अजIन तरी त4ला नाहीत पडL)या tडsा

याचा अथE DयाXयावरच, उलटIन पडलाय Dयाचा डाव
हा Yचार खोटा अा<, < कळIन च4कलाय सारा गाव
अ)*+त:

जरी झाली बदनामी, तरी Dयाला Dयाची नसV तमा

हरामखोरी करयाबuल Dयान" +वत:ला }लीय àमा

Åा सा\या माम)यात Dयाचा, होणार नाही }सही वाकडा
नवीन Yकरण करयासाठी, उभा राहील प42हा खडा
0फिल2त:
< बघ, Dयान" त4dया0वá| }ला अ*ल अारडाअोरडा
पण Dयाचा âäप0रणाम झालाय तसा फार थोडा
VWहा काळजीच" कारण 0दसत नाही मला
अाता राहता रा0हला, त4झा हा खटला
Dयास"ब"धी तI, कq शकतोस अपील

अािण Åा 0नकालाबuल –
अ)*+त:

Dयात मला अाता नाही वाटत हशील
हा 0नकाल _हणã अ2यायाची हu

पण मी एवढ" बघSन, की तो होणार नाही रu

च6गला अ2याय कसा करावा, अशा उदाहरणाथE
फार जपIन ठSवला पा0हã, अापण हा पदाथE

2याय अािण सचोटीची, होऊ लागली जशी परवड
Dया मागNवरचा अा<, तो एक çलाचा दगड

मी मोजलीय या दगडाची Kकमत, वीस हजार लीé तI2वN
अािण हा खचE प4रता वसIल Wहावा

_हणIन करीत राहणार अा< मी, मानवजाती0वá| बTबाबTब

अािण जतन करणार अा< èदयात, 0तXया0वषयी घ^णSO कTब
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0फिल2त:

तरी पण –
अ)*+त:

तरी पण, मी _हणतो तI एकcण सोड माझी `चता
Åा सा\यावर तI तरी काय बोलशील अाता?

ã काही घडल" Dयाच" करणार नाहीस समथन
E
एवढ"च फ>त तI आता j मला वचन
0फिल2त:

तI _हणतोस Dयातल" मला काहीच अमा2य नाही

सगळीकडS बोकाळलीय, ल4चपत अािण कzपIशाही
अाज फ>त कामी aV âस\य6ची ठकवाठकवी

मला < कबIल अा<, की ही ि+थती बदलायला हवी
पण असतील भL सा@ अनाचारात द"ग

_हणIन काय समाजातIन काढIन Öयायच" अ"ग?
सावज
E 0नक नीतीला लागV ãWहा अोहोटी

VWहाच अाप)या +वभावाची लागV खरी कसोटी
अाप)यात)या ग4ण6ना VWहाच काही होतात क{
कारण भोवतालO सवचजण,
E
जर असतील स4{,
0नäकपट, 2याय0Yय अािण +प{व>V

तर सìîण6ची मग गरजच काय उरV?
अ2याय जरी झाला, तरी मनाच" राखIन स"त4लन

जाता याव" प4ढS, याचसाठी कराव" ग4ण6च" स"गोपन
अािण अ*ल जर अाप)या मनावर ताबा –
अ)*+त:

जरा थ6बवशील का, हा अमोघ वाणीचा धबधबा?

मी सपlल मा2य करतो, त4dया भाषSची अवीट गोडी
पण ïळाची आिण शÑद6ची कq नकोस तI नासाडी
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मला लाभLली नाही त4dयाइतकी वािñस|ी

पण मी 0नघIन जाव" अस" मला स6गVय माझी ब4|ी
कMठS मी काय बोLन, < माझ" मलाच नाही माहीत
प4ढS श"भर 0ठकाणी मी aणार अा< अडचणीत

*िलóनला òटल" पा0हã मला, कोणी कq नका अटकाव
0तला स60गतला पा0हã, हा माझा Y+ताव

मी 0तला 0वचारीन, होशील का माझी स6गाती

मला जोखली पा0हã, 0तची माdयावरची Yीती
0फिल2त:
aतोस वर माdयाबरोबर? अापण एिलअा2तची वाट बघIया
अ)*+त:

नको. माdया मनावर पसरलीय िख2नVची छाया
तI अापला एकटाच जा वर

अािण राô j मला, Åा अ"धा\या कोप\यात, माdया 0नराlबरोबर
0फिल2त:

वाट पाहयासाठी ही सोबत नW< च6गली

मी _हणतो एिलअा2तला, की तIच a खाली
(0फिल2त वर जातो, अािण अ)*+त एका अ"धा\या कोप\यात बसIन राहतो.)
─────────────────────
()श .सरा

(र"गम"चावर अोरॉ2त अािण *िलóन.)
अोरॉ2त:

अाप)या माdया नाDयाची काय होणार गती

याचा 0नणय
E अाता अा<, }वळ अाप)या हाती

अापण फ>त माdया अाहात, अशी हवी मला खाÜी
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अापण फ>त माdया अाहात, अशी हवी मला खाÜी
नाही áचत YSिमक6ना, अशी ि+थती अध6तरी

जर माdया भावyy फोडला अ*ल, अाप)या èदयाचा तट
तर Dया घटyचा, दाखवा प4रावा झटपट

अािण मी 0वचारात घSईन फ>त एकच प4रावा
अ)*+तचा अापण, प4रता अW<र करावा

माdयावरXया YSमाखातर, Dयाला öावी सोडिचठ्ठी
अाप)या घराO दरवाã ब"द Wहाïत DयाXयासाठी
*िलóन:

पण त4dयाच तTडIन ऐकली अा<, मी Dयाची Yश"सा

अािण अाõाच त4ला Dयाचा, Üास होऊ लागला कसा?
अोरॉ2त:

बाकी सगळी +प{ीकरण", अा<त सúया अला0हदा
त4मचा कल कोणाकडS, हाच अा< म4ùय म4uा

त4_ही अाõाच 0नवड करा, एकतर मी नाहीतर तो
मी अापला इû वाट बघत बसतो

(अ)*+त कोप\यातIन बा<र aतो.)
अ)*+त:

या माणसाXया बोलयाला अा< माझा âजोरा
हा 0नणय
E ल6बणीवर न टाकLलाच बरा

DयाXया मनात अा< जी खळबळ, तीच अा< माdयातही
0न`:ती झा)याüरीज मी राô शकणार नाही
Yवासात ãWहा फMटतात, दोन ïगळS र+V

VWहा दो2ह]वqन जाता aईल अशी सोय नसV
अोरॉ2त (अ)*+तला):
†ीमन्, या Yकरणी जर अापल", भाñय ठरल" अ0धक सरस
तर अाप)या स4खाचा 0वचका करयात, मला न*ल काही रस
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अ)*+त:

त4मचा रस कशात अा<, याची त4_हीच करा उ+तवारी

मला नको त4मXयाबरोबर, 0हXया èदयाची भागीदारी
अोरॉ2त:

माdया°àा त4मच" YSम 0तला वाटत अ*ल अWवल –
अ)*+त:

Kकिचत jखील त4मXयाकडS अ*ल 0तचा कल –
अोरॉ2त:

तर प42हा 0तXया Oह\याच" नको मला दशन
E
अ)*+त:

0तXया मध4र सहवासाच" करीन मी ल"घन
अोरॉ2त:

मदाम, याचा 0नकाल लावIन टाका, अाõाXया अाõा
अ)*+त:

अाणा मनातल" िजòवर, अगदी 0बलकMल न कचरता
अोरॉ2त:

त4मची 0नवड कोण अा<, < त4_ही स6गा फ>त
अ)*+त:

त4मXया मनातला 0वचार, होऊन जाऊ j Wय>त
अोरॉ2त:

का हो? 0नवड करताना अडचण भासV की काय थोडी?
अ)*+त:

समतोल अा<त की काय तराजIची दो2ही पारडी?
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समतोल अा<त की काय तराजIची दो2ही पारडी?
*िलóन:

अग" अाई ग"! त4मचा हा हnा¢ह, अा< अगदी अ+थानी
िश{ाचाराXया बाबतीत, अाहात त4_ही अ£ानी
नाही अा< माझ" मन, थोड" jखील च"चल

मला प>का ठाऊक अा<, माझा +वत:चा कल
< एक त4_ही दोघ6नी yहमी समजIन असाव"

की त4_हा दोघ6त करता aईल, मला सहज उजव" डाव"
पण खरी गो{ अशी, की लाज वाटV माझीच मला
असा 0नकाल सरळसरळ, तTडासमोर स6गायला

अ* असतात काही शÑद, की mय6नी माणIस होत" नाराज
V बोलण" सगÉय6समोर, हा माझा तरी नाही 0रवाज

जर एखाöाy सर }ला अ*ल, त4मXया èदयाचा 0क)ला
तर V सIिचत करयासाठी इतका jखावा तो कशाला?

अािण याउलट, असफल YSिमकाला, न होऊ jता स"त§त
तीच बातमी कळवयाO, मागE अा<त अyक स4§त
अोरॉ2त:

नाही, तस" नाही –

त4_ही अगदी +प{ बोला, मला नाही Dयाचा डर
माझी स"मती अा< –
अ)*+त:

अािण प0ह)यापासIन माझाही याXयावरच अा< भर
की मला काय वा•ल, इकडS नको jऊ लà
त4ला ã _हणायच" V _हण सव¶समà

जगाची मजÇ स6भाळयात, खचE होV त4झी श>ती

पण नको अाता 0दर"गाई, अािण नको अाता अ0नि:ती
ताबडतोब +प{ कर, हा सारा Yकार

नाहीतर तस" न करण", हाच समãन मी नकार
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नाहीतर तस" न करण", हाच समãन मी नकार
Åा त4dया मौनाचा मला अाला अा< वीट
मी Dयाचा अथE घSईन, वाईटातला वाईट
अोरॉ2त:

†ीमन्, अापण ã बोललात Dयाला, मी खरोखर jतो दाद
माझSच 0वचार म6ड)याबuल, अाप)याला ध2यवाद
*िलóन:

कोण जाणS कMठIन काढल"त त4_ही दोघ6नी < खIळ
त4मXया या कटकटीन" झालाय मला म+तकशIळ
दया करा माdयावर, अाता दोघS Wहा श6त

माझी स4टका करयासाठी aV अा< एिलअा2त
─────────────────────
()श ,तसरा

(एिलअा2त अािण 0फिल2त aतात.)
*िलóन (एिलअा2तला):

अग" बघ ना, या दोघ6नी }ल"य माdया0वá| स"गनमत
अािण Üास jतायत मला, मघापासIन सतत
इ@ला °टLत दोघS, लावलाय एकच धोशा

की दोघ6प~की एकाची मी कqन टाकावी 0नराशा!
Dय6Xयाप~की एका कMणाला मी स6गाव" तTडावर

की माdयासमोqन तI अाता, तTड बरीक काळ" कर
तI कधी पा0हलायस का, असला अगोचर Yकार?
एिलअा2त:

अाता अस)या Y®नावर मी काय बोलणार?

कMणी मनातल" लपवI नa, हीच असV माझी इXछा
VWहा च4कीXया Wय>तीकडS }लीयस तI ही प^Xछा
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अोरॉ2त:
मदाम, अाता काय _हणायच" V एकदाच" _हणा
अ)*+त:

जरा मनावर Öया ब0हणीचा टोमणा
अोरॉ2त:

0नणय
E जाहीर करयाचा समय aऊन ठSपला
अ)*+त:

तI नाहीच बोललीस, तर बोLल त4झा अबोला
अोरॉ2त:

फ>त 'मी अम4कला 0नवडV', इत}च _हणा शÑद तीन
अ)*+त:

अािण नाही काही _हणालीस, तर मी काय V समजIन घSईन
─────────────────────
अ",तम ()श

(अका+त, 0क©ता2™ अािण अा´सनोए aतात.)
अका+त (*िलóनला):

मदाम, अा_ही अाप)याला jऊ इिXछत नाही तसदी, तरी पण

अा_हाला वाटत", की एका छोट¨ा गो{ीच", अापण कराव" +प{ीकरण
0क©ता2™ (अोरॉ2त अािण अ)*+त या दोघ6ना):

सmजनहो, अापणही इû अाहात < झाल" फ>कड
कारण अाप)याशीही स"ब"0धत अा< ही भानगड
अा´सनोए (*िलóनला):

मदाम, मला इû बघIन अा:यE वा•ल त4_हाला
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मदाम, मला इû बघIन अा:यE वा•ल त4_हाला
पण Åा दोघ6म4ळSच aयाचा Yस"ग अाला

अाL दोघS माdयाकडS, अािण मला स60गतली एक बातमी
की िजXयावरती कधीही, 0व≠ास ठSवला नसता मी

मी _हणVय, की *िलóन मदाम अा<त तशा फार च6ग)या
Dय6Xयाबuल अशा अफवा कशा काय पसर)या?

मला वाटल", की खोट" स4|ा असI श}ल चà4वÆसDय
अािण +मqन अाप)या दोघ]ची çÜी 0नDय

(बारीकसारीक कMरब4री असतानाही), मी }ल"य इû अागमन
की ãणSकqन त4_ही कराव", या अफïच" ख"डन
अका+त:

मदाम, अा_ही अाता बघIच, की िचडािचडी न करता
कशी कqन घSता अापण, या Yस"गातIन म4>तता
(एक पÜ बा<र काढतो.)

< खर" का, की < पÜ िल0हल"य अापण 0क©ता2™साठी?
0क©ता2™:

< खर" का, की अका+तला उuSशIन िल0हलीय, अापण ही नम4yदार िचठ्ठी?
अका+त:

लोकहो, < अàर अाप)याला न>कीच नाही अनोळखी
कारण याXयाचसारखी

अyक पÜ" अाप)याला अाली असणार पIवÇ

पण तरीही 0वlष अा<, या पÜाची थोरवी
VWहा ऐका –

(वाचI लागतो.)
माdया üळकरपणाबuल माझS कान उपटण", अािण मी त4dयाबरोबर नसV VWहाइतकी इतर कोणDयाच
ïळSला मãत नसV असा माdयावर अारोप करण", हा त4झा फारच खोडसाळपणा झाला. हा माdयावर

मोठा ज4लIम अा<, अािण तI जर लवकर इû aऊन Dयाची भरपाई }ली नाहीस, तर मी त4ला ज2मभर माफ
करणार नाही. mयाXयाबuल तI कMरकcर करतोस, तो द6डगोबा Wहायकाऊ"ट –
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करणार नाही. mयाXयाबuल तI कMरकcर करतोस, तो द6डगोबा Wहायकाऊ"ट –
तो इû असायला हवा होता –
तो द6डगोबा Wहायकाऊ"ट मला कधीच अावडला नाही. अािण ãWहापासIन मी Dयाला सतत दोन घटकाभर

0व0हरीत थ4"कcन पायात भाक\या काढत बसLल" पा0हल", VWहापासIन माझ" DयाXयाबuलच" मत पारच
0बघडल" अा<. अािण Dया इट4क)या माकÇy

जनहो, मला स6गायला üद होतो, की तो मीच –
अािण Dया इट4क)या माकÇy काल बराच ïळ माझा हात पकडIन ठSवला. DयाXयाइतका क:पदाथE इसम
âसरा कMणी माdया पाहयात नाही. DयाXया घोळदार अ"गरùयान" अािण तलवारीन"च DयाXया वजनातला
बराचसा 0ह+सा Wयापला अा<. अािण तो 0हरWया 0रबनी लावणारा माणIस
(अ)*+तला) हा त4मचा उ)Lख अा< –
अािण तो 0हरWया 0रबनी लावणारा माणIस DयाXया त4सडSपणाम4ळS अािण 0हरम4सLपणाम4ळS काही ïळा
माझी करमणIक करतो, पण गोळाtरीज पा0हल" तर तो एक कमालीचा व~ताग इसम अा<. तो स4नीतवाला
माणIस

(अोरॉ2तला) हा माल त4मXयासाठी अा< –
तो स4नीतवाला माणIस वा>चात4यNXया माQ धावतो अा<, अािण सगÉय6नी स6गIन jखील Dयाला Lखक
Wहायची स4रस4री अा<. तो काय _हणतोय याकडS लà öायच" माdयात बळ असत नाही, कारण Dयाच" गö
अािण पö ही दो2ही सारखीच कzटाळवाणी अा<त. Dयाम4ळS < तI नीट लàात घS, की त4ला वाटV 0ततकी मी

मãत नसV, mया mया पाट¨¶ना मला नाईलाजान" जाव" लागत" 0तû सगळीकडS मला त4झी फार अाठवण
aV, अािण मजा करताना अाप)या YSमाच" माणIस जवळ असल" तर अाणखी मजा aV.
0क©ता2™:

अाता माझी पाळी –
(वाचI लागतो.)

अािण Åा गोडगोड बोलणा\या 0क©ता2™चा 0वषय तI काढलास _हणIन स6गV, की तो मला अावडयाची

काहीही श>यता नाही. DयाXयावर माझ" YSम अा< अस" समजणारा तो मIखE अा<, अािण त4dयावर माझ" YSम
नाही, अस" समजणारा तI मIखE अा<स. शहाणपणा हाच होईल, की त4_ही दोघ6नी अापाप)या समज4त]ची
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नाही, अस" समजणारा तI मIखE अा<स. शहाणपणा हाच होईल, की त4_ही दोघ6नी अापाप)या समज4त]ची
अदलाबदल करावी. Dयाचा मला जो ताप होतो तो कमी Wहावा, _हणIन तI मला वरOवर òटायला यायला
हव"स.

(वाचण" थ6बवतो.)
मदाम, अा_ही च0कत झालोय, बघIन अापल" qप नव"

अशा Wय>तीला काय _हणतात, < मी बोलायलाच हव"?

बास झाल". अापणच काढLल" अाप)या +वभावाच" @खािचÜ
अा_ही दोघS अाता िमरवI, सव¶समोर अािण सवÜ
E
अका+त:

तTड ब"द ठSवयासाठी, मला होता<त >Lश

पण मदाम, अापली तशी लायकी नाही, की मी करावा अापला ØSष
एक स6गIन ठSवतो, की माdयासारùया माकÇचा झाला जर YSमभ"ग

तर माझी समजIत काढायला, माdया घरासमोर, लाQल तáण]ची र6ग
(अका+त अािण 0क©ता2™ 0नघIन जातात.)
अोरॉ2त:
मदाम, त4_ही _हणालात की माdयावर त4मच" YSम अा< िजवापाड
अािण अाता त4_हीच माझी, करता अशी िचरफाड?
त4मXया èदयावर मारला अा<, चकचकीत पÜा

Dयात Oहरा पाहणा@, त4मO YSिमक अा<त सतरा
YSमात मी रा0हलो बावळट, याची मला घडलीय अuल
मी त4मO अाभार मानतो, माझS डोळS उघड)याबuल
माझ" èदय परत िमळाल", याचा अान"द अा< मला

यात त4मचा जो तोटा झाला, तोच समजतो, मी माझा बदला
(अ)*+तला उuSशIन)

†ीमन्, त4मXया YSमात अाता न*ल माझा अडथळा
त4_ही अािण मदाम, प4ढS काय V स6भाळा
(अोरॉ2त 0नघIन जातो.)
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(अोरॉ2त 0नघIन जातो.)
अा´सनोए (*िलóनला):
मदाम, मघापासIन पाहVय मी त4मXया नीचपणाचा मासला
इतकz बघIन ग§प राहण", कस" जóल कMणाला?

पा0हला होता का कMणी, असला घाणSरडा Yकार?

अाता इतर6Xया भानगड]त, मी लà घालत नाही फार

पण, < ग^ह+थ (अ)*+तकडS बोट दाखवIन), ã अा<त मोठS सìîणी
अािण करीत असतात त4मचाच 0वचार àणोàणी
त4मची पIजा करायला ã कमी –

अ)*+त (अा´सनोएला उuSशIन):

मदाम, V सगळ" बघIन घSईन माझ" मी
मला समजत" माझ" 0हत

अापण नका पडI Dया उ+तवारीत
अापण नका भ6डI माझी भ6डण"

कारण मला जमायच" नाही, अापली परतफ∞ड करण"
मी âसरीकडS जरी पा0हल", काढयाकरता वचपा
तरीjखील अाप)यावर, Wहायची नाही माझी क±पा
अा´सनोए:
†ीमन्, त4_हाला अस" वाटत", की मी टाकcन बसLय गळ?

सारखी अापली वाट बघVय, की कधी त4_ही aताय जवळ?
YSमाXया बाजारात त4_हाला नाहीय उठाव

मला वाटत" कमी करावा, त4_हीôन +वत:चा भाव
*िलóनन" नाकारLला हा असला स+ता माल
मी ख@दी करावा, इत} नाहीयत माझS हाल

खडबडIन जाQ Wहा, अािण उ"चावqन या खाली

माdया मनात त4मXयाकरता, जागा 0बलकMल नाही खाली
त4_ही अापL ≠ास रोखIन, पकडIन ठSवा 0तचा जोडा
बघI तरी }Wहा जमतो, हा इतका स4"दर जोडा
(अा´सनोए 0नघIन जाV.)

300

अ)*+त (*िलóनला):

अyक गो{ी पाôनही, मी रा0हलो +तÑध, फार YयDनपIवक
E

अािण ऐकcन घSतली YDaकाची बडबड, एकस4री ल6बलचक
अस" वाटत" का त4ला, की मी ग§प रा0हलोय प4@सा ïळ?
अािण अाता –

*िलóन:

हो, तI बोलयाची अाता अाली अा< ïळ

मला तोडIन बोलयाचा िमळालाय त4ला अ0धकार

तI काहीही जरी बोललास, तरी मी काय कq त≤ार?
कबIल करV की मी च4कL, माझा उडालाय गTधळ

ल"गडी सबब शोधयासाठी, माdया अ"गी नाहीय बळ
इतर6Xया रागाची मला पवN नाही फार

पण मला मा2य अा<, की मी अा< त4झी ग42<गार
समजI शकV मी त4झी सकारण नाराजी

माझी ही अागळीक तI 0वसरणार नाहीस सहजी

असÅ झाल"य धारण करण", माझ" < अYामािणक èदय
माझा 0तर+कार करयासाठी मी त4ला कारण 0दल"य
VWहा कर माझा 0तर+कार, मी अन4मती jV त4ला –
अ)*+त:
पण मी कq श}न का तस", सटï?!
तोडI श}न का मी त4dया अाकषणाO
E
दाï?
मी लाख कq पाहीन त4झा 0तर+कार महाभय"कर

पण माdया èदयान" माझा अाjश ध4डकावIन लावला तर?
(एिलअा2त अािण 0फिल2त य6ना उuSशIन)

करपIन टाकतो अा<, माdया अाD_याला, Åा YSमाचा 0वखार
माdया अ0वचारी कामyO, त4_ही दोघS, अाहात साàीदार
पण इû होत नाही माdया कहाणीचा अ"त
ही िशळा ढकलत, yणार मी िशखरापयत
Ä
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ही िशळा ढकलत, yणार मी िशखरापयत
Ä
प4áषाला लागI नाही ‘शहाणा’ < 0वlषण

कारण Dयात उरतोच lवटी प4áषपणाचा एक कण
(*िलóनला उuSशIन)

कMल•, माdया èदयाला माफ कराï* वाटतात त4झS ग42< सरसकट
अािण त4dया YतारणSवर झाकावासा वाटतो 0व+म^तीचा धI≥पट
मी अस" समãन की नाहीस तI खरोखर दोषी

अािण त4dया अ)लड ताáयाला जगरहाटीन" पाडल" फशी
पण Dयासाठी तI यायला हव"स माdया मागोमाग

अािण करायला हवास सा\या मन4äयजातीचा Dयाग
mया एक6तात मी होणार अा< कायमचा tपõा

0तû तI यायला हव"स, माdयाबरोबर अाõाXया अाõा
त4dया या पÜाकरवी }ला अा<स जो अपाय
तो âá+त करयाचा हा एकóव तरणोपाय

याच एका क±तीम4ळS, ध4ऊन 0नघSल त4झा ग42हा
अािण मी त4dयावरती, YSम कq श}न प42हा
*िलóन:

काय? जग सोडIन jऊ _हातारी होयाअाधी?

अािण त4dयाबरोबर वाळव"टात, घSऊ अकाली समाधी?
अ)*+त:

पण अ*ल जर त4झी, माdयावर Yीती खरीख4री

तर बाकी सा\या जगाची त4ला काय मातÑबरी?
नाही प4रणार का त4ला फ>त YSम माझ"?
*िलóन:

कशी °लI मी 0वसाWया वषÇ, एक•पणाच" अोझ"?
Åा àणी मी करावा इतका खडतर 0नधNर
Åा बाबीला माझ" मन राजी नाही होणार
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जर तI कq _हणत असशील माझ" पािण¢हण

तर त4ला नकार jयासाठी माdयाकडS नाही कारण
अािण ल¥ –

अ)*+त:

नाही, *िलóन नाही, मला त4dयात अाता वाटत नाही गोडी
हा त4झा नकार, _हणã उ"टाXया पाठीवरची lवटची काडी
त4dयात मी पाहात होतो माdया जीवनातल" सवE काही
पण तस" V माdयात पाहायला त4झी तयारी नाही

मी िझडकारतोय त4झ" YSम, जा, इथIन चालती हो अाता
सा\या नाज4क भावन6ना लावला आ< मी पिलता

(*िलóन 0नघIन जाV; अ)*+त एिलअा2तला उuSशIन बोलI लागतो.)
एिलअा2त, शतग4ण6नी सजवल"य त4झ" qप
त4झा सरळ +वभाव अावडतो मला खIप

माdया मनात yहमीच जपलीय मी त4झी स4"दर Y0तमा

ती जर मी तशीच ठSवली, तर तI करशील मला àमा?
अन"त â:ख6Xया बोजान" माझ" èदय झाल"य µराण

V त4ला jऊ कराव", इत} माdया अ"गी नाहीत Üाण

मला जाणवI लागली अा< माझी 0नसगदõ
E
कमतरता
नाही 0ववाहाच" ब"धन या ज2मी माdयाकरता

*िलóनन" अधवट
E खा)Lला असा मी YSिमक उ{ा

त4झी अिभलाषा धq लागलो, तर ती ठ@ल त4झी कMO{ा
अािण _हणIनच –

एिलअा2त:

अ)*+त, तI जपIन चालायला हव"स त4dया प4ढXया Yवासात
अाज मला 0दलासा हाच, की 0रता न*ल माझा हात
Åा त4dया िमÜासमोर जर मी तो }ला प4ढS

तर मला वाटत" तो 0वlष, घSणार नाही अाढSïढS
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0फिल2त:

हा ब∂मान मला िमळावा, हीच फ>त माझी अास

Dयाक0रता jऊन टाकीन, tलाशक मी माझा ≠ास
अ)*+त:

त4मXया अान"दाला नसो 0कनारा, हीच माझी Yाथना
E
पर+पर60वषयी त4मXया, अढळ राहोत भावना

â0नay नाडLला, अ2यायाy ïढLला, असा मी एक क±मी
िजû पापाची जीत होV, 0तथIन 0नघIन जाईन मी
शोधSन कMठSतरी जगात लहानसा एक कोपरा

Yामािणक माणसाला िजû िमळSल थोडा अासरा
(अ)*+त 0नघIन जातो.)
0फिल2त (एिलअा2तला):
मला वाटत" हा प42हा, फMर"गटIन बसला

aVस माdयाबरोबर, Dयाची समजIत काढायला?
❈ ❈
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"पएर %नार, '"कहो+'चा -खक

────────────

म"ळ $प&(नश *ख:
Jorge Luis Borges: 'Pierre Menard, Autor del Quijote' in Obras Completas, Emecé
Editores, Buenos Aires, 1974.
इ-.जी भाष4त6:
1. 'Pierre Menard, Author of the Quixote', in Borges, A Reader, Translated by
Anthony Bonner, Dutton Publishing, New York, 1981.
2. 'Pierre Menard, Author of the Quixote', in Labyrinths (Selected Stories and Other
Writings by J. L. Borges), Translated by James E. Irby, New Directions Publishing,
New York, 1962.
────────────

या काद-बरीकारा<या द01य .-थस-प?ची गणना सहज अािण थोडHयात करता Iईल. अािण Lहण"नच
मादाम अाMी बाNिलएनी PयातQया काही गोRी वगळ"न अािण काहTची भर घाल"न एक बनावट यादी
W(सX करावी Y अZLय अाY. [या<या 3ॉ+5ट7ट Wव\]ी जगजाहीर अाYत अशा एका अ(वचारी प^ा_
ही यादी अापQया `िQवनवादी, aसनवादी अािण सbcता झा*Qया (बचाeया म"ठभर वाचक4<या माथी
मारली अाY. g aनारh ख6 िम^ अाYत Pय4ना या यादीमbळi च4गलाच धHका बसला अाY, अािण
काहीसा kदही झाला अाY. रडणाeया सायWस व\Z4नी घiर*Qया Pया<या दफन$थळी अगदी
कालपरवा अाLही जमलो होतो, अािण लागलीच अपलापा_ Pया<या $म\ती डागाळायला Wार-भ
करावा ना! एक छोop शbिXप^ W(सX `Qयाkरीज खरोखरीच गPय-तर नाही.
माqया (करकोळ अ(धकाराला सहज अाrहान ?ता Iईल याची मला जाणीव अाY. पण अPय-त
लsधW(तिtत अशा दोन rयHतT<या िशफारसी माqया बाज"_ अाYत, Y मी नम"द कu इि<छतो.
माqया vा *खाला ब&रो_स द बाकwरची पस-ती अाY. (Pय4<या घरी गbxवारी रा^ी होणाeया बyठका
(वसरण- शHय नाही; (तzच माझी नbकPयाच (दव-गत झा*Qया या क(विम^ाशी अोळख झाली होती.)
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काउ-oस द बाcयो6जो या मोन&कोमधील अPय-त स-|दनाZम rयHती अाYत, अािण (समॉन कॉPश या
अ4तरराR~ीय •याती<या दानी पbxषाशी नbकताच Pय4चा (ववाह झाQयामbळi (पट्सबग,• ‚न(सQ|(नया
या शहराला अाता तो मान िमळाला अाY. (कॉPशसाYब4नी (न$प\ह भाव__ `*Qया काही कƒतTमbळi
[य4ना हानी पोहोचली अpल, अश4नी (व(ध(नषiध न बाळगता Pय4ची बदनामी कu लागाव- ही ख-त
कर„यासारखी बाब अाY.) अापला _हमीचा धीरोदा] िमतभाषीपणा बाज"ला ठiव"न काउ-oसनी
'लHस' या (नयतकािलकात एक अनाव\] प^ W(सX कuन मला पा…ठबा जाहीर `ला अाY. ('सPय
अािण म\Pय" य4<या हा`ला अो ?ऊन' अp Pय4h शsद अाYत.) या साZी अगदीच तbटपb-[या नाहीत
अस- मला वाटत-.
aनार<या द01य .-थस-प?ची गणना सहज करता Iईल, अस- मी वर Lहणालो होतो. Pयाची वyयिHतक
कागदप^i मी काळजीप"वक
• पा(हली अाYत. Pयात मला खालील गोRी अाढळQया:
(१) 'ला का‰क' या मा(सकात (फŠरफार कuन) दोनदा W(सX झा** एक Wतीकवादी सbनीत (माच•
अािण अॉHटोबर १८९९ h अ-क).
(२) काrयातील स-Ž4चा एक कोष तयार करता Iईल का यावर एक .-थ. _हमी<या rयवहारातQया
भाषiत [या स-Žा वापरQया जातात Pय4ना या समानाथ• असणार नाहीत, …कवा Pय4ची |ग•या
शsद4त uप4त6ही असणार नाहीत. याउलट 'काही स-`त पाळ"न, `वळ प‘ात उपयोगी पडाrयात
अशा Yत"_ बनव*Qया, अादश’Pमक $वuपा<या' अशा या स-Žा असतील (नीम, १९०१).
(३) ?कात,• लायिsनPस अािण जॉन (विQकcस य4<या (वचार4तील 'काही पर$परस-ब-ध …कवा
साLय$थळi' या (वषयावर एक .-थ (नीम, १९०३).
(४) लायिsनPस<या 'क–र&Ho(रि$टका यb(नrहस’िलस' वर .-थ (नीम, १९०४).
(५) एका ह]ीसमोरh ˜या? काढ"न टाकwन बbिXबळा<या kळात सbधारणा करता Iईल का या
(वषयावर एक त4(^क (नब-ध. aनार Wथम ही कQपना सbचवतो, (तची िशफारस करतो, चच’ करतो
अािण Nवटी (त<या (वxX मत ?तो.
(६) 6म-ड लQली<या 'अास• म&šा ›_रािलस' वर एक .-थ (नीम, १९०६).
(७) रॉय लो‚झ द pगbरा<या 'िल•ो द ला इc|िcसयॉन िलžराल य अातŸ ?ल एगो ?ल अाY¡iस' h
भाष4तर, W$तावना अािण टीपा (प&(रस, १९०७).
(८) जॉज• ब"ल<या िच¢ा(धिtत तकशा¤ावरील
£
एका .-था<या पb$Pया.
(९) ¥¦च भाषiतील ग‘ाh व\](वषयक (नयम काय अाYत याची िच(कPसा. याबरोबर स4त-(समॉ<या
िलखाणात"न घiत** दाख* (द** अाYत (6rv§ ? ल4ग रोaन, मा‰‚िलए, अॉHटोबर १९०९).
(१०) अp काही (नयम अि$तPवात नाहीत असा जो अाZiप Qय"क ¨त_
© घiतला होता Pयाला WPयb]र.
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याबरोबर Qय"क ¨त<या
©
िलखाणात"न घiत** दाख* (द** अाYत (6rv§ ? ल4ग रोaन, मा‰‚िलए,
(डªबर १९०९).
(११) `rYदो<या 'अ«वाहा द ना|गार क¬Qतोस' h 'ला ब"सोल ? Wi(सय' या नावा_ ह$तिलिखत
भाष4तर.
(१२) क–रोलस

रकाद_ दगड कोuन बनव** ठp वापuन छाप*Qया िच^4h एक Wदशन
•

भर(व„यात अा* हो-. या Wदशना<या
•
पbि$त`साठी W$तावना (नीम, १९१४).
(१३) '* Wॉs*म द अ- Wॉs*म' (प&(रस, १९१७). यात 'अ&(कलीस अािण कासव' vा W(सX
कwटW®नाला ?„यात अा*Qया सग•या उ]र4ची कालगण_नbसार िच(कPसा `*ली अाY. या
पb$तका<या दोन अाव\¯या W(सX झाQया अाYत. °सeया अाव\]ी<या सbरवातीला लायिsनPसh 'Ne
craignez point, monsieur, la tortue' (महाशय, कासवाला घाबu नका) Y वाHय (द*ल- अाY,
अािण रpल अािण ?कातवरील
•
भाग4त फŠरफार `** अाYत.
(१४) त"*<या *खनातील 'रचनावyिशR±4'ची एक िजवट िच(कPसा (एन. अार. एफ, माच• १९२१).
माqया अाठवणीनbसार aनार एकदा Lहणाला होता की Wश-सा करणi अािण दोष ?णi vा भावनाPमक
कƒती अाYत; सा(हPयसमीZiशी Pय4चा स-ब-ध नाही.
(१५) पॉल व&*री<या 'ल (सिम(तएर मार4' h अ*Hझ4²ाइन व\]ात uप4तर (एन. अार. एफ.,
जा_वारी १९२८).
(१६) जाक 6ब"ल<या 'वा$तवाh दमन कर„यासाठी अस*Qया मbखप^ा' म³I पॉल व&*रीची
नाल$ती. (इz Y स4गायला हव- की, व&*री(वषयी aनारच- g वा$त(वक मत होत- Pया<या अगदी
(वxX अशी ही नाल$ती अाY. Y व&*री_ अोळखल- होत-, अािण Pय4<या जbcया ´^ीला धHका लागला
नाही.)
(१७) काउ-oस द बाcयो6जो य4<या सµदय’मbळi अािण काय’मbळi काही प^4मध"न िघसाडघाई_
Pय4<या(वषयी g अपसमज Wस\त `* जातात, Pय4च- ख-डन कuन 'जगाला अािण इटलीला' अापली
खरी अोळख पटावी Lहण"न Pया दरवष• एक $पRीकरणाPमक 'जय.-थ' (victorioso volumen)
W(सX करीत असतात. (हा वाHWयोग सह*खक ग&(•ए* द अन-िझअोचा अाY.) अशा एका .-थात
काउ-oसh 'यथाथद
• शन'.
•
(१८) ब&रो_स द बाकwरसाठी काही Wश-सनीय सbनीत4चा स-.ह (१९३४).
(१९) [य4चा प(रणाम प"णपणi
•
(वरामिच¢4वर अवल-ब"न अाY अशा काही ह$तिलिखत क(वता.

(अ)

aनार<या द01य कामाची कालगण_नbसार `*ली यादी ही इतकी अाY. (मादाम अाMी बाNिलए<या

307

अा(त¶यशील अािण उताव•या स-.हासाठी िल(ह*ली काही ध"सर Wास-(गक सbनी- -वढी यात"न
वगळ*ली अाYत.) अािण अाता मी (वचारात घiणार अाY - Pयाच- उव(• रत िलखाण: भ"िमगत,
महाWच-ड, अजोड, पर-तb (मानवी क¬वती<या मय’द4मbळi) अप"ण!• स³या<या वा·मयीन पव’तील
कदािचत सव¸त महPवप"ण• ठराव- अस- Y िलखाण Lहणg, 'डॉन (कहोo' <या प(हQया ख-डातल- नववअािण अड(तसाव- Wकरण, अािण बा(वसाrया Wकरणाचा काही भाग. Y (वधान म"खपणाच•
वाoल
याची मला जाणीव अाY; अािण vा 'म"खपणा'च•
समथन
• करण- हा या *खाचा Wमbख Yत" अाY.

(ब)

|ग|गळ- सा(हPयम"Qय अस*Qया दोन *खन4मbळi aनारला ही कQपना सbचली. प(हल- Lहणg
नोrहािलसचा एक तPव¹चतनाPमक *ख4श (²i$डiन अाव\]ीत º. २००५). यात *खकाशी स7पण
9 :
एकाPम होण- अशी कQपना म4ड*ली अाY. °सर- Lहणg [या<यात ि»$ताला हमर$Pयावर, ह&L*टला
ला क–_(बएरवर …कवा डॉन (कहोoला वॉल $¼ीटवर अाण*ल- अाY अस- एक ब4डगbळी पb$तक.
अिभxची शाब"त अस*Qया क¬ठQयाही माणसाWमाणi aनारलाही असQया बा½कळ ?खाrय4चा (तटकारा
होता. तो Lहणi की काळ4ची सरिमसळ कuन सामाcय Wतीच- मनोर-जन कर„यासाठी, …कवा
Pयाही‚Zा वाईट Lहणg सव• यbग- एकच अाYत, …कवा ती |गळी अाYत, असQया Wाथिमक कQपन4नी
अापQयाला भ"ल पाड„यासाठी `वळ अशा पb$तक4चा उपयोग अाY. याउलट दॉ?ची W(सX योजना
अशी होती की 'चलाख नायक' अािण Pयाचा नोकर Y दोघi एक< कuन तात’र4 नावाच- एकच पा^
तयार करण-. ती तडीस _ताना पर$पर(वस-गती …कवा उथळपणा जरी अाला असला, तरी aनारला तो
जा$त र-जक वाटला... समकालीन '(कहोo' िल(ह„यात aनार_ अापल- अायb½य खच• घातल- असअाड"न Lहणण-, Y Pया<या -ज$वी $म\तीचा अवमान कर„यासारख- अाY.
अाणखी एक '(कहोo' (नम’ण कर„याची Pयाची इ<छा नrहती (- सोप- होत-), तर म"ळ '(कहोo'
(नम’ण करण- ही होती. म"ळ .-थ तसा<या तसा िल¾न काढावा असा (वचार Pया<या मनात कधी
अाला नाही Y स4गायला नकोच; Pयाची नHकल कर„याचा aनारचा žत नrहता. िम›ल द
pरव4(तस<या .-थाशी शsदन शsद अािण अोळन अोळ जbळतील अशी काही पान- (नम’ण करण-, हा
Pयाचा Wश-सनीय Yत" होता.
३० स˜o-बर १९३४ रोजी बयोन¾न मला िल(ह*Qया प^ात तो Lहणतो, "अाÀय’(त6क rहावा असमाझ- उ(ÁR अाY, या‚Zा जा$त नाही. तPवŽानातील …कवा धमशा¤ातील
•
यbिHतवादाचा अ-त…ब¨ द\®य जग, ?व, कायकारणभाव,
•
वyिÂक स-रचना - हा माqया काद-बरी‚Zा कमी अिलकडचा …कवा
सामाcय नाही. फरक एवढाच की तPव|]i अापQया काम4तQया मधQया पायeया र-जक पb$तक4त
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W(सX करतात, अािण Pया मी वगळायच- ठरवल- अाY." खरी गोR अशी अाY की, Pया<या इतHया
वष¸<या aहनतीची साZ ‘ायला एक कागदही उर*ला नाही.
सव’त Wथम Pया<या मनात अा*ली पXत तशी सोपी होती. $प&(नश च4गली िशका, क–थिलक धम’चा
पbcहा अ-गीकार करा, म"र …कवा तbक• लोक4बरोबर लढाई करा, १६०२ - १९१८ य4मधला यbरोपचा
इ(तहास (वसuन जा, अािण िम›ल द pरव4(तस rहा. (पएर aनार_ या माग’चा अÃयास `ला
(सतराrया शतकातQया $प&(नश भाषiवर Pया_ बeयापyकी अच"क WभbPव िमळवल- होत- Y मला ठाऊक
अाY), पण तो फार सोपा Lहण"न सोड"न (दला. वाचक Lहणiल - खर-तर अशHय Lहण"न सोड"न (दला.
माcय. पण हा सगळा WकQप प(हQयापास"न अशHयच होता, अािण तो प"त•ला _„याh सगळi अशHय
माग• (वचारात घiत* तर Pय4पyकी हा सव’त (नरस होता. (वसाrया शतकात रा¾न सतराrया
शतकातला लोक(Wय काद-बरीकार बनण- Y Pयाला अध:पतन वाटल-. (पएर aनार रा¾नही (पएर
aनार<या अनbभव4मध"न '(कहोo'पयत
Ä पोहोच„या‚Zा, pरव4(तस असताना '(कहोo'पयत
Ä पोहोचण- Y
Pयाला कमी कRाच- - अािण Lहण"न जा$त (नरस वाटल-. (जाताजाता Y नम"द कराव-स- वाटत- की या
Pया<या भ"िम`मbळi Pयाला '(कहोo'<या °सeया ख-डाअाधीची अाPमकथनाPमक W$तावना वगळण- भाग
पडल-. (तचा अ-तभ’व करायचा तर Pयाला pरव4(तस Y अाणखी एक पा^ (नम’ण कराव- लागलअसत-. पण Y `ल- तर aनार<या भ"िम`त"न '(कहोo' सादर कर„याऐवजी Pया पा^ा<या भ"िम`त"न
करण- असा Pयाचा अथ• झाला असता. $वभावत:च ही सोय Pया_ नाकारली.) याच प^ात इतर^ तो
Lहणतो, "माझ- काम मbळात तस- अवघड नाही. पण - प"ण• करायच- तर मी अमर असायला हव-."
काही |ळा - Pया_ प"ण• `ल- अाY अशी मी कQपना करतो अािण स-पण
" • '(कहोo' Pया_ िल(ह*ल- अाY
अस- ग\हीत धuन - मी वाचतो, Y मी कब"ल कराव- का? काही रा^Tप"व• मी सrवीसाrया Wकरणाची
पान- उलटत होतो. (aनार_ याला कधी हात लावला नाही.) अािण 'las ninfas de los ríos, la
dolorosa y húmida Eco (नदीतQया जलपeया, व कxण अािण दमट W(त³वनी)' या अाग•या
वाHय4शाम³I मला माqया िम^ा<या शyलीचा अािण अावाजाचा पडताळा अाला. एक भावाPमक
(वNषण अािण एक भौ(तक (वNषण य4चा इतका सb-दर स-योग झाQया(निम]ा_ ए` °पारी अाLही
NHस(पयर<या एका अोळीवर चच’ `ली होती, Pयाची अाठवण झाली:
Where a malignant and turbaned Turk...
पण '(कहोo'च का अस- वाचक (वचारील. एखा‘ा $प&(नश माणसाचा तसा कल असता तर Pयात
अनाकलनीय अस- काही नाही. पण [या_ एडम-ड -$तला जcम (दला, Pया व&*रीला [या_ जcम (दला,
Pया मालामला
Ÿ [या_ जcम (दला, Pया बॉ?*एरला [या_ जcम (दला Pया पो चा भHत असणाeया
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नीम<या Wतीकवा‘ाचा असा कल असण- Y समgपिलकडi अाY. मी वर उXÈत `*Qया प^ात"न हा
मbÁा $पR होतो. aनार Lहणतो, "'(कहोo'म³I मला अ(तशय रस अाY, पण तस- Lहटल- तर - पb$तक
अटळ अाY अस- मला वाटत नाही. एडगर अ&लन पोचा उÉार:
Ah, bear in mind this garden was enchanted!
…कवा 'बातो इÊ', …कवा 'एcशcट म(रनर' [या जगात नाहीत अशा जगाची मी कQपना कu शकत
नाही, पण '(कहोo' <या बाबतीत तशी कQपना करायला मला काहीही अडचण भासत नाही. (अथ’त
मी माqया वyयिHतक धारणाशHतीबÁल बोलतो अाY, या कƒतT<या ऐ(तहा(सक पडसाद4बÁल नrY.)
'(कहोo' अि$तPवात असण- हा एक अपघात अाY. - पb$तक अनाव®यक अाY. (ËxHती न होऊ ?ता पb$तक िल(ह„याचा प"व•(वचार कuन मी - िल¾ही शकतो. मी प(हQय4दा - ब -क सगळ- वाचल-rहा बारा-रा वष¸चा होतो. Pयान-तर काही भाग मी पbcहा लZप"वक
• वाच* अाYत, पण िल(ह„याचा मी एवढ्यात तरी WयPन करणार नाही. Pयािशवाय मी pरव4(तस_ िल(ह**
अ4तरaझोस, सbख4(तका, 'गाला-अा', अादशवादी
•
काद-बeया, पÌसलीस अािण p(गसमb-डा य4<या
कÍटाळवा„या करामती अािण '(वयाY ?ल पान’सो'… Y सगळ- वाचल- अाY. (वसराळ"पणा अािण
अना$था य4नी `*ल- सbलभीकरण (वचारात घiतल- तर '(कहोo'बÁलची माझी अ-त:W(तमा ही अज"न
न िल(ह*Qया पb$तका<या अ$पR प"वW
• (तa‚Zा फारशी |गळी नाही. अािण एकदा ही W(तमा ग\हीत
धरली (अािण ही मला क¬णी नाकाu शकत नाही), की माqयासमोरचा W®न pरव4(तससमोर<या
W®ना‚Zा बराच अवघड अाY Y $पR अाY. माqया कनवाळ" प"वजा_
•
अपघाताच- साहाÎय नाकारलनाही. सजन
• अािण भाषा य4<या सहजWव\]Tबरोबर वाहवत जाऊन काहीशा (व$किळतपणi Pया_
अापला अजरामर .-थ िल(हला. Pया_ उP$फwतपणi
•
g `ल- - शsदश: पbcहा (नम’ण करण- Y ग"ढाPमक
क]rय
• मी माqया अ-गावर घiतल- अाY. vा माqया एक4(तक kळाh दोन पर$पर(वxX (नयम अाYत.
प(हQया (नयमानbसार मला मानसशा¤ीय …कवा रचनाPमक फŠरबदल कuन पाह„याची अनbमती अाY.
°सeया (नयमानbसार vा सग•या फŠरबदल4ना 'म"ळ' *खनापायी (तल4जली ?ऊन हा (वनाश का
`ला याच- (बनतोड समथन
• कर„याच- माqयावर ब-धन अाY. Y जp कƒ(^म अडथळi अाYत तसा एक
नyसÌगक अडथळा नम"द `ला पा(हg. सतराrया शतका<या सbरवातीला '(कहोo' िल(ह„याच- काम
हाती घiण- Y समज„यासारख- होत-, अाव®यक होत- अािण कदािचत अटळही होत-. (वसाrया शतका<या
सbरवातीला - जवळजवळ अशHय अाY. अPय-त rयािमÏ घटन4नी भर*ली तीनN वषÄ म³I ›ली
अाYत ती उगीच नrYत. अशा अ_क घटन4पyकी नम"द कर„यायो«य एक Lहणg खbÁ '(कहोo'.
Y तीन अडथळi अस"नही, aनार_ िल(ह** '(कहोo'h तbकडi pरव4(तस<या िलखाणा‚Zा अ(धक स"Ðम
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अाYत. pरव4(तस_ राजपb^4<या साहसकथा अािण Pया<या ?शातील फाटकÍ वा$तव या दोहÑत
ठोकळiबाज पर$पर(वरोध उभा `ला अाY. याउलट aनार_ *प4तो अािण लो‚ द |गा य4<या
शतकातQया कारaनचा ?श हाच 'वा$तव' Lहण"न (नवडला अाY. या (वषयावuन मॉ(रस बा6 …कवा
रॉ(²›ज ला6ताला (कतीतरी खास '$प&(नश' गोRी सbचQया असPया. अPय-त सहजपणi Pया साeया
टाळ"न aनार पbढi जातो. Pया<या िलखाणात िज˜सी, का‰(क$तादो6स, भट` स-cयासी, °सरा (फिलप,
…कवा अॉतो दा फŠ य4पyकी काहीही नाही. `वळ $था(नक (वNष4कडi Pया_ °लZ
• तरी `ल- अाY,
…कवा - टाळ* तरी अाYत. Pया<या या तb<छ व\]ीमध"न ऐ(तहा(सक काद-बरी(वषयी एका नrया
स-कQप_चा (नदश
Ÿ होतो. या स-कQप_नbसार 'साल4बो' ही काद-बरी दोषी अाY, (तला Zमा नाही.
Pया<या िलखाणातली सbटी Wकरण- पा(हली, तरी अापल- अाÀय• कमी होत नाही. उदाहरणाथ,•
प(हQया ख-डातील अड(तसाव- Wकरण पाहा. यात 'श¤ अािण शsद या (वषयावरील डॉन (कहोoh
मनोर-जक भा½य' अाY. vा वादात डॉन (कहोo_ शsदा‚Zा श¤ाला उजव- माप (द*ल- अाY Y
सव¸नाच ठाऊक अाY. (vान-तर काही वष¸नी `rYदो<या 'ला होरा द तोदोस' म³I असाच एक
प(र<Òद Iतो.) pरव4(तस प"व• सy(नक असQयामbळi Pयाच- Y मत समज„यासारख- अाY. पण aनारचा
(कहोo, 'ला ^ा(हसा‰ ? H*क'£ अािण ब¼¸ड रpलचा समकालीन अस"नही, अशा बा½कळ यbिHतवादाला
बळी पडावा! मादाम बाNिलए<या म- इz aनार अापQया _हमी<या कौतbका$पद सवयीWमाणi
नायका<या मान(सक-पbढi शरण ›ला अाY. ([य4ची समज žताचीच अाY अशा) काहTना यात फHत
म"ळ '(कहोo'ची नHकल (दसली अाY. ब&रो_स द बाकwर<या म- यात (नPNचा Wभाव (दसतो, अािण
माqया म- Y $पRीकरण (बनतोड अाY. तरी?खील (बचकत का होईना, aनार<या अPय-त अना.ही
$वभावाशी aळ घiणार- एक चौथ- $पRीकरण मी नम"द कu इि<छतो. $वत:ची जी खरी मत- अाYत,
Pय4<या अगदी (वxX मत4चा Wसार कर„याची Pयाची उपहासगभ• सवय होती. (जाक 6ब"ल<या चार
(दवस चाल*Qया अवा$तववादी प^ामधली पॉल व&*री(वxXची Pयाची घणाघाती टीका अाठवा.)
pरव4(तसच- िलखाण अािण aनारच- िलखाण शsदश: एकच अाYत, पण aनार<या िलखाणात
(कतीतरी पटTनी जा$त अथवy
• भव अाY. (जा$त स-(द«धता अाY अस- Pयाh …नदक Lहणतील, पण
स-(द«धता Lहणg अथवy
• भव.)
aनारचा '(कहोo' अािण pरव4(तसचा '(कहोo' य4ची तbलना हा एक खडबड"न जाग- करणारा अनbभव
अाY. उदाहरणाथ,• प(हQया ख-डातQया नवrया Wकरणात pरव4(तस िल(हतो:
...la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones,
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testigo de lo passado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.
[...इ(तहास हा काळाचा W(त$पध• अाY, कƒतTचा द$तऐवज अाY, भ"तकाळाचा साZीदार अाY,
वतमानाचा
•
अादश• अािण सQलागार अाY, भ(व½यासाठी इशारा अाY, व सPयाचा (पता अाY.]
सतराrया शतकात pरव4(तससार•या '(वË]ा नस"नही W(तÓचा वरदह$त अस*Qया' माणसा_
िल(ह*ली ही इ(तहासाची शsदब-बाळ $तbती अाY. याउलट aनार िल(हतो:
...la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones,
testigo de lo passado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.

[...इ(तहास हा काळाचा W(त$पध• अाY, कƒतTचा द$तऐवज अाY, भ"तकाळाचा साZीदार अाY,
वतमानाचा
•
अादश• अािण सQलागार अाY, भ(व½यासाठी इशारा अाY, व सPयाचा (पता अाY.]
इ(तहास हा सPयाचा (पता ही कQपनाच थHक करणारी अाY. (वQयम gLसचा समकालीन अस*Qया
aनार<या म- इ(तहास Lहणg वा$तवाचा शोध नrY तर वा$तवाचा म"लÔोत. Pया<या मऐ(तहा(सक सPय Lहणg g घडल- - नrY, तर g घडल- अस- अापण ठरवतो -. 'वतमानाचा
•
अादश•
अािण सQलागार, भ(व½यासाठी इशारा' vा शsदWयोग4मा› '(निÀत कƒतीपयत
Ä _तो तोच (वचार
उपयbHत' अशी खमकी भ"िमका अाY.
दोcही िलखाण4तQया शyलTमधला फरकही $पR अाY. aनारची भाषा काहीशी जbcया वळणाची अािण
Pयामbळi कƒ(^म वाट-, कारण काही झाल- तरी Pयाला ती परकी अाY. याउलट pरव4(तस_ Pया<या
काळात Wचिलत अस*ली $प&(नश भाषा (वनासायास हाताळली अाY.
बbXीची कोणतीही कसरत ही Nवटी rयथच
• अस-. कोणताही तPव(वचार जcमाला Iतो -rहा
कमीअ(धक पट„यासारख- जगाच- एक वणन,
• अस- Pयाच- $वuप असत-. काही वष¸नी तPव¹चतना<या
इ(तहासातला एक अ³याय, …कवा एक प(र<Òद, …कवा `वळ एक नाव इतपतच Pयाच- $वuप
िशQलक राहत-. ही अ(नPयता सा(हPया<या Zi^ाम³I (वNष घातक अाY. aनार एकदा मला Lहणाला
होता की, '(कहोo' Y जर काही अpल तर करमण"क करणार- एक पb$तक अाY. अाता - `वळ
राR~वादी वQगना, rयाकरणाचा (वपय’स, अािण महागड्या व घाणiरडÕा मय’(दत अाव\¯या, असQया
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गोRTसाठी (निम] Lहण"न उरल- अाY. एखादी गोR अनाकलनीय rहावी अशी जर इ<छा अpल, तर
(तची कीत• पसरव"न ?ण- यासारखा कमी तोडगा नाही.
vा श"cयवादी तक(£ वतक¸म³I नव- अस- काही नाही; पण Pय4त"न aनार_ जो (नणय
• उचलला तो
|गळा अाY. सवच
• मानवी WयPन4मा› जी अाढÕता अस- (तला मा› टाक„याचा Pयाचा (नध’र
होता. अPय-त rयािमÏ अािण Nवटी फोल असणार- अस- काम Pया_ $वत:साठी (नवडल-. एका परकी
भाषiत अाधीच अि$तPवात अस*ल- पb$तक पbcहा तयार कर„या<या कामी Pया_ $वत:ची िच(कPसक
बbXी अािण रा^ी खच• `Qया. Pया<या कामाh क<h खडŸ वाढत ›*. िचवटपणi तो °x$Pया करीत
रा(हला अािण हजारो ह$तिलिखत पा_ Pया_ फाड"न टाकली.

(क)

ती पान- Pया_ क¬णालाही बघ" (दली

नाहीत, अािण अापQयान-तर ती िशQलक राहणार नाहीत याची Pया_ अतोनात काळजी घiतली. ती
पbcहा स4ध„याचा मी (न½फळ WयPन `*ला अाY.
कधीकधी माqया मनात असा (वचार Iतो की '(कहोo'च- g 'अ-(तम' uप अाY Pयात"न अाधी<या
िलखाणाh खडŸ पbसट का होईना उठ"न (दसा|त. नाइलाजाची गोR अशी की प(हQया aनारच- Y काम
Wकाशात अाण"न Pयाच- पbनx[जीवन कर„यासाठी °सरा aनार उपजायला हवा.
मला Pया_ एकदा िल(हल- होत- - "(वचार करण-, िच(कPसा करण-, नव(नÖमती करण- vा काही
जगा|ग•या कƒती नrYत. बbXीची ती _हमीची $प-दन- अाYत. vा कƒती सठीसहामाशी क¬णी `Qया तर
Pय4चा उदोउदो करण-, Wाचीन कQपना गb˜तधनाWमाणi जप"न ठiवण-, महाप-(डत अQबटस
• म&šस (वचार
करीत अp Y अाÀय’(त6का_ बbXीला ग×ानी अाQया<या अा(वभ’वात एकaक4ना स4गण-, Lहणg
$वत:चा अाळशीपणा …कवा अस-$कƒतपणा कब"ल कर„यासारख- अाY. जगातQया सव• कQपना WPIक
माणसा<या अावाHयात अाYत, अािण माqया म- भ(व½यकाळात Y WPयZात Iईल."
एका नवीन त-^ाचा शोध लाव"न, aनार_ रखड*Qया अािण मागास अव$zत अस*Qया वाचनक*ला
(तसा कदािचत Pयाचा उÁiश नसतानाही) सम\Xी अाणली अाY. Y नवीन त-^ Lहणg Yतbपbर$सर
कालापrयास अािण चbकी<या माणसाला *खनाच- Ïiय ?ण-. या त-^ाh उपयोग अन-त अाYत. Pयानbसार
'अो(डसी' ही 'एनाइड'<या न-तर िल(ह*ली अाY अस- समज"न वाचता Iईल, अािण मादाम अाMी
बाNिलए_ िल(ह*Qया 'ल जाद’ ‘b ªतॉर' vा पb$तकाची *िखका मादाम अाMी बाNिलए अाY अससमज"न - वाचता Iईल. अPय-त (थजवट पb$तक4तही यामbळi खळबळ अोतता I-. 'इिमटा(टअो
ि»$ती'<या *खनाच- Ïiय लbई फÌदनाcद pिलन …कवा gLस जॉइसला ?ण- Y Pया<या तbटपb-[या
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अा³यािPमक स-?शाच- पb6स- पbनx[जीवन नाही का?
❈
टीपा
(अ) मादाम अाMी बाNिलए<या यादीम³I `rYदो_ `*Qया स4 ¥ािcसस द सालवरील 'अ4^ोदिHसया‰ अा ला
वी ?वो-' या .-था<या शsदश: भाष4तरा<या शsदश: भाष4तराचा उQ*ख अाY. अशा काही पb$तकाचा
aनार<या .-थालयाम³I मागम"सही नाही. ही काहीतरी Pयाची म$करी असावी, अािण मादाम<या ती लZात
अा*ली नाही.
(ब) (पएर aनारच- एक rयिHतिच^ 6खाटण- हा माझा °Îयम Yत" होता. पण ब&रो_स बाकwरची Pया (दN_
तयारी चाल" अाY अस- मला स4ग„यात अाल-. (त<या सो_री पान4शी, …कवा क–रोलस रकाद<या नाजbक अािण
क¬शा. बोuशी मी कशी $पध’ कu श`न?
(क) Pया<या चौकोन अाख*Qया वvा, का•या 6घोट±ा, (वविZत स4`(तक खbणा, अािण Pयाच(कडामb-गीसारख- ह$ताZर Y सगळ- मला अाठवत-. स-³याकाळी नीम गावाबाYर (फरायला जा„याचा Pयाला छ-द
होता. एखादी वही तो बरोबर घiऊन जात अp, अािण च4गला धगधगीत जाळ करीत अp.

❈ ❈
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िज#हालौ(य
अॉगड%न नाशची एक क.वता, अािण 2यान4तर .तच4 भाष8तर:
The one-l lama,
He's a priest.
The two-l llama,
He's a beast.
And I will bet
A silk pajama
There isn't any
Three-l lllama.
❈

एक ट अटल
झाला प4त=धान
दोन ट अAल
चोरापासCन सावधान
पण Dईन मी बHीस
सोन4 एक JIवटल
जर अLल कMठ% जगात
तीन ट अAOटल
❈ ❈
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एक $वनोद
एक इ$%जी )वनोद अािण 1यान$तर 1याच$ भाष8तर 9तो अा:. मा<या अाठवणी>माण? म@ळ
)वनोद मी ‘BCबॉय’ मFG वाचला होता.
John was very fond of his girlfriend Wendy. As a sign of his affection, he got her
name tattooed on his penis. When it was flaccid, this would merely appear as 'Wy’,
but Wendy liked the gesture nevertheless.
One day, as John was taking a shower in the locker-room of his gymnasium, he saw
another man with 'WY' tattooed on his penis. John asked him, after some hesitation,
whether he too had a girlfriend named 'Wendy'. "No," the fellow replied, "it says:
Welcome to Copenhagen! Have a nice day".
❈
)दन@च$ नJकत$च लK झाल$ होत$, अािण 1याला अापNया बायकोचा, वOशालीचा, फारच नाद लागला
होता. एS )दवशी 1याT चोUन एका जV?त )तच$ नाव अापNया िशWावर गXदव@न घ?तल$.
सJरक[तCल$ असताना \ फ]त 'वOली' अस$ )दसत अ^, पण तरीही 1या_या बायकोला मजा
वाटली.
1यान$तर एक )दवस )दन@ रा.aव.स$घा_या शाbत cला. )तd bळ वगOe झाNयान$तर fदाना_या
कड?ला श@ करताना 1याला अाणखी एक माण@स )दसला, अािण 1या_याही िशWावर 'वOली' अशी
अiर$ होती. )दन@न$ )बचकत )वचारल$, "काय हो, तJम_याही बायकोच$ नाव वOशाली अा: की
काय?" तो माण@स lहणाला, "नाही. )तd िल)हल$य: वOराmयमय जीवन हीच मोiाची
गJn)कNली".
❈ ❈
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िशवाजीस प)
! प# १६५९ साली रामदास/नी िशवाजीस पाठवल6 होत6 अस6 समज;यात =त6.
>व?@ करा? कायसाधन
B
।
जाणार नरतनF ! जाणोन ।
पFढील भ>वIयाथK मन ।
रहाटोची न= ।।१।।
चालF न= असNमागK ।
सPयता बाणRया अ6गी ।
रघTवीर कUपा V Wस6गी ।
दासमाहाPXय वाढवी ।।२।।
रजनीनाथ अािण >दनकर ।
>नPय क>रती स6चार ।
घािलताती =रझार ।
ला>व[ \मण जग>द] ।।३।।
अा>दमाया मFळ भवानी ।
! सकल `Xह/डाची bवािमनी ।
=काNती >व?क करोनी ।
इd योजना करावी ।।४।।
❈

317

Sun-drenched meadows
Haystacks casting shadows
Elms in regal rows
Heaving in the wind
Aspens of medial height
Soaking in lambent light
Tremble in giddy delight
On the periphery of rapture
Love has forsaken me
Devoured my vanity
The incipient travesty
Hollowing me out
Enmity's brackish brew
Musty with a brownish hue
Reader, do think it through
And decide accordingly
❈ ❈
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"कती प&' झा*?

Første Akt
(En hyggelig og smakfullt, men ikke kostbart innrettet stue. En dør til høyre i
bakgrunnen fører ut til forstuen; en annen dør til venstre i bakgrunnen fører inn til
Helmers arbeidsværelse. Mellem begge disse døre et pianoforte. Midt på veggen til
venstre en dør og lenger fremme et vindu. Nær ved vinduet et rundt bord med
lenestole og en liten sofa. På sideveggen til høyre, noe tilbake, en dør, og på samme
vegg, nærmere mot forgrunnen en stentøysovn med et par lenestole og en
gyngestol foran. Mellem ovnen og sidedøren et lite bord. Kobberstikk på veggene.
En etagère med porselensgjenstande og andre små kunstsaker; et lite bokskap med
bøker i praktbind. Teppe på gulvet; ild i ovnen. Vinterdag.)
(Der ringes ute i forstuen; litt efter hører man at der blir lukket opp. Nora kommer
fornøyet nynnende inn i stuen; hun er kledd i yttertøy og bærer en hel del pakker,
som hun legger fra seg på bordet til høyre. Hun lar døren til forstuen stå åpen efter
seg, og man ser der ute et bybud, der bærer en julegran og en kurv, hvilket han gir
til stuepiken, som har lukket opp for dem.)
NORA. Gjem juletreet godt, Helene. Børnene må endelig ikke få se det før i aften,
når det er pyntet. (til budet; tar portemonéen frem.) Hvor meget -?
BYBUDET. Femti øre.
NORA. Der er en krone. Nei, behold det hele.
(Budet takker og går. Nora lukker døren. Hun vedblir å le stille fornøyet mens hun
tar yttertøyet av.)
NORA. (tar en pose med makroner opp av lommen og spiser et par; derpå går hun
forsiktig hen og lytter ved sin manns dør). Jo, han er hjemme. (nynner igjen, idet
hun går hen til bordet til høyre.)
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HELMER. (inne i sitt værelse). Er det lerkefuglen som kvidrer der ute?
NORA. (i ferd med å åpne noen av pakkene). Ja, det er det.
HELMER. Er det ekornet som romsterer der?
NORA. Ja!
HELMER. Når kom ekornet hjem?
NORA. Nu nettopp. (putter makronposen i lommen og visker seg om munnen).
Kom her ut, Torvald, så skal du få se hva jeg har kjøpt.
HELMER. Ikke forstyrr! (litt efter; åpner døren og ser inn, med pennen i hånden.)
Kjøpt, sier du? Alt det der? Har nu lille spillefuglen vært ute og satt penge over
styr igjen?
NORA. Ja men, Torvald, i år må vi dog virkelig slå oss litt løs. Det er jo den første
jul vi ikke behøver å spare.
HELMER. Å, vet du hva, ødsle kan vi ikke.
NORA. Jo, Torvald, litt kan vi nok ødsle nu. Ikke sant? Bare en liten bitte smule. Nu
får du jo en stor gasje og kommer til å tjene mange, mange penge.
HELMER. Ja, fra nyttår av; men så går det et helt fjerdingår før gasjen forfaller.
NORA. Pytt; vi kan jo låne så lenge.
HELMER. Nora! (går hen til henne og tar henne spøkende i øret). Er nu
lettsindigheten ute og går igjen? Sett nu jeg lånte tusen kroner i dag, og du satte
dem over styr i juleuken, og jeg så nyttårsaften fikk en taksten i hodet og lå der.
NORA. (legger hånden på hans arm). Å, fy; tal ikke så stygt.
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HELMER. Jo, sett nu at slikt hendte, - hva så?
NORA. Hvis der hendte noe så fælt, så kunne det være ganske det samme enten
jeg hadde gjeld eller ikke.
HELMER. Nå, men de folk jeg hadde lånt av?
NORA. De? Hvem bryr seg om dem! Det er jo fremmede.
HELMER. Nora, Nora, du est en kvinne! Nei, men alvorlig, Nora; du vet hva jeg
tenker i det stykke. Ingen gjeld! Aldri låne! Det kommer noe ufritt, og altså også
noe uskjønt, over det hjem som grunnes på lån og gjeld. Nu har vi to holdt tappert
ut like til i dag; og det vil vi også gjøre den korte tid det ennu behøves.
NORA (går hen imot ovnen). Ja, ja, som du vil, Torvald.
HELMER (følger efter). Så, så; nu skal ikke lille sanglerken henge med vingene.
Hva? Står ekornet der og surmuler. (tar portemonéen opp.) Nora; hva tror du jeg
har her?
NORA (vender seg raskt). Penge!
HELMER. Se der. (rekker henne noen sedler.) Herregud, jeg vet jo nok at der går en
hel del til i et hus i juletiden.
NORA (teller). Ti - tyve - tredve - førti. Å takk, takk, Torvald; nu hjelper jeg meg
langt.
HELMER. Ja, det må du sannelig gjøre.
❈

("ग#ल अात (तो.)
,थ: (. दार जरा हळ/ लाव 1. 2वढ्यान7 अादळतोस?
"ग/ल: अग7, पण < नीट लागत नाही(. पावसान7 सद? होऊन फBगल7य बD<क.
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,थ: पण तरी सFभाळ/न. नाहीतर होत7 काय की दार जरास7 वाकड7 लागल7 तर बाIJन कडी बस<.
मग अापण अातच अडकMन राN.
❈

"ग/ल: अापOयाला थोड7फार मागद
? शन
? Rहाव7 Sहण/न रॉबट? फकहा
U सन
? शाप? नावाVया एका इ7Yज
माणसाZ 2[Oया भाषFतराची ]त मी अाणली अाI. नीट वाच. (^थला प_`तक aतो.)
Act One
(A room furnished comfortably and tastefully, but not extravagantly. At the back, a
door to the right leads to the entrance-hall, another to the left leads to Helmer's
study. Between the doors stands a piano. In the middle of the left-hand wall is a
door, and beyond it a window. Near the window are a round table, armchairs and a
small sofa. In the right-hand wall, at the farther end, another door; and on the same
side, nearer the footlights, a stove, two easy chairs and a rocking-chair; between the
stove and the door, a small table. Engravings on the wall; a cabinet with china and
other small objects; a small book-case with well-bound books. The floors are
carpeted, and a fire burns in the stove. It is winter.
A bell rings in the hall; shortly afterwards the door is heard to open. Enter Nora,
humming a tune and in high spirits. She is in out-door dress and carries a number
of parcels; these she lays on the table to the right. She leaves the outer door open
after her, and through it is seen a Porter who is carrying a Christmas Tree and a
basket, which he gives to the Maid who has opened the door.)
Nora. Hide the Christmas Tree carefully, Helen. Be sure the children do not see it
till this evening, when it is dressed. (To the Porter, taking out her purse.) How
much?
Porter. Sixpence.
Nora. There is a shilling. No, keep the change. (The Porter thanks her, and goes out.
Nora shuts the door. She is laughing to herself, as she takes off her hat and coat.
She takes a packet of macaroons from her pocket and eats one or two; then goes
cautiously to her husband's door and listens.) Yes, he is in. (Still humming, she goes
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to the table on the right.)
Helmer (calls out from his room). Is that my little lark twittering out there?
Nora (busy opening some of the parcels). Yes, it is!
Helmer. Is it my little squirrel bustling about?
Nora. Yes!
Helmer. When did my squirrel come home?
Nora. Just now. (Puts the bag of macaroons into her pocket and wipes her mouth.)
Come in here, Torvald, and see what I have bought.
Helmer. Don't disturb me. (A little later, he opens the door and looks into the room,
pen in hand.) Bought, did you say? All these things? Has my little spendthrift been
wasting money again?
Nora. Yes, but, Torvald, this year we really can let ourselves go a little. This is the
first Christmas that we have not needed to economize.
Helmer. Still, you know, we can't spend money recklessly.
Nora. Yes, Torvald, we may be a wee bit more reckless now, mayn't we? Just a tiny
wee bit! You are going to have a big salary and earn lots and lots of money.
Helmer. Yes, after the New Year; but then it will be a whole quarter before the
salary is due.
Nora. Pooh! we can borrow till then.
Helmer. Nora! (Goes up to her and takes her playfully by the ear.) The same little
featherhead! Suppose, now, that I borrowed fifty pounds today, and you spent it all
in the Christmas week, and then on New Year's Eve a slate fell on my head and
killed me, and—
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Nora (putting her hands over his mouth). Oh! don't say such horrid things.
Helmer. Still, suppose that happened,—what then?
Nora. If that were to happen, I don't suppose I should care whether I owed money
or not.
Helmer. Yes, but what about the people who had lent it?
Nora. They? Who would bother about them? I should not know who they were.
Helmer. That is like a woman! But seriously, Nora, you know what I think about
that. No debt, no borrowing. There can be no freedom or beauty about a home life
that depends on borrowing and debt. We two have kept bravely on the straight
road so far, and we will go on the same way for the short time longer that there
need be any struggle.
Nora (moving towards the stove). As you please, Torvald.
Helmer (following her). Come, come, my little skylark must not droop her wings.
What is this! Is my little squirrel out of temper? (Taking out his purse.) Nora, what
do you think I have got here?
Nora (turning round quickly). Money!
Helmer. There you are. (Gives her some money.) Do you think I don't know what a
lot is wanted for housekeeping at Christmas-time?
Nora (counting). Ten shillings—a pound—two pounds! Thank you, thank you,
Torvald; that will keep me going for a long time.
Helmer. Indeed it must.
❈
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,थ: (प_`तक बाज/ला ठcव<.) ठीक. अाता म/ळ स7"ह<मd( कोणकोणeया रकमा अाIत अािण eया
कशाकशासाठी अाIत, I अाधी नीट िलNन काढ/या.
ह = हमाल नोराला जी रiकम मागतो ती. (म/ळ स7"ह<त ५० अो1, Sहणlच अधm nोन.)
न = िजत2 पop तो मागतो eयाqrा नोरा eयाला जा`त a<. (म/ळ १ nोन.)
क = टोरवाOड Sहणतो की मी अम_क इतकt कज? काढOयान7तर जर डोiयावर फरशी पड/न #लो, तर काय
होईल? (म/ळ १००० nोनर.)
ख = िwसमसVया घरखचmसाठी टोरवाOड नोराला इत2 पop aतो. (म/ळ ४० nोनर.)
"ग/ल: (कागदाकडc पाहात) अाणखी एक कलम. नाटक स_J होतानाचा जो काळ अाI eयाVया
सहासात वषz अाधी टोरवाOड ख/प अाजारी पडला होता. eयाची खालाव[ली ]क{ती स_धारावी Sहण/न
तो, नोरा अािण eयFचा छोटा म_लगा इRहार अp "तघcजण एक वष? इटलीत जाऊन रा"ह[ हो<. हा
सगळा ]कार ख}चक असOयाम_ळc नोराला eया~ळी कज? काढाव7 लागल7 होत7, पण अस7 काही कज?
डोiयावर अाI I टोरवाOडला अज/न ठाऊक नाही. प_ढc "तस•या अ7कात < ठाऊक होईल. <Rहा –
अ = नोराZ टोरवाOडVया अपरोr काढ[ल7 कज.? (म/ळ ४८०० nोनर.)
,थ: म/ळ स7"ह<त या पाचही रकमFच7 पर`पर]माण अस7 अाI:
ह : न : क : ख : अ = १ : २ : २०००: ८० : ९६००.
अाता फकहा
U सन
? शापVया
?
भाषFतरात[ eया eया जाग„ अाकडc पडताळ/न बघ/या:
ह = सहा q…स (= पाउ7डाचा ४० वा भाग),
क = ५० पाउ7ड,

न = एक िश‡लग ( = पाउ7डाचा २० वा भाग)

ख = २ पाउ7ड,
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अ = २५० पाउ7ड.

यात/न "नˆकष? "नघतो तो असा की, म/ळ स7"ह<तल7 पर`पर]माण eयाZ जवळजवळ त7तोत7त सFभाळ[ल7
अाI. 'ह:न:क:ख' I ]माण <च अाI, अािण 'अ' ची ‰कमत माŠ २४० पाउ7ड कर‹याऐवजी अडीच•
2ली अाI. अथmत तस7 का 2ल7 I उघड अाI.
"ग/ल: < ठीक अाI, पण अापण काय करायच7? म_ळातल7 ]माण सFभाळल7 पा"हl अस7 ब7धन
अापOयावर नाही.
,थ: नाही. पण तरीaखील, काही गोŽी लrात •यायला हRयात. म/ळ नाटक िल"हल7 •ल7 < १८७९
साली. फकहा
U सन
? शापची
? अqrा अशी असणार की eयाVया भाषFतरातOया घटना eयाच काळातOया
इ7ग’7डमधOया कBठOयातरी शहरात घडताIत अस7 ]crकFनी ग“हीत धराव7. अाता nोन "व”• पाउ7ड हा
<Rहाचा दर घcऊन "ह•ब 2ला तर एकाच व`त/ची ‰कमत नॉवमd(
–
अािण इ7ग’7डमd( कदािचत ~ग~गळी
अpलही. नॉवqrा
–
इ7ग’7डमd( सरसकट `व`ताई ‰कवा महागाईस_•ा अस/ श2ल – मला Zमकी मा"हती
नाही. पण काही जरी असल7 तरी दो…ही aशFतOया सामािजक अािण अा—थक प"रि`थतीमd( फार मोठी
तफावत <Rहा नसावी असा माझा कयास अाI. eयाम_ळc व`त/7Vया ‰कमत™च7 पर`पर]माणaखील
दो…हीकडc अजमाp <च असाव7. Sहणl उदाहरणाथ,? "nि`तया"नयामd( टोरवाOडचा एक "सगार
मšक›JनVया पा"कटाVया सहापट "कमतीला िमळत अpल, तर ल7डनमd(ही तो बD<क सहापटीलाच
िमळcल. <Rहा अस7 ग“हीत धरता (ईल की हमाल िजत2 मागतो eयाVया एœशीपट पop िwसमसVया
घरखचmसाठी यापoकी दो…ही "ठकाणी लागतात, अािण इतरही अZक गोŽ™ना हाच Zम लाग/ होतो.
अािण Sहण/नच, ह:न:क:ख I ]माण <च ठcव‹याचा शापचा
? "नणय
? समज‹यासारखा अाI.
"ग/ल: यात त•य अाI. पण 'अ' या रक#ची बाब थोडीशी "नराळी अाI. इटलीत पोहोचायला
"nि`तया"नयाNन िजतका खच? (तो eयाqrा ल7डनNन थोडासा जा`त (त असण7 शiय अाI, कारण
इ7ग’7ड I ^ट असOयाम_ळc अाधी बोटीन7 žा…सला जाव7 ला•ल. eयाम_ळc 'अ' हा अाकडा थोडासा
वाढव‹याचा eयाचा "नणय
? मला पस7त अाI.
,थ: अापणही समज तस7च करायच7 ठरवल7 – अापOया भाषFतरातOया घटना १८७९ सालVया
प_‹यातOया असतील अस7 समज/, अािण eया द“ŽीZ प_ढचा "वचार कJ.
"ग/ल: (कागदाकडc लrप/वक
? पाहात) ठीक अाI. अाता ]Ÿन असा की स_”वात कBठ/न करायची? एकतर
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"ग/ल: (कागदाकडc लrप/वक
? पाहात) ठीक अाI. अाता ]Ÿन असा की स_”वात कBठ/न करायची? एकतर
'ह' ही रiकम फार लहान अाI, अािण 'अ' ही फार मोठी अाI. eया दोघ™पoकी एखादीला ]माण धJन
जर बाकीचा सगळा "ह•ब 2ला तर च_का हो‹याची शiयता वाढ<, eयाम_ळc eया भरवशाVया नाहीत.
अाणखी Sहणl 'क' या रक#चा Rयवहार नाटकात ]eयrात कBठcही होत नाही, eयाम_ळc ती सव त कमी
मह¡वाची अाI. बोलत असतानाVया भरात eया rणी 'एक मोठा अाकडा' Sहण/न जो काही डोiयात
(तो तो टोरवाOड Sहण/न दाखवतो इतकtच. <Rहा 'क' ही रiकम अाड"नडी नसावी तर ढोबळ असावी –
Sहणl उदाहरणाथ,? अकरा हजार तीन• सोळा नसावी पण दहा हजार चा[ल – एवढ7च ब7धन
अापOयावर अाI. <Rहा सव? द“Ž™नी पाहता, 'ख' ही रiकम अाटोपशीर असOयाम_ळc "तVयापास/न
गिणताला स_”वात कJया.
,थ: चFगला "वचार अाI. तर अाता, पा¢भ/
? मी अशी अाI की अापOया भाषFत"रत नाटकाच7 `थळ प_णc,
अािण काळ १८७९. ज_जबी कारकBनी करणारा एक £ा¤ण, £ा¤णी अािण eयFची तीन म_ल7 अस7 कBट_7ब
अाI, अािण प"हOया अ7काची स_”वात हो< <Rहा "दवाळीला अज/न चार "दवस अाIत अस7 ग“हीत धJ.
"दवाळीसाठी पiवा…न7 करावी लागतील, कापडचोपड •याव7 ला•ल – ¥ा सग¦या खचmचा अ7दाज
अापOयाला करायचा अाI. ही पiवा…न7 कर‹यासाठी काय अािण "कती िशधा ला•ल < नीट पाहायला
हव7.
I बघ. (•OफवJन एक प_`तक काढ<.) प_‹याVया गोख[ इि…`टट§/ट मधOया Rही. डी. "द~कर
नावाVया स7शोधकान7 िल"ह[ल7 I प_`तक अाI; eयाच7 नाव: 'Prices and wages in Pune region
in a period of transition: 1805-1830 AD'. तeकालीन ‰कमत™„ ब1च तi< यात "द[[ अाIत.
उदाहरणाथ,? १८२९ साली एका ”पयाला एकवीस •र गN, ‰कवा अडीच •र त/प, ‰कवा पावणcअाठ
•र ग/ळ िमळत अp. "ह•बाला याची मदत होईल.
"ग/ल: (प_`तकात डोकt ख_पसत) माझा तकU असा की १८७९ सालची अापOया नाटकाVया
पड¨ामागची पiवा…न7 अािण १९७० साली '”िचरा' मd( "द[ली पiवा…न7 यFत फार अ7तर नसणार,
कारण कमलाबाई अोग[ `वत: £ा¤ण होeया. <Rहा िचवडालाड/चकलीिचरोट§Fना कायकाय लागत7
यासाठी तीच ]माण7 ग“हीत धJन चाल/.
("द~करFच7 प_`तक अािण '”िचरा' एक#कF•जारी उघड/न ठcव/न दोघc बराच ~ळ "ह•ब करतात.)
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,थ: फराळ झाला, अाता कापडचोपड रा"हल7. नॉवमd(
–
िwसमसVया ~ळी कडाiयाची थ7डी असत
असOयाम_ळc IOमर कBट_7बाला जळण बर7च लागत असल7 पा"हl. प_‹यात eया काळी नॉवइतकी
–
थ7डी
नसली तरी अा©ाqrा जा`तच असणार. <Rहा अापOया कBट_7बान7 चार नवी कFबळी "वकत घातली अस7
समज/.
"ग/ल: (अाकडcमोड स7पवत अाणत) अापOयाजवळVया सग¦या ‰कमती १८२९ Vया अाIत, <Rहा इª
महागाईचा दर "ह•बात धरायला हवा. तो जर दशकाला दोन टi2 होता अस7 समजल7 तर १८७९
सालाVया "ह•बान7 सगळा खच? िमळ/न नऊ ”प(, सहा अाणc, दोन पop इतका होतो. पoशाVया बाबतीत
टोरवाOड थोडासा अाखड/ असOयाकारणाZ तो दहा टi2 कमीच aतो अस7 मानल7 तर 'ख' ची ‰कमत
साडcअाठ ”प( (<.
"द~करFVया प_`तकान_सार eया काळी म"हना पाच ”पयात, Sहणl रोजाना दहा पoशFत, घरकामाला
नोकर ठcवता (त अp. eयावJन अजमास 2ला तर अस7 समजता (ईल की हमाल नोराला अधm अाणा
मागतो, अािण ती उदारमनाZ eयाला एक अाणा a<. eयाम_ळc अापल7 'ह : ख' I ग_णो©र १:२७२ इतकt
होईल. नॉवqrा
–
भारतात शारी"रक «माची ‰कमत कमी होती या व`त_ि`थतीशी I स_स7गत अाI –
❈
,थ: (कपाळ कB`करत) I सगळ7 अापOया परीZ ठीक अाI, पण एक ~गळाच म_¬ा यात/न प_ढc (तो.
प_‹यातOया हमालाची अा—थक प"रि`थती जशी "nि`तया"नयातOया हमालाqrा ~गळी होती, तशीच
प_‹यातOया कारकBनाVया बायकोची सामािजक प"रि`थती "nि`तया"नयातOया कारकBनाVया बायकोqrा
~गळी होती. नोराप_ढVया बाकी सम`या काहीही जरी असOया तरी eयाकाळVया भारतीय बायकFना
नसणारी अZक `वात7-य7 "तला होती यात श72ला जागा नाही. नाटक जस7Vया तस7 १८७९ सालVया
प_‹यात …यायच7 ठरवल7 तर याची अडचण होईल. कारण eया काळची प_णcरी मdयमवग®य बाई नव•याला
न सFगता इतकt मोठ7 कज? घcऊ श2ल, ‰कवा •जारी राहणारा डॉiटर "तVयाशी एकFतात बोल/ श2ल I
शiय वाटत नाही.
"ग/ल: खर7 अाI… अp ढोबळ "ह•ब च_क[ तर बार2सार2 बरोबर (ऊन काहीच उपयोग नाही.
Øre vis, Krone dum अस7 होईल <…
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,थ: भोवतालVया ¯या सामािजक वा`तवाम_ळc नोराच7 नाटक घडत7 < वा`तव अापण भाषFतरात कायम
ठcवायला हव7. पण I करणार कस7?
"ग/ल: (डोकt खाजवत) मला काय वाटत7 की, नाटकाचा कालख7ड समज अापण एœशी वष नी प_ढc Zला
तर I थोड7फार साधcल. १८७९ साली नॉवमधOया
–
ि°यFची जी प"रि`थती होती तशीच काहीशी
१९५९ साली महाराŽ±ातOया ि°यFची होती. ¯यFचा त/ उO[ख 2लास eया "वस7गती याम_ळc अाकाराZ
लहान होतील. ~ग¦या श²दFत सFगायच7 तर एका ~ग¦या त•Iचा चलनदर वापJन हा ]Ÿन स_³ल.
,थ: मा…य अाI. अथmत 'ख' Vया ‰कमतीच7 गिणत अापOयाला प_…हा कराव7 ला•ल, पण < काही "व•ष
अवघड नाही. डाळतFदळाVया अाजVया ‰कमती अापण सहज िमळव/ शकतो, अािण थोडी शोधाशोध
2ली तर १९५९ साल अािण अाज यFVया Yाहक "नदशFकFच7
–
पर`पर]माण काय होत7 <ही अापOयाला
सापडcल. एकदा ¥ा दो…ही गोŽी असOया की प_ढचा "ह•ब सरळ अाI.
"ग/ल: पण 'अ' या रक#चा ]Ÿन सरळ नाही. अापOया नाटकात नोरा, टोरवाOड अािण eयFच7 लहान
म/ल एक वषभर
?
कBठcतरी जाऊन राहणार < कBठc I अापOयाला ठरवायला हव7. म/ळ स7"ह<त <
इटलीमd(, Sहणl नॉवVया
–
मानाZ उˆण ह~Vया "ठकाणी जातात. मला वाटत7 अापण अापOया प_णcरी
कBट_7बाला कBठcतरी थ7ड ह~Vया "ठकाणी पाठवाव7.
,थ: Sहणl पाचगणी ‰कवा राम³क वगo1…
"ग/ल: "ठकाणाची "नवड फार काळजीप/वक
? करावी ला•ल. "तस•या अ7कातला हा ]स7ग बघ: टोरवाOड
अािण नोरा एका पाट®Nन परत अा[[ अाIत, ‰कवा खर7तर eयाZ नोराला पाट®त/न जवळजवळ
अोढ/नच अाण[ल7 अाI. पाट®मd( नोराZ 2[ला तारF<Oला नाच बघ/न टोरवाOडची वासना खवळ/न
उठ[ली अाI. अाता तारF<Oला I एक इटािलयन लोकन“eय अाI I लrात घc. घरी परतOयावर तो
Sहणतो:... jeg tok min deilige Capripike - caprisiøse lille Capripike...' (I took my
delicate Capri girl - my capricious little Capri girl...)
,थ: त_ला काय Sहणायच7 अाI < मला समजल7. ¯याVया नावावJन अशाच ]कारची कोटी करता (ईल
अस7 "ठकाण अापOयाला "नवडाव7 ला•ल.
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अस7 "ठकाण अापOयाला "नवडाव7 ला•ल.
"ग/ल: 'उटीची उठवळ उ7डगी'… 'पाचगणीची पाचकळ पोरगी'… 'च7बा खो•यातली च7चला'…
'कBल/ची कBलब_डवी'… 'माऊ7ट अब/ची अबोली'...
,थ: अािण नाटकभर नोरा इतकी बडबड कर< की "तला अबोली Sहण‹यात काहीच अौिचeय नाही.
"ग/ल: 'मनालीची मन`वी' काय वाईट अाI? तारF<OलाVया जागी "हमाचल ]aशातल7 लोकन“eय
घालता (ईल.
,थ: झाल7 तर मग! मनालीला ब7गला घcऊन एक वष? राह‹यासाठी १९५९ साली "कती खच? अाला
असता I एकदा काढल7 की 'अ' ची ‰कमत ठ1ल.
❈
"ग/ल: इ²pनच7 अस7 `थानFतर करण7 हाच eयाला िजव7त ठcव‹याचा माग? अाI. नॉवमd(
–
तp eया„
]योग अज/नही होतात, पण eयात जीव नसतो. टोरवाOडसार¶ नव1 "तª फारp िशOलक रा"ह[[
नाहीत, अािण l अाIत < ]योगFना (त नाहीत. याउलट, उदाहरणाथ? अा"ž2तOया "कe(क "ठकाणी
ि°यFची प"रि`थती अ"तशय मागास[ली अाI – अस7 नाटक "तª …यायला हव7.
,थ: (मान डोलावत "वचार कJ लाग<. थोड·ा ~ळ •Oयान7तर –) ऐक! ‡झबा²~मd( २००८ साली
नाटक घडत7 अशी कOपना कर.
(एRहलीन मलFबा अािण "तZ ख1दी कJन अाण[Oया सामानाVया अो¸याZ वाक[ला हमाल अp दोघc
अात (तात.)
ए2हलीन: "कती ¨ाय„ 1?
हमाल: बाई, ऊन 2वढ7 अाI बाIर. अ7गाची कायली हो<य न_सती. अािण त_मVया सामानाचा बोजा
काय कमी अाI का? वाNन कtबरड7 खचल7 माझ7. मी Sहणतो, एक महाप¹ ‡झबा²~ डॉलर ¨ा Sहणl
झाल7. पटत7 का बघा.
ए2हलीन: एक महाप¹? पop काय झाडाला लागतात का 1?! "तª बाजारात अाधी Sहणालास दोन खव?
घcशील Sहण/न.
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घcशील Sहण/न.
हमाल: अवो, पण eयाला तासभर नाही का झाला? एवढ्या ~ळात "कमती का जशाVया तशा राहतात?
अामची पण कVचीबVची अाIत घरी. िwसमसचा टायम अाI. <Rहा काय < समज/न ¨ा.
ए2हलीन: बर7 बर7. ही घc पाच "नखवmची नोट. मोड राN a त_¸याचकडc. अािण अाता ट7गळम7गळ न
करता काहीतरी "वकत घcऊन टाक, नाहीतर फiत प_सायला उपयोग राहील "तचा.
❈
"ग/ल: फारच ताण<स ब_वा त/…
,थ: पण ताणल7 नाही तर कBठc त_टत7 I समजणार नाही. अस7 पाहा – भाषFतरकाराला `वात7-य माग/न
िमळत नसत7; < बळकाव/न •याव7 लागत7. तस7 < •यायच7 नाही, ‰कवा अौषधासारख7 मोज/नमाप/न
•यायच7, अस7 जर अापण ठरवल7 तर eयाचा प"हला प"रणाम Sहणl नाटक म/ळ जा•त/न हलवता (णार
नाही. "nि`तया"नयातच < घडत7 अाI अस7 दाखवाव7 ला•ल.
"ग/ल: तस7 समज – पण तो पयmय खर7च इतका वाईट अाI का? नॉवच7
– भाषFतर नॉव,– टोरवाOडच7
टोरवाOड अािण nोनरच7 nोनर अस7 2ल7 तर काय "बघडcल?
,थ: एक स7भाRय "बघाड Sहणl "nि`तया"नयात राहणा1 अािण टोरवाOड, nोगŸटाड, रFक अशी नाव7
धारण करणा1 लोक मराठी बोलताIत I `वीकारण7 जड जाईल. यामागच7 कारण अस7 की इ7Yजी ही
जशी "बनवासाची भाषा अाI तशी मराठी नाही. कBठOयाही aशातला कBठOयाही काळातला कBणीही
माण/स, ‰कवा "वºानकªतला कBठOयाही Yहावरचा कBणीही ]ाणी इ7Yजीत बोल/ शकतो, अािण
अापOयाला < खटकत नाही. पण हा ]ाणी "ततiया सहज मराठीत बोल/ शकणार नाही. मराठीला अज/न
]ाaिशक<चा वास (तो. वाचणा•यFनाच नRI तर िल"हणा•यFनाही हा वास प_ˆकळदा Šासदायक होतो,
अािण तो दडप‹यासाठी < काहीबाही ]यeन करतात. »ड_लकरFनी lRहा 'त_घलक' च7 मराठीत भाषFतर
2ल7 <Rहा उ¼? स7वादF„ त_कडc मd(मd( eयFना "वखJन टाका~p वाट[. याउलट फकहा
U सन
? शापला
?
eयाVया भाषFतरामd( डšनो-नॉवि– जयन„ त_कडc टाकायची गरज वाटली नाही.
"ग/ल: बरोबर अाI त/ Sहण<स < – पण यालाही अपवाद अाIत. इ7Yजीत कBणीही बोल/ शकतो, पण
जर बोल‹याचा "वषय ख_¬ भाषा हाच अpल तर माŠ ती इतकी "बनवासाची राहात नाही. 'मचट
z अॉफ
RI"नस' मधला ]स7ग बघ. ना"यका पोत®याशी ल½ करायला अZक प_”ष उeस_क अाIत. eयFVयापoकी
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RI"नस' मधला ]स7ग बघ. ना"यका पोत®याशी ल½ करायला अZक प_”ष उeस_क अाIत. eयFVयापoकी
]e(कामd( कस[कस[ दोष अाIत यावर पोत®या अािण "तची ¾"Šण न"रसा यFVयात चचm चाल/
अाI. न"रसा पोत®याला "वचार<, "What say you, then, to Falconbridge, the young baron
of England?" यावर

पोत®या

Sहण<,

"You know I say nothing to him, for he

understands not me, nor I him: he hath neither Latin, French, nor Italian, and you
will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English."
अाता इतकt इ7Yजी जर पोत®याला (त अpल, तर फाOकन"£जशी "हतग_ज कर‹यात अडचण का यावी?
,थ: अापOयाला I "वस7गत वाटत7, पण eयाकाळी ग’ोबमd( जम[Oया ]crकFना तस7 < वाटत नpल.
•iस"पयरZ जरी अापOयाला समजाव7 Sहण/न नाटक इ7Yजीत िल"हल7 असल7 तरी < इटािलयनमd(
घडत7 अाI अस7 ]crकFनी समज/न •यायच7 अाI. अ7तो"नयो, Yा"तयानो, सालारीनो अशी नाव7 अस[[
लोक एक#कFशी अथmत इटािलयन बोलणार.
"ग/ल: अाहा! मग मीही अस7 Sहणतो की टोरवाOड, nोगŸटाड ]भ“"त लोक अापOयाला समजाव7 Sहण/न
मराठीत जरी बोल[ तरी अापापसFत डšनो-नॉवि– जयन बोलणार.
,थ: हो, असा एक चोरदरवाजा अाI खरा. पण तो उघडा राN ¨ायला हवा. नाहीतर काही~ळा होत7
काय की [खक हा दरवाजा अापOयाच हातान7 ब7द कJन घcतो, अािण `वत:Vयाच िलखाणाला कÀडीत
पकडतो. ^डcकरFVया 'रणFगण' काद7बरीची गोŽ घc. चnधर अािण हšटm एक#कFशी कBठOया भाषcत
बोलताIत याब¬ल वाचक `वत:ची काहीच समज/त कJन घcऊ शकत नाही, कारण eया दोघFनाही (ईल
अशा कोणeयाही भाषcची शiयता ^डcकरFनी मोकळी ठcव[ली नाही. हšटm चnधरला Sहण< की मला
इ7Yजी (त नाही, अािण l थोड7फार (त7 < त/च िशकवल7स. अािण अापOयाला जमन
? ‰कवा žÁच (त
नाही अस7 चnधर कब/लच करतो. मग अाता काय रा"हल7?
एका ]स7गी हšटm चnधरला Sहण<: "अाता या व`त_पाठाVया धड·ावर पाठ "फरव/ या." I वाiय
सरळसरळ इ7Yजी अाI. "Let us turn our backs on this object lesson" अस7 < वाचकान7 समज/न
•यायच7 अाI. Sहणl हšटmला जी अगदी कशीबशी (< eया इ7Yजी भाषcत "तला एक अवघड वाiय
स_चत7. अािण "तला म_ळीच न (णा•या मराठी भाषcत eयाच7 मनोमन भाषFतर कJन ती < Sहण/न
दाखव<.
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दाखव<.
"ग/ल: पण या [खक लोकFवर धार धर‹यात तसा अथ? नसतोच. •iस"पयरही यात "नदÂषी नाही.
माझ7 इ7Yजी फार तोळामासा अाI अस7 पोत®याला इ7Yजीत Sहणायच7 अाI, इथपयत
z ठीक. पण एका
r_Oलक ‰कमतीVया इ7Yजी ना‹याचा उO[ख "तन7 का करावा? इटािलयन ना‹याचा का नाही?
,थ: अाता नाण7 जर r_Oलक ‰कमतीच7च अpल तर काय कBठल7ही कBठcही चा[ल. पण अशासारख7
उदाहरण मराठीत स_•ा अाI माŠ. एका "दवाळीला Ÿयामची अाई ŸयामVया व"डलFसाठी नवीन
धोतरजोडा "वकत •यायच7 ठरव<. eयFच7 कBट_7ब प/ण? कफOलक झा[ल7 असतानाची ही गोŽ. Ÿयामला ती
अम“त•टज™Vया Ãकानी धाड< <Rहा < eयाला Sहणतात, "त_¸याजवळ भारी झा[त वाट< पop?
बापाजवळ तर फ¨ा नाही!" अाता सगळ7 अाय_ˆय कÀकणात •[Oया माणसाजवळ फाÄदग कसा अpल?
तसा तो अम“त•टज™कडc तरी कBठc होता?
"ग/ल: अािण समज 'Ÿयामची अाई'च7 इ7Yजीत भाषFतर करायच7 झाल7, तर या वाiयाच7 काय करणार?
❈ ❈
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पा#याची बचत
उ"र अ%&र'त सवसाधारणपण0
*
पाणी म3बलक असत7, पण काही 9ळा काही &ठकाणी ट7चाई अस?
शकA. पाBयाची बचत करBयाDया उE0शाF अFकदा टॉयIटमध0 अशा स?चना िल&हILया अाढळतात:
If it is yellow, let it mellow.
If it is brown, flush it down.
या अोळOत यमकPची रचना अ-अ-ब-ब अशी अाQ, पण RयSन कTनही मला माUया भाषPतरात ती
तशी सPभाळण7 जमल7 नाही, AYहा मी अ-ब-अ-ब अशी रचना Zवीकारली अाQ:
झाली अ\ल जर िश]ण,
तर वा^_ात पाBया` पाट
पण पाणी नासायच7 नाही कारण
जर अ\ल फbत श3कश3काट
❈ ❈
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एक ककवा&य
#
ककवा%य
"
(Palindrome) 'हण* अस- वा%य की * उलट- वाचल- तरी 5च राहत-. पण 'उलट- वाचण-'

या7 (8कमान) दोन अथ= घ@ता Aतात: एकतर अCरDEया Fकवा शHदDEया पातळीवर. उदाहरणाथ,=
'रामाला भाला मारा' K अCरDEया पातळीवरच- ककवा%य
"
अाK. याउलट

FALL LEAVES AS SOON AS LEAVES FALL
K शHदDEया पातळीवरच- ककवा%य
"
अाK. शHदDEया जातMNमाण@ Oयाची रचना अशी अाK:
FALL

LEAVES
8Pयापद

नाम

AS SOON AS
अQयय शHदसमRह

LEAVES
नाम

FALL
8Pयापद

'हण* FALL हा शHद जो वा%याEया पRवSधSत नाम 'हणRन अाK, Oयाच- उUराधSत 8Pयापद होत-;
अािण LEAVES च- WमकX उलट- होत-. माYया भाषDतरात मी ही समरचना (symmetry) कायम
ठ@व\याचा NयOन ]^ला अाK, पण मRळ रचWत नस^^ काही प8रणाम घ_सड\याचा मोह मला
अावर^ला नाही.
चोळी

मागRन

W5

तीच

W5

मागRन

चोळी

नाम

8Pया8वbषण

8Pयापद

सवनाम
=

नाम

अQयय

8Pयापद

❈ ❈
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